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ค าน า 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๘  ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร ์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน ์ พันธกิจ  และจุดมุง่หมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

จังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน   ทั้งนี้  เพื่อให้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเป็นเครื่องมอืก าหนดทิศ

ทางการพัฒนา  สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความตอ้งการและศักยภาพของท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการ

ประสานสนับสนุนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติตลอดจนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล   

 องค์การบริหารส่วนต าบล หว้ยม่วง  จงึได้จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหว้ยม่วงฉบับนีข้ึน้มา  เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

หว้ยม่วง   และก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาให้ครอบคลุมการจัดท า

แผนพัฒนาต าบลสามปี   ซึ่งกระบวนการในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยม่วงเน้นการมีสว่นร่วมของประชาชนในพื้นที่  โดยมีการส ารวจปัญหาและความ

ต้องการประชาชน  ตลอดจนการวเิคราะหข์้อมูลโดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  การวิเคราะหจ์ุด

แข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  โดยใช้วธิีการประชาคมส ารวจความคดิเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม ของแต่ละหมูบ่้าน   มาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วงฉบับนี ้

องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยม่วง 
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   บทที่  ๑ 

บทน า 

๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน ์ พันธกิจ  จุดมุง่หมาย  และแนวทางเพื่อการพัฒนาใน

อนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ  

แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  

นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน  และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นจงึเป็นกระบวนการก าหนด

ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ตอ้งการบรรลุและ

แนวทางในการบรรลุบนพืน้ฐานของการรวบรวมและวเิคราะหข์้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  

ทั้งนีจ้ะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  

ทั้งนี ้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุง่ไปสู่สภาพการณ์อนาคต  เป็นกรอบใน

การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มุง่ไปสู่สภาพการณ์อันพงึประสงค์ได้

อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มอียู่อย่างจ ากัดได้อย่างมปีระสิทธิภาพ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจงึเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  ที่ตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ตอ้งการบรรลุและแนวทางที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นัน้ 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง   ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มอี านาจ

หนา้ที่ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในท้องถิ่น  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท า

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง  โดยลักษณะของแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแดงจะมีลักษณะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ  แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น   และปัญหา/ความตอ้งการ

ของประชาชนในท้องถิ่นโดยการจัดท าประชาคมท้องถิ่น 

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑.  เพื่อก าหนดกรอบยุทธศาสตร ์ แนวทาง  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยม่วงให้มปีระสิทธิภาพ 
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 ๒.  เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ตอบสนองตอ่ปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชน  ภายใต้ศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ๓.  เพื่อเป็นกรอบยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ๔.  เพื่อเป็นเครื่องมอืในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วย

ม่วง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  และส่วนราชการอื่น ๆ 

 ๕.  เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับกลาง  ส่วนภูมิภาค  และสว่นท้องถิ่น 

 

๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง   มีขัน้ตอนในการ

ด าเนนิการดังนี ้

 ขั้นตอนที่  ๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล หว้ยม่วง จัดการประชุม

ประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจง้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

รับทราบปัญหา  ความตอ้งการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ

ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ

จัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ขั้นตอนที่  ๒  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วย

ม่วง รวบรวมแนวทางและขอ้มูล  น ามาวิเคราะหเ์พื่อจัดท ารา่งแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาแล้วเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ขั้นตอนที่  ๓  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง พิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ขั้นตอนที่  ๔  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วงเสนอร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลห้ วยม่วง เห็นชอบแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง จงึพิจารณาอนุมัตแิละ

ประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาต่อไป 

๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ๑.  มีกรอบยุทธศาสตร ์ แนวทาง  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

หว้ยม่วงท าให้การบริหารงานมปีระสิทธิภาพ 

 ๒.  มีแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ตอบสนองตอ่ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน  

ภายใต้ศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 
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 ๓.  มีกรอบยุทธศาสตรแ์ละแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ๔.  เป็นเครื่องมอืในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  และส่วนราชการอื่น ๆ 

 ๕.  เป็นแนวทางในการประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับกลาง  ส่วนภูมิภาค  

และส่วนท้องถิ่น 
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บทที่  ๒ 

สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

๒.๑ สภาพทั่วไป 
๒.๑.๑   ที่ตั้ง  ต าบลห้วยม่วง   ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอภูผาม่าน   ประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร 

ห่างจากอ าเภอชุมแพประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดขอนแก่นประมาณ  ๑๒๒  กิโลเมตร  มี
อาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดเขต  บ้านนายาง  ต าบลศรีฐาน  อ าเภอภูกระดึง  จังหวัดเลย  
ทิศใต้      ติดเขต  บ้านสว่างโนนสูง  ต าบลภูผาม่าน    จังหวัดขอนแก่น    
ทิศตะวันออก ติดเขต  บ้านวังยาว  ต าบลนาหนองทุ่ม  อ าเภอชุมแพ  จังหวัดขอนแก่น  
ทิศตะวันตก   ติดเขต  บ้านซ าเปิบ  ต าบลนาฝาย  อ าเภอภูผาม่าน  จังหวัดขอนแก่น 

๒.๑.๒  พื้นที่     มีเนื้อที่ทั้งหมด  ๒๑  ตารางกิโลเมตรแบ่งดังนี้ 

         องค์การบริหารสว่นต าบลห้วยม่วง  มี    ๙  หมู่บ้าน   เนื้อท่ีทั้งหมดรวม  ๒๑,๒๒๕  ไร่ โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

   บ้านซ าภูทองเหนือ หมู่ที่  ๑   มีเนื้อที่     ๑,๓๔๔     ไร่  
   บ้านวังเจริญ     หมู่ที่  ๒  มีเนื้อที่      ๑,๒๓๐     ไร่  
   บ้านห้วยม่วง     หมู่ที่  ๓  มีเนื้อที่      ๓,๐๒๐     ไร่  
   บ้านโนนสะอาด     หมู่ที่  ๔  มีเนื้อที่      ๒,๖๗๕     ไร่  
   บ้านห้วยซ้อ     หมู่ที่  ๕  มีเนื้อที่      ๒,๑๔๘     ไร่    
   บ้านทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ที่  ๖  มีเนื้อที่      ๓,๔๒๘     ไร่    

   บ้านห้วยเตย     หมู่ที่  ๗  มีเนื้อที่      ๓,๙๗๐     ไร่     
   บ้านผาน้ าทิพย์     หมู่ที่  ๘  มีเนื้อที่      ๒,๒๑๐     ไร่    
   บ้านห้วยซ้อ  หมู่ที่  ๙ มีเนื้อท่ี      ๑,๒๐๐      ไร่ 
๒.๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ต าบลห้วยม่วง  เป็นที่ราบเชิงเขา  สลับกับที่ลุ่มน้ าธรรมชาติ  ไหลผ่าน ได้แก่  ล า
ห้วยหมากเม่า   ล าห้วยซ้อและล าห้วยทรายหรือห้วยหินลาด  ในฤดูแล้งน้ าไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกพืช  
ฤดูแล้งแต่เกษตรกรได้ใช้น้ าจากอ่างเก็บน้ าห้วยม่วงและฝายห้วยซ้อ  ห้วยทรายซึ่งมีปริมาณน้ าเพียงพอแก่
การเพาะปลูกแต่พ้ืนที่ไม่มากนัก  มีภูเขาล้อมรอบลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนดินทราย  อุ้มน้ าได้ดีบางแห่ง
มีหินชั้น   
     ๒.๑.๔   การคมนาคม    มีถนนติดต่อระหว่างต าบลห้วยม่วงและอ าเภอภูผาม่าน   จังหวัดขอนแก่น   
ที่สัญจรติดต่อกัน    ๓  สาย 
 ๑.  ถนนสายบ้านโนนสะอาด – บ้านซ าภูทองเหนือ – อ าเภอภูผาม่าน 
 ๒.  ถนนสายบ้านวังเจริญ  - บ้านสว่างโนนสูง  -  อ าเภอภูผาม่าน 
 ๓.  ถนนสายบ้านห้วยม่วง  - นาหนองทุ่ม – บ้านหนองเขียด - อ าเภอภูผาม่าน 
  
 
 
 



8 

 
 

 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

๒.๑.๕   เขตการปกครองและขอบเขตหมู่บ้าน แบ่งตามลักษณะการปกครองเป็น   ๙   หมู่บ้าน  มี
รายละเอียด (ข้อมูลเดือนกันยายน ๒๕๕๖)  ดังนี้  

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ จ านวนประชากร 
 ชาย                 หญิง 

ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 

บ้านซ าภูทองเหนือ ๑ ๓๗๘              ๓๖๑ นางไข    พนมภูมิ 
บ้านวังเจริญ ๒ ๒๑๕              ๒๒๘ นายไหว  อ่อนสา 
บ้านห้วยม่วง ๓ ๔๔๔              ๔๕๑ นายอเณชา  กุลบุตร 
บ้านโนนสะอาด ๔ ๔๒๕             ๔๗๖ นายสมัย   วงษ์สิงห์ 
บ้านห้วยซ้อ ๕ ๔๔๘             ๔๒๑ นายส้วน พิมพ์ศรี 
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ๖ ๖๓๓             ๕๙๒ นายเกรียงไกร  การภา 
บ้านห้วยเตย ๗ ๕๘๔             ๕๘๕ นายเกษม  จอมโนนเขวา 
บ้านผาน้ าทิพย์ ๘ ๒๐๓             ๒๕๔ นายเฉลิม   ทาตา 
บ้านห้วยซ้อ ๙ ๒๔๒            ๒๐๔ นายส าราญ   ช่างเหลา 

รวม ๗,๑๔๔  
๒.๑.๖    การประกอบอาชีพ อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่   มีอาชีพทางการเกษตร ค้าขาย  รับราชการ
และอ่ืน ๆ (รับจ้างทั่วไป)   มีรายละเอียดดังนี้ 

ชื่อหมู่บ้าน หมู่ที่ 
การประกอบอาชีพ (ครัวเรือน) 

เกษตรกรรม ค้าขาย รับราชการ อ่ืน ๆ 
บ้านซ าภูทองเหนือ ๑ ๑๕๐ ๑๓ ๓ ๗ 
บ้านวังเจริญ ๒ ๘๙ ๓ ๑ ๕ 
บ้านห้วยม่วง ๓ ๒๐๘ ๗ ๑ ๒๓ 
บ้านโนนสะอาด ๔ ๑๘๗ ๑๒ ๒ ๒๐ 
บ้านห้วยซ้อ ๕ ๑๘๐ ๒๐ ๓ ๒๗ 
บ้านทรัพย์สมบูรณ์ ๖ ๒๕๒ ๓๒ ๓ ๒๐ 
บ้านห้วยเตย ๗ ๒๔๘ ๙ ๑ ๑๑ 
บ้านผาน้ าทิพย์ ๘ ๙๘ ๕ ๑ ๑๕ 
บ้านห้วยซ้อ ๙ ๗๕ ๔ ๑ ๑๒ 

รวม  ๑,๔๘๗ ๑๐๕ ๑๖ ๑๔๐ 
 

 อาชีพ   

 ประชากรในต าบลหนองแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก  คอื  อาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

การท านา  ท าไร่อ้อย ส่วนอาชีพเสริมหรอือาชีพหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มีอาชีพเสริม  เช่น  

การแปรรูปผลผลิต สมุนไพรชงดื่ม   การรวมกลุ่มทอผา้ การเลี้ยงสัตว์ (เชน่การเลีย้งโค)  ฯลฯ  และ

บางสว่นอพยพแรงงานไปท างานต่างจังหวัด  (เชน่  การไปรับจ้างก่อสรา้ง  รับจ้างตัดออ้ยปลูกอ้อย  

เป็นต้น) 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 ขอ้มูลทั่วไปของแต่ละหมูบ่้านในเขตพืน้ที่ต าบล หว้ยม่วง 

 

ที่ รายการ หมู่ที่  ๑ หมู่ที่  ๒ หมู่ที่  ๓ หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๕ หมู่ที่  ๖ หมู่ที่  ๗ หมู่ที่  ๘ หมู่ที่  ๙ 

๑ รายได้เฉลี่ยของแต่ละครัวเรือน (บาท/คน/ปี) ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ ๓๒,๐๐๐ 
๒ ร้านค้าขายของช า (แห่ง) ๕ ๒ ๕ ๗ ๗ ๑๐ ๗ ๒ ๕ 

๓ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แห่ง) ๑ - - - - - - - - 

๔ ศาลาอเนกประสงค ์(แห่ง) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๕ ที่อา่นหนังสือพมิพ์ประจ าหมู่บ้าน (แห่ง) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๖ หอกระจายข่าว (แห่ง) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๗ ประปาหมู่บ้าน (แห่ง) ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๘ โทรศัพท์สาธารณะ (แห่ง) - - - - ๑ - - - - 

๙ ปั้มหลอด (แห่ง) - - - ๑ - - - ๑ - 

๑๐ ร้านขายวัสดุก่อสรา้ง (แห่ง) - - - ๑ - - - - - 

๑๑ ร้านซ่อมอเิล็กทรอนิกส์และเคร่ืองใชไ้ฟฟาู (แห่ง) - - - ๑ - ๑ - - - 

๑๒ ร้านซ่อมเคร่ืองยนต ์(แห่ง) - - - ๑ - ๔ - ๒ 0 

๑๓ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ (แห่ง) - ๒ - ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ไม่มีข้อมูล 

๑๔ ร้านขายอาหาร (แห่ง) ไม่มีข้อมูล ๒ ๒ ๑ ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ๑ ๒ 0 

๑5 ร้านเสริมสวย / ตัดผมชาย (แห่ง) ๑ - ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ - - 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 

ที ่ รายการ หมู่ที่  ๑ หมู่ที่  ๒ หมู่ที่  ๓ หมู่ที่  ๔ หมู่ที่  ๕ หมู่ที่  ๖ หมู่ที่  ๗ หมู่ที่  ๘ หมู่ที่  ๙ 

๑๖ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) ๑ - - ๑ - ๑ - - ๐ 

๑๗ ฝาย ฝายน้ าล้น ฝายคึกฤทธิ ์ ห้วยม่วง ห้วยซ้อ ฝายบ้าน

ห้วยซ้อ 

 

ฝายบ้าน ฝายภูเก้าโล้น ห้วยซ้อ 

ฝายโทร

เลข 

ประชาอาสา 

ฝายแม้ว 

๑๘ จ านวนบ่อบาดาลแบบโยก (บ่อ) ๑ ๑ ๑ - - ๑ ๑ ๑ - 

๑๙ จ านวน  อสม. ในหมู่บ้าน (คน) ๑๓ ๗ ๑๖ ๑๙ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๑๐ ๑๐ 

๒๐ โรงสี (แห่ง) ๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๓ ๓ 

๒๑ ห้วย ห้วยลึก 

ห้วยม่วง 

ห้วยทราย - - ห้วยซ้อ โสกมะกอ 

ห้วยม่วง 

ห้วยซ้อ 

จู๊จะ๊ 

ช่องมะดอ 

ห้วยซ้อ ห้วยข่า 

๒๒ อา่ง - - อา่งเก็บ

น้ าห้วย

ม่วง 

อา่งเก็บ

น้ าห้วย

ม่วง 

- - - - - 

๒๓ กลุ่มสมุนไพร - - - ๑ - ๑ ๑ - - 

๒๔ ร้านสมุนไพร - - ๒ ๑ - ๒ ๑ - - 

๒๕ ร้านอนิเตอรเ์น็ต - - - - - ๑ ๑ - - 

๒๖ ร้านเย็บผา้ - - ๑ - - - - ๑ - 

๒๗ ร้านรับซือ้ผลผลิต - - - - - ๑ - - - 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

๒.๑.๗   ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
-ป่าไม้ 

       ต าบลห้วยม่วงมีพ้ืนทีต่ั้งหมูบ่า้นแตก่่อนเปน็ปา่ไม้  ซ่ึงมีพ้ืนทีทั่ง้หมด   ๕๑,๐๐๕   ไร่ ปัจจุบัน
มีพ้ืนที่ท าการเกษตร  ๑๕,๓๐๙  ไร่   เป็นพื้นที่ไร่  ๖,๐๙๔  ไร่   ที่ท านา  ๓,๘๖๐  ไร่  ที่เลี้ยงสัตว์  ๕,๓๕๕  
ไร่  ที่อยู่อาศัย  ๑,๓๐๐  ไร่  ที่ป่า  ๒๕,๙๓๐  ไร่  ที่สาธารณะ  ๒,๐๗๙  ไร่  ที่อื่น  ๆ  ๔๓๕  ไร่โดยเฉลี่ย
แล้วเกษตรกรมีพ้ืนที่ท าการเกษตรประมาณ  ๑๑  ไร่  ต่อหลังคาเรือน 
๒.๑.๘  องค์กร/หน่วยงาน                                                                                                                                             
               ในเขตต าบลหว้ยม่วง  มีองค์กร/หน่วยงาน  ที่ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลห้วยม่วง   ดังนี ้
 -  ราชการส่วนกลาง   
     ๑.  โรงเรียนบ้านซ าภูทอง 
     ๒.  โรงเรียนชีพอนุสรณ์ 
     ๓.  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ ์ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา) 

นักเรียน คน 
อนุบาล  ๑ ๔๖ 
อนุบาล  ๒ ๓๙ 
ประถมการศึกษาปีที่  ๑ ๕๖ 
ประถมการศึกษาปีที่  ๒ ๖๓ 
ประถมการศึกษาปีที่  ๓ ๗๓ 
ประถมการศึกษาปีที่  ๔  ๖๗ 
ประถมการศึกษาปีที่  ๕ ๗๒ 
ประถมการศึกษาปีที่  ๖ ๖๑ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๑ ๒๔ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๒ ๓๐ 
มัธยมศึกษาปีที่  ๓ ๓๙ 

รวม ๕๗๐ 
 
 จ านวนครู       รวมทั้งสิ้น       ๓๘       คน     จบการศกึษา   แยกเป็น 
 ปริญญาเอก จ านวน       - คน  
 ปริญญาโท จ านวน      ๗ คน  
 ปริญญาตรี จ านวน     ๓๑ คน  
 อนุปริญญา       จ านวน      - คน  
 ต่ ากว่าอนุปริญญา     จ านวน         -   คน 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน         ๒     แห่ง 
                -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยซ้อ หมู่  ๕ 
       -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านซ าภูทองเหนือ  หมู่  ๑  

ครูประจ าศูนย์เด็กเล็กก่อนวัยเรียน  ปี   2๒๕๕๗   มีจ านวน    ๖  คน    มีนักเรียน   ๑๒๔     คน    แยก
ตามช่วงอายุดังนี้ 

เด็กเล็ก(ช่วงอายุ) ขวบ ชาย หญิง 
๒  ปี  ๖  เดือน ๒๔ ๑๘ 
๓  ปี ๔๑ ๔๑ 

รวม ๖๕ ๕๙ 
 

-  ราชการส่วนภูมิภาค    โรงพยาบาลประจ าต าบลห้วยม่วง   ๑   แห่ง   คือ  โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลห้วยม่วง  มีเจ้าหน้าที่อนามัย   ๓  คน   ประกอบด้วยเฉลี่ยเจ้าหน้าที่ต่อจ านวนประชากร    
๑/๑,๗๗๗   คน 

 -  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข  ๑  คน  
 -  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน  ๒ คน  

              -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบล 
                   มีบุคลากร  คือ  นกัวิชาการการเกษตร     จ านวน   ๑  คน 

๕.๕  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 จ านวนบุคลากรในองค์การบรหิารส่วนต าบลห้ วยม่วง   จ านวน   ๓๔   คน   แยก

ได้ดังน้ี 

 -  จ านวนบุคลากรในส านักงานปลัดฯ     จ านวน         ๑๙     คน  

     พนักงานส่วนต าบล   จ านวน      ๖     คน  

 ลูกจา้งประจ า จ านวน  ๑ คน  

 พนักงานจา้ง    จ านวน        ๑๒    คน 

 -  จ านวนบุคลากรในส่วนการคลัง     จ านวน   ๕      คน  

 พนักงานส่วนต าบล    จ านวน       ๒      คน 

 ลูกจ้างประจ า จ านวน  - คน   

 พนักงานจา้ง    จ านวน    ๓    คน  

 -  จ านวนบุคลากรในส่วนโยธา      จ านวน      ๒      คน  

 พนักงานส่วนต าบล    จ านวน       ๑     คน  

 พนักงานจา้ง    จ านวน    ๑    คน  

 -  จ านวนบุคลากรในส่วนการศึกษาฯ จ านวน      ๘       คน  

 พนักงานส่วนต าบล      จ านวน     ๓      คน          
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 พนักงานจา้ง      จ านวน      ๕     คน 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

 -  ระดับประถมศึกษา     จ านวน      ๑       คน  

 -  ระดับมัธยมศกึษา / อาชีวศกึษา     จ านวน     ๑      คน  

 -  ปวช.      จ านวน       ๒      คน 

 -  ปวส.      จ านวน       ๖     คน  

 -  อนปุริญญา     จ านวน       ๑       คน  

 -  ปริญญาตรี      จ านวน       ๑๗     คน 

 -  ปริญญา โท      จ านวน       ๖       คน  

 

 รายได้ขององค์การบรหิารส่วนต าบล   ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๕๖     จ านวน     

๒๖,๕๗๒,๕๔๗.๓     บาท       แยกเป็น 

 -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  จ านวน    ๖๙๕,๐๔๒.๗๔     บาท 

 -  รายได้ที่ส่วนราชการตา่ง ๆ  จัดเก็บให้      จ านวน    ๑๖,๒๖๖,๓๘๔.๕๖ บาท 

 -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        จ านวน    ๙,๖๑๑,๑๒๐       บาท  
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่  ๓ 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

๓.๑  หลักและแนวคดิในการก าหนดกรอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์การบรหิาร

ส่วนต าบลห้วยม่วง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  

๒๕๕๕ – ๒๕๕๙)  มีแนวคิดต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  

๘ – ๑๐  โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  และ “คนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา”  รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา”  ในทุกมิติ 

 วิสัยทัศนก์ารพัฒนาประเทศในระยะ  ๕  ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑  ได้ก าหนดไว้วา่ 

“สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุข  ดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุม้กันต่อการ

เปลี่ยนแปลง”  โดยมีกรอบแนวทางเบือ้งตน้  ดังนี้ 

 ๑.  ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสังคม  มุง่สรา้งภูมิคุม้กันตั้งแต่ระดับปัจเจก  

ครอบครัว  และชุมชน  เพื่อให้สังคมมคีุณภาพ  สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหาร

จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ใหทุ้กคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงการบริการทางสังคม

ที่มคีุณภาพ  ได้รับความคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  มีโอกาส

เข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  ได้รับการคุ้มครองสิทธิ

ผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม  และสามารถด ารงชีวติอยู่

ได้อย่างมศีักดิ์ศร ี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส  ยึดประโยชน์สว่นรวม  และเปิด

โอกาสการมสี่วนรว่มของประชาชนทุกภาคส่วนในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

 ๒.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนสู่สังคมแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน  มุง่เตรยีมคนให้

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  โดยใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยใหม้ีภูมิคุม้กัน
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

เพื่อเข้าสู่สังคมแหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรา้ง

ศักยภาพของคนในทุกมิติใหม้ีความพร้อมทั้งด้านรา่งกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มสีติปัญญาที่รอบรู้  

และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม  จริยธรรม  มีความเพียร  และรู้คุณค่าความเป็นไทย  มโีอกาสและ

สามารถเรียนรูต้ลอดชวีิต  สง่เสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุม้กันให้

คนในชุมชน  และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

 ๓.  ยุทธศาสตรค์วามเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ให้ความส าคัญ

กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้

ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  เพื่อให้เป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มั่นคง  โดยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  สง่เสริมการ

สร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  อาหารและพลังงาน  บนพืน้ฐานของภูมปิัญญาท้องถิ่นและความรู้

สร้างสรรค ์ การสรา้งความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 ๔.  ยุทธศาสตรก์ารปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและยั่งยนื  ให้

ความส าคัญกับการปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจ  โดยใช้วทิยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ความคิด

สร้างสรรค ์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพืน้ฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสูก่ารพัฒนาที่มคีุณภาพ

และยั่งยืน  ปรับโครงสรา้งการคา้และการลงทุนใหส้อดคล้องกับความตอ้งการของตลาดทั้งภายใน

และต่างประเทศ  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพืน้ฐานของนวัตกรรมและ

ความคิดสรา้งสรรค ์ พัฒนาธุรกิจสรา้งสรรคแ์ละเมืองสร้างสรรค ์ เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร  

และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนา

ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรูเ้ชงิสรา้งสรรคแ์ละเป็นมติรตอ่สิ่งแวดล้อม  พัฒนา

โครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์  สร้างความมั่นคงดา้นพลังงาน 

 ๕.  ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และสังคม  ให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลติและการลงทุนของประเทศใหเ้ชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้านและภูมภิาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ  

พัฒนาความรว่มมอืแบบหุน้ส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพืน้ฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุ

ภูมภิาคและภูมภิาค  และสรา้งปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค ์ เตรียม

ความพรอ้มประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนในทุก

ภาคส่วนให้มทีักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเช่ือมโยงดา้นขนส่งและ

ระบบโลจสิติกส์ภายใต้กรอบ 

 ๖.  ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับ

การอนุรักษ์  ฟื้นฟู และสรา้งความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับกระบวน
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

ทัศนก์ารพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม  ยกระดับขีดความสามารถในการรับมอืและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิากาศ

และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  ควบคุมและลดมลพิษ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มปีระสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  สรา้ง

ภูมคิุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน  และเพิ่มบทบาทประเทศ

ไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่าง

ประเทศ 

 

นโยบายรัฐบาลที่จะด าเนินการภายในระยะเวลา  ๔  ปี    มี  ๗  นโยบาย   ดังนี้ 

 ๑.  นโยบายความมั่นคงของรัฐ  

 ๒.  นโยบายเศรษฐกิจ  

 ๓.  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต  

 ๔.  นโยบายที่ดนิ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ๕.  นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม  

 ๖.  นโยบายการตา่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  

 ๗.  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยเอ็ด – 

ขอนแก่น – มหาสารคาม – กาฬสินธุ์) 

 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธ์  ก าหนดวิสัยทัศนก์ารพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้วา่ “ศูนย์กลาง

การผลิต  การค้า  และการลงทุนอุตสาหกรรมแปรรูปพชือาหารและพลังงานทดแทนสู่สากล”   

 เป้าหมายการพัฒนา 

 ๑)  สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตร  

 ๒)  เพิ่มการลงทุนของภาคเอกชน  และวิสาหกิจ  SMEs  ในอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  

และการค้า  การบริการ 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวัยออกเฉียงเหนอืตอนกลาง  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไว้  

๓  ประเด็น  ดังนี ้

 ๑)  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  

 เปูาประสงค์  

 -  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร  

 -  เพิ่มมูลค่าและรายได้ภาคการเกษตร  

 -  สร้างความสมดุลของการผลิตระหว่างพชือาหารและพลังงานทดแทน  
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการเพิ่มประสทิธิภาพระบบการผลิตสนิค้าภาคเกษตร  โดยพัฒนา

และปรับปรุงแหล่งน้ าทั้งในพืน้ที่เขตชลประทานและพื้นที่นอกเขตชลประทาน  ดว้ยการเพิ่ม

ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนตามธรรมชาติและที่ได้พัฒนาขึน้มา  พัฒนาองค์

ความรู ้ และขีดความสามารถของเกษตรกรใหส้ามารถผลิตสนิค้าภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  โดยพัฒนาปรับปรุงปัจจัยการผลิต  เพื่อเพิ่ม

ผลผลิตตอ่ไร่ให้สูงขึ้นและลดตน้ทุนการผลิตดว้ยการสนับสนุนให้มกีารใชเ้มล็ดพันธุ์ด ี สร้างคุณภาพ

ของสนิค้าภาคเกษตรให้มมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยการส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตรที่ดี

และเหมาะสม(GAP) การผลิตสนิค้าพืชอาหารปลอดภัย  ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีใน

การเพิ่มคุณภาพและมาตรฐาน  สร้างความสมดุลของการใชพ้ืน้ที่ใหเ้หมาะสมกับการผลิต  โดย

สนับสนุนให้มกีารก าหนดเขตพื้นที่การใช้ที่ดินในการผลิตสนิค้าภาคเกษตร 

 ๒)  การพัฒนาและเสริมสรา้งความพร้อมของพืน้ที่ในการสง่เสริมการลงทุน  

 เปูาประสงค์  พัฒนาพืน้ที่ใหเ้ป็นที่ที่นา่ลงทุน  

 กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการปรับปรุงและพัฒนาความพรอ้มของพื้นที่ในการรองรับการลงทุน  

โดยการพัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการลงทุน  โดยเฉพาะระบบการขนสง่สนิค้า  เพื่อ

เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศกึษา/เอกชนวิจัย

และพัฒนาการแปรรูปของสินค้าเกษตรในเชิงผลติภัณฑ์สรา้งสรรค ์ เพื่อกระตุน้การลงทุนของ

ภาคเอกชนและวิสาหกิจ  พัฒนาความพรอ้มของแรงงานเพื่อรองรับการลงทุนโดยภาครัฐและเอกชน  

พัฒนาเครอืข่ายสารสนเทศเพื่อการลงทุนของกลุ่มจังหวัดฯ  พัฒนาและสง่เสริมการลงทุนของ

ผูป้ระกอบการและวิสาหกิจทั้งรายเดิมและรายใหม ่ โดยการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนที่

เกี่ยวข้องและการพัฒนาเครือขา่ยผู้ลงทุน  ส่งเสริมให้มีระบบการค้าสินค้าภาคเกษตรและ

อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  โดยการพัฒนาระบบการค้าในรูปแบบต่างๆ  เชน่  ตลาดสนิค้า

เกษตรปลอดภัย 

 ๓)  การพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัด  

 เปูาประสงค์  เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด  

 กลยุทธ์และแนวทาง  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัดโดยพัฒนาปัจจัย

ความพรอ้มในการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด  ใหส้ามารถรองรับการบริหารงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพทั้งในด้านจ านวนบุคลากร  วัสดุ/ครุภัณฑเ์พื่อการปฏิบัติ  พัฒนาและปรับปรุงระบบงาน

ด้านการบริหารจัดการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  โดยการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการเพิ่มประสทิธิภาพ

เครือขา่ยการบริหารแผน  การพัฒนาสมรรถนะความรูข้องบุคลากรและเครอืข่ายโดยผ่าน

กระบวนการฝึกอบรมและการท ากิจกรรมรว่มกัน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  

แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดขอนแก่นก าหนดวิสัยทัศนก์ารพัฒนา  ไว้วา่  “ขอนแก่นเมืองน่า

อยู่  เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครอืข่าย  การค้า  การลงทุน  การบรกิาร  และการคมนาคม

ขนส่งในภูมิภาคสู่สากล”  โดยมุ่งเนน้ในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่นใน  ๓  ระดับ (๓H)  คือ 

 ๑.  ระดับชุมชน  เพื่อสร้างให้ชุมชนเข้มแข็ง  มคีวามสุข  

 ๒.  ระดับเมือง  เพื่อมุง่สูก่ารเป็นนครน่าอยู่  

 ๓.  ระดับภูมภิาค  เพื่อก้าวสูก่ารเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจ  การคมนาคม  และ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 เปูาประสงค์หลักในการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  ก าหนดไว้ดังนี้  

 ๑.  เป็นศูนย์กลางด้านบริการและการลงทุนของภูมิภาค  มีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับ

การเติบโต  สร้างมูลค่าผลติภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดให้เติบโตอย่างยั่งยืนในสาขาที่สอดคล้องกับ

ศักยภาพของจังหวัด 

 ๒.  เป็นศูนย์บริการสาธารณสุขระดับนานาชาติ  มกีารพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนทั้งใน

เมืองและท้องถิ่นชนบท  ประชาชนมโีอกาสการเรียนรู้ตลอดชวีิต  มสีุขภาพกาย  ใจ และอารมณด์ี  มี

ครอบครัวที่อบอุ่น  มชุีมชนที่เข้มแข็ง  และมีวถิีทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 

 ๓.  มีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการดูแลรักษาและบริหารจัดการอย่างมี

คุณภาพ  และเพียงพอต่อการสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสอดคล้องกับความตอ้งการของ

สังคม  ทั้งในระดับชุมชน  ระดับเมือง  และระดับภูมภิาค 

 ๔.  มีความมั่นคงและปลอดภัยทางดา้นชีวติและทรัพย์สิน  เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมี

ความสุข  และภาคธุรกิจมคีวามมั่นใจในการลงทุน  โดยมุ่งเนน้การเพิ่มศักยภาพการปูองกัน  การ

จัดการและการช่วยเหลือฟื้นฟู 

 ๕.  เป็นจังหวัดต้นแบบของการบริหารราชการที่มุ่งเน้นการบูรณาการและเสริมสรา้งความ

ร่วมมือระหว่างภาคส่วนต่างๆ  ทั้งภาคราชการ  ท้องถิ่น  เอกชน  กลุ่มจังหวัดและการสร้างความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ  เพื่อการบริหารงานจังหวัดที่มปีระสิทธิภาพ  โปร่งใส  และสร้างประโยชน์

ให้กับทุกภาคส่วนอย่างสมดุล 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย  ๕  ยุทธศาสตร์  ดังน้ี 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มคีวามมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  

ยุทธศาสตรท์ี่  ๒  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การเสริมสรา้งความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  
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ยุทธศาสตรท์ี่  ๕  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น  ประจ าปี  

๒๕๕๖ – ๒๕๕๘ 

 วิสัยทัศน์ 

“ขอนแก่นเมอืงน่าอยู่  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมืองหลักเศรษฐกจิของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

 พันธกิจ 

 ๑.  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจรยิธรรม  

 ๒.  จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแหง่การเรยีนรู้  

 ๓.  สร้างภูมิคุม้กันใหก้ับคนและสังคมให้รูเ้ท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล  

 ๔.  สร้างเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยการเชื่อมโยงการคา้  การลงทุน  การ

บริการ  และการท่องเที่ยว 

 ๕.  พัฒนาโครงขา่ยระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือขา่ยการ

ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มปีระสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน 

 ๖.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  มคีวามสมดุล  อย่าง

ยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศาสตร ์ ๑๘  แนวทางการ

พัฒนา  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา  

ดังนี้ 

 ๑.๑  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพในทุกระดับ  ทั้งในและนอก

ระบบ  ครอบคลุมทุกช่วงวัย  ให้เรียนรู้ตลอดชวีิต 

 ๑.๒  เสริมสรา้งค่านิยม  คุณธรรม  จรยิธรรม  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน  

 ๑.๓  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข  การปูองกันและควบคุมโรค  

การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟูสมรรถภาพทางดา้นรา่งกายและจติใจใหป้ระชาชนมีสุขภาวะที่ด ี

 ๑.๔  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  การแพทย์

พืน้ฐาน  และสมุนไพร 

 ๑.๕  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ  และการกีฬาเพื่อออกก าลังกาย  

 ยุทธศาสตรท์ี่  ๒  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้นา่อยู่  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ๔  

แนวทาง  ดังนี ้

 ๒.๑  พัฒนาและสนับสนุนโครงสรา้งพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  และระบบการให้บริการ

ขนส่งมวลชน 



20 

 
 

 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 ๒.๒  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบและเครือขา่ยการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยใน

ท้องถิ่นให้มปีระสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

 ๒.๓  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ในเขตเมอืงและชุมชน

แบบมีสว่นร่วม 

 ๒.๔  ส่งเสริม  และสนับสนุนใหห้มูบ่้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข  

 ยุทธศาสตรท์ี่  ๓   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน  ประกอบด้วยแนวทางการ

พัฒนา  ๔  แนวทาง  ดังนี ้

 ๓.๑  พัฒนา  สง่เสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลติภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่าง

ครบวงจร  ตัง้แต่การผลติ  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์  และการตลาด 

 ๓.๒  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการ

ประกอบอาชีพ 

 ๓.๓  พัฒนาและสง่เสริมเครือขา่ยวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้  

 ๓.๔  พัฒนาและสง่เสริมการท่องเที่ยว  

 ยุทธศาสตรท์ี่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ๕  แนวทาง  ดังนี ้

 ๔.๑  เสริมสรา้งการมีสว่นร่วมของชุมชนและเครือขา่ยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

 ๔.๒  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเพิ่มพืน้ที่ปุา  และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  

 ๔.๓  พัฒนาฟื้นฟูแหลง่น้ าและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  และมีประสิทธิภาพ  

 ๔.๔  พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์  

 ๔.๕  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  

 

 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมัน่พฒันาคน ชุมชนเขม้แขง็ เชิดชูภูมิปัญญา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง  เนน้เร่ืองการมี
ส่วนร่วม  ชุมชนปลอดยาเสพติด  สู่เศรษฐกิจอยา่งพอเพียง” 

 

 พันธกิจ 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 “องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง มุ่งม่ันพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลโดยยกระดับ
คุณภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้คงและยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อยู่ในท้องถิ่น” 
 เป้าหมาย 

 ๑.  การส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน สร้างอาชีพ มีรายได้ที่ม่ันคง ขจัดปัญหาความยากจน  
ส่งเสริมสงเคราะห์เด็ก  สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้  
 ๒.  การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน  เป็นชุมชนปลอดยาเสพติด 
 ๓.  การจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ  มีมาตรฐาน ส่งเสริมให้สังคมเป็นแหล่งภูมิปัญญา ตลอดจน
การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร และการจัดการ/ส่งเสริมศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
 ๔.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
 ๕.  การสร้างระบบมาตรฐานการบริหารจัดการที่ดี  การท างานเชิงบูรณาการ สร้างความโปร่งใส
เป็นธรรม 
  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ   มีแนวทางการพัฒนาดังนี้   
  ๑.๑  พัฒนา  ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและ
นอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
  ๑.๒  เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
  ๑.๓  อนุรักษ์  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและค่านิยมท่ีดีงาม 
  ๑.๔  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  
การรักษาพยาบาล  การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์  
  ๑.๕  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  การแพทย์
พ้ืนบ้านและสมุนไพร 
  ๑.๖  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย 
  ๑.๗  ส่งเสริม  สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นธรรม
และท่ัวถึง 
  ๑.๘  เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการส่งเสริม
การจัดท าแผนชุมชนพ่ึงตนเอง 
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ 
  ๒.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  และระบบการให้บริการขนส่ง
มวลชน   

๒.๒  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

  ๒.๓  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร 
  ๒.๔  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
  ๒.๕  พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชน
ปลอดภัยโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
  ๒.๖   ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 
  ๒.๗  การจัดท าผังเมืองและผังชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า  และการลงทุน 
  ๓.๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตร
อย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
  ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงไป
ใช้ในการประกอบอาชีพ 
  ๓.๓  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 
  ๔.๑  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์  พัฒนา  
และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
  ๔.๒  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
  ๔.๓  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๕.๑  พัฒนาคุณภาพการให้บริการ  การบริหารจัดการ  และสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
การท่องเที่ยว  ทั้งด้านบุคลากร  โครงสร้างพื้นฐาน  และความปลอดภัย 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
  ๖.๑  เสริมสร้างการพัฒนาการเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสสุจริต  เพื่อสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 
  ๖.๒  พัฒนาภาวะผู้น าท้องถิ่นท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
  ๖.๓  พัฒนาสมรรถนะการท างานของบุคลากรอบต. 
  ๖.๔  พัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเงิน  การคลัง  และ
งบประมาณของอบต.ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ๖.๕  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพื่อการบริหารงานและการบริการ
ประชาชน 
  ๖.๖  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน 
  

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ.  ๒๕๔๒ 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๑๖  ได้บัญญัติใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล  และการ

ปกครองสว่นท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อ

ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง  ดังนี้ 

 มาตรา  ๑๖  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมอี านาจ

และหนา้ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

 ( ๑)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 ( ๒)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า  

(๓)  การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ  

(๔)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

(๕)  การสาธารณูปการ 

(๖)  การส่งเสริม  การฝกึ  และการประกอบอาชีพ 

(๗)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 

(๘)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(๙)  การจัดการศกึษา 

(๑๐)  การสังคมสงเคราะห ์ และการพัฒนาคุณภาพชวีิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผูด้้อยโอกาส 

(๑๑)  การบ ารุงรักษาศลิปะ  จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของ

ท้องถิ่น 

(๑๒)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

(๑๓)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

(๑๔)  การส่งเสริมกีฬา 

(๑๕)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสทิธิเสรีภาพของประชาชน  

(๑๖)  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 

(๑๗)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(๑๘)  การก าจัดขยะมูลฝอย 

(๑๙)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

(๒๐)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(๒๑)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(๒๒)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
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 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

(๒๓)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  

และสาธารณสถานอื่นๆ 

(๒๔ )  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใชป้ระโยชน์จากปุาไม้  ที่ดนิ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒๕)  การผังเมอืง 

(๒๖)  การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(๒๘)  การควบคุมอาคาร 

(๒๙)  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน  และรักษา

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

(๓๑)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

๓.๒  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 ๑.  ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 
 

ล าดับ 
 

 

ปัญหา 

 

ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ 

๑ ผูสู้งอายุขาดการดูแลและรายได้นอ้ย จัดสรรงบประมาณเบีย้ยังชีพให้ผู้สูงอายุใหม้ากกว่าเดิมและให้

ได้ทั่วถึง 

หมูท่ี่  ๑ -๙  

๒ ขาดแหลง่น้ าเพื่อการเกษตร จัดสรรงบประมาณขุดลอก  ขุดสระน้ าเข้าสู่ไร่นาเกษตรกร  ขุด

เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร 

หมูท่ี่  ๑– ๙  

๓ ประชาชนว่างงานเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว (เสร็จสิน้

จากการท านา) 

ส่งเสริมอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยว หมูท่ี่  ๑– ๙  

๔ ขาดไฟฟูาสูพ่ืน้ที่การเกษตร จัดสรรงบประมาณขยายเขตไฟฟูาสูพ่ืน้ที่การเกษตร หมูท่ี่  ๑– ๙  

๕ ไม่มรีะบบประปาที่ได้มาตรฐาน จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดท าระบบประปาหมูบ่้าน หมูท่ี่  ๑– ๙  

๖ การสัญจรไปมาภายในหมูบ่้านไม่สะดวก จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่  ๑– ๙  

๗ เกิดโรคระบาดตดิต่อภายในหมูบ่้าน รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ปูองกันโรคระบาด หมูท่ี่  ๑– ๙  

๘ ไม่มรี่องระบายน้ าภายในหมูบ่้าน สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างรอ่งระบายน้ าภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่  ๑– ๙  

๙ ขาดแคลนน้ าดื่ม จัดสรรงบประมาณก่อสร้างถังเก็บน้ าฝน หมูท่ี่  ๑– ๙  

๑๐ ไม่มสีถานที่ในการออกก าลังกายและกิจกรรม

นันทนาการ 

ปรับปรุงที่สาธารณะบริเวณฝายบ้านห้วยซ้อเพื่อใช้เป็นสถานที่

ในการออกก าลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 

หมูท่ี่  ๕  

๑๑ กลุ่มอาชีพภายในหมูบ่้านขาดงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้กลุ่มอาชีพภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่  ๑ – ๙  
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ล าดับ 
 

 

ปัญหา 

 

ความต้องการในการแก้ไขปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

 

หมายเหตุ 

๑๒ เกิดอุบัติเหตุในชว่งเทศกาล ตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์ตามจุดตา่งๆและจัดกิจกรรมลด

อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล 

หมูท่ี่  ๑,๓  

๑๓ ล าห้วยตืน้เขิน ขุดลอกล าห้วยทรายขาว หมูท่ี่  ๑ – ๙  

๑๔ ปัญหาภัยแล้ง จัดสรรงบประมาณขุดบ่อบาดาลขนาดใหญ่  ขุดลอกคลองน้ า   หมูท่ี่  ๑ – ๙  

๑๕ ปัญหาดา้นสุขภาพของประชาชน จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ หมูท่ี่  ๑ – ๙  

๑๖ ผลผลิตการเกษตรตกต่ า และราคาตกต่ า จัดหาพันธุ์พชืที่ดมีีคุณภาพใหก้ับเกษตรกร , จัดหาตลาดเพื่อ

จ าหนา่ยสินค้าทางการเกษตร 

หมูท่ี่  ๑ – ๙  

๑๗ ปัญหาโรคไข้เลือดออก จัดสรรงบประมาณในการพ่นหมอกควันให้มากขึ้นและพน่

หมอกควันใหถ้ี่ขึน้ 

หมูท่ี่  ๑ – ๙  

๑๘ ปัญหากลุ่มวัยรุ่นไมม่ีวัฒนธรรมอันดงีาม จัดการอบรมกลุ่มวัยรุ่นให้ทราบถึงวัฒนธรรมอันดีงาม หมูท่ี่  ๑ – ๙  

๑๙ น้ าประปาไม่เพียงพอต่อการใชน้้ าของ

ประชาชน 

จัดสรรงบประมาณในการช่วยเหลือ หมูท่ี่  ๑ – ๙  

๒๐ การทะเลาะวิวาทของกลุ่มเยาวชน จัดสรรงบประมาณเพื่อการฝึกอบรมให้กับเยาวชน หมูท่ี่  ๑ – ๙  
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๒๑ ปัญหาหนีส้ินของประชาชนภายในหมูบ่้าน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนีส้ินของประชาชน หมูท่ี่  ๑ – ๙  

๒๒ เอกสารสิทธิ์ในที่ดนิท ากิน หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาเอกสารสทิธิ์ในที่ดินท ากิน หมูท่ี่  ๑ – ๙  
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 ๒.  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ

ภัยคุกคาม (ที่มา : จากการประชาคมส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจุดแข็ง  

จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม ของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์  

ข้อมูล  ณ  เดือน มีนาคม  ๒๕๕๗)  มีดังน้ี 

 จุดแข็ง (Strengths) 

 ๑.  ต าบลห้ วยม่วง มีผู้น าหมูบ่้าน (ผูใ้หญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  ผูน้ ากลุ่มต่างๆ)  และ

ประชาชนในหมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง  มคีวามยุติธรรม มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน   ร่วมมือ

กันพัฒนาหมูบ่้าน 

 ๒.  ต าบลห้วยม่วงมีแผนงานพัฒนาโดยประชาชนเป็นผู้รว่มเสนอแผนงานพัฒนา  ซึ่งท าให้

การบริหารงานมทีิศทาง  มเีปูาหมาย  และตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

 ๓.  ต าบลห้วยม่วงมีประชาชนที่มีฝีมอืด้านงานก่อสร้าง  เช่น  ช่างไม้  ช่างปูน  ฯลฯ  

 ๔.  ต าบลห้ วยม่วง มีอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน  เชน่  กลุ่มแปรรูป

สมุนไพร    เป็นต้น 

 ๕.  ต าบลห้วยม่วงมีหมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด 

 ๖.  ต าบลห้วยม่วงมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของหมูบ่้าน (แตล่ะหมู่บ้านมกีาร

ตั้งเวรยาม) 

 ๗.  ต าบลห้ วยม่วงมีอ่างเก็บน้ า ๑ แหง่คอือ่างเก็บน้ าหว้ยม่วง  มีล าหว้ยหลายแหง่ เชน่ ล า

หว้ยม่วง  หว้ยทราย    หว้ยข่า  และห้ว ยซ้อ เป็นต้น  ไหลผ่านท าให้ต าบลห้ วยม่วง เป็นแหล่งผลติ

ทางการเกษตรได้อย่างดี  ซึ่งท าให้ประชาชนในต าบลห้วยม่วงใช้เพื่อการด ารงชีวติและเพื่อการค้าขาย 

 ๘.  ต าบลห้ วยม่วง มีศูนย์สาธิตการตลาดที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  และกลุ่มอาชีพที่

เข้มแข็ง  เช่น  กลุ่มแปรรูปสมุนไพร    เป็นต้น 

 ๙. ต าบลห้วยม่วงมีปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และทรัพยากรมนุษย์ที่มศีักยภาพ 

 ๑๐ .  องค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง สามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาต าบล  

นโยบาย  การบริหารจัดการ  การบริหารงานบุคคล  และการเงินการคลังได้อย่างมเีอกภาพ  และ

สอดคล้องกับปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง  โดยใช้กระบวนการจัดท า

ประชาคม 

 ๑๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง เป็นหนว่ยงานที่มคีวามใกล้ชิดกับประชาชนมาก

ที่สุด  ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

 ๑.  ทุกครั้งที่มกีารเลือกตั้งผูน้ า  หรอืสมาชิกสภา  อบต.  ประชาชนจะแตกความสามัคคี

แบ่งฝักแบ่งฝาุย 
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 ๒.  ประชาชนขาดความรูใ้นการประกอบอาชีพท าให้การประกอบอาชีพของประชาชน

ขาดทุน  และเกิดการเปลี่ยนอาชีพของประชาชนบ่อยครั้ง 

 ๓.  ประชาชนในต าบลห้วยม่วงว่างงานเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว    

 ๔.  ประชาชนจ านวนมากยังมหีนี้สนิ  ทั้งหนี้สนิในระบบและนอกระบบ 

 ๕.  ประชาชนขาดความรูอ้ย่างมากในด้านต่างๆ  ความเข้าใจในบทบาทหนา้ที่ดา้นการมสี่วน

ร่วม  และการตรวจสอบ  ตดิตามการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ๖.  มีประชาชนจ านวนมากที่ยังมฐีานะยากจนอาศัยการรับจ้างรายวันในการประกอบอาชีพ  

 ๗.  ในชุมชนไม่มตีลาดรองรับผลติภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ 

 ๘.  เมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนอพยพไปท างานที่อื่น  เช่น  กรุงเทพฯ 

 ๙.  ประชาชนไม่สนใจและไม่เห็นความส าคัญของกลุ่มอาชีพที่มีการจัดตัง้  

 ๑๐.  เยาวชนมีการทะเลาะวิวาทกันเมื่อมีการจัดงานประเพณีประจ าปี  

 ๑๑.  เริ่มมปีัญหาปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน   

 ๑๒.  เด็กและเยาวชนบางส่วนมพีฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

 ๑๓.  ผูป้กครองมีค่านิยมน าบุตรหลานไปเข้าสถานศกึษาในอ าเภออื่น  

 ๑๔.  บุคลากรของท้องถิ่นที่มกีารบรรจุและแตง่ตัง้ใหมย่ังขาดความรู ้ ความเข้าใจ  และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

 ๑๕.  การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการ

พัฒนาได้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  งบประมาณส่วนใหญ่จะน าไปใช้ในการพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน 

 ๑๖.  การประสานและการมสี่วนรว่มระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นกับหนว่ยงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีนอ้ย 

 ๑๗.  องค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง ยังขาดระบบ  ขาดการวางแผนด้านการวางผัง

เมือง  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 ๑๘.  ผูบ้ริหารท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นยังต้องได้รับการเสริมสรา้งจิตส านึกการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภบิาล  และความรู ้ ความสามารถในการบริหารจัดการที่โปร่งใส  เป็น

ธรรม 

 

 โอกาส (Opportunity) 

 ๑.  รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมูบ่้าน 

 ๒.  นโยบายของรัฐบาลที่ตอ้งการใหอ้งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มสีถานการณค์ลังที่

เข้มแข็ง  มั่นคง  มีอสิระด้านการเงนิ  การคลัง  และการปูองกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
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 ๓.  นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  

พ.ศ.  ๒๕๔๓  ท าให้บทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 

 ๔.  นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒ , พ.ร.บ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ ์ และวิธีการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี พ.ศ.  ๒๕๔๖  )  ท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง ต้องปรับ

บทบาท  ภารกิจ  หน้าที่  และพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  ให้มคีวามเข้มแข็ง  

และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 ๕.  นโยบายรัฐบาลในการสง่เสริมการมสี่วนรว่มของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบล หว้ย

ม่วงทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่  มกีารตรวจสอบจากภาคประชาชน 

 ๖.  จังหวัดขอนแก่นได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการในระดับจังหวัด  คอื  ยุทธศาสตรอ์ยู่ดีมี

สุขจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งยุทธศาสตรด์ังกล่าวมีผลโดยตรงกับชุมชน  ครอบครัว  และประชาชน  

 ภัยคุกคาม (Threats) 

 ๑.  สภาวะทางการเมอืงของประเทศยังไม่ปกติท าใหส้ภาพทางเศรษฐกิจตกต่ า  

 ๒.  ต าบลห้ วยม่วงประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เชน่  ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ าท่วมที่ท า

การเกษตร  ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล  เป็นต้น 

 ๓.  ต้นทุนการผลิตสูง  เช่น  การประกอบอาชีพท านา ท าไร่อ้อย (ราคาปุ๋ยเคมีแพง) เป็นต้น 

  

๔.  การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐบาลไม่เพียงพอตอ่การพัฒนา 

 ๕.  กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมอืงบางกลุ่มมีการเอารัดเอาเปรียบประชาชน 

 ๖.  เริ่มมกีารแพรร่ะบาดของยาเสพติดในบางหมู่บ้าน 

 ๗.  รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามแผน  

พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  

ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีรายได้รอ้ยละ  ๒๐  ในปีงบประมาณ  ๒๕๔๔  และเพิ่ม

เป็นรอ้ยละ  ๓๕  ในปีงบประมาณ  ๒๕๔๙  ท าให้การพัฒนาของท้องถิ่นในบางเรื่องตอ้งชะงัก 

 ๘.  ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภวิัฒน์  สง่ผลต่อสังคม  และวัฒนธรรม  อาทิวัยรุ่น

รับวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป  ท าให้ไม่มกีารอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  พฤติกรรมการบริโภค

เปลี่ยนแปลงไป 

 ๙.  ความไม่ชัดเจนของการประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างสว่นกลาง  ส่วน

ภูมภิาค  และสว่นท้องถิ่น 

 ๑๐ .  มีการขยายตัวของปัญหาทางสังคมของชุมชนเมืองสู่ชนบทมากขึ้น  เช่น  ปัญหา

อาชญากรรม  
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

บทที่  4 

วสิัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๔.๑  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน 

“มุ่งมัน่พฒันาคน  ชุมชนเขม้แขง็  เชิดชูภูมิปัญญา  พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง  เนน้เร่ืองการ
มีส่วนร่วม  ชุมชนปลอดยาเสพติด  สู่เศรษฐกิจอยา่งพอเพียง” 

๔.๒  พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 

 “องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลโดยยกระดับ
คุณภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้คงอยู่และยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น” 
๔.๓  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

๑.  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สุขของประชาชน   

๒.  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

๓.  เพื่อให้การบริหารราชการมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าในเชิงภารกิจ  

๔.  เพื่อให้เกิดการลดขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 

๕.  เพื่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน  

๖.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรูใ้ห้แก่บุคลากรท้องถิ่น 

๗.  เพื่อให้มกีารจัดท าผังเมอืง  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

๘.  เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดจากอบายมุข 

๙.  เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างตอ่เนื่องและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม ่ 

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

๑๐.  เพื่อให้การสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพและ

โอกาสแก่คนยากจนและผูด้้อยโอกาส 

๑๑.  เพื่อให้ประชาชนมอีาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๑๒.  เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสภาพจิตใจที่ดี   

๑๓.  เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและค่านิยมที่

ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป 

๑๔.  เพื่อให้เกิดการน าภูมปิัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสรา้งคุณค่าของผลิตภัณฑชุ์มชน  

๑๕.  เพื่อสร้างเครือขา่ยทางการตลาดของผลติภัณฑ์ชุมชน  

๑๖.  เพื่อให้ศูนย์สาธิตการตลาดมีการด าเนนิงานอย่างยั่งยืน 
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

๑๗.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดค่านิยมในการน าบุตรหลานเข้าศกึษาในสถานศกึษาในพืน้ที่  

๑๘. เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

๑๙.  เพื่อให้มคีวามพรอ้มด้านอุปกรณ์  เครื่องจักร  และสถานที่ในการด าเนินการก าจัดขยะ 

และสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

๒๐.  เพื่อให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
 

 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

 

ปี ๕๘ – ๖๒ 

 

ปี ๕๘ 

 

ปี ๕๙ 

 

ปี ๖๐ 

 

ปี ๖๑ 

 

ปี ๖๒ 

๑.  เพื่อให้การบรหิารราชการเกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชน   

ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ของท้องถิ่น 

ประชาชนผู้มารับบรกิารมีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ ๑๐๐ % 

 

๘๐ % ๘๕ % ๙๐ % ๙๕ % ๑๐๐ % 

๒.  เพื่อให้การบรหิารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจ ร้อยละของการน าโครงการ/กิจกรรมใน

แผนพัฒนาสามปี (๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ไป

ด าเนินการจริง 

การน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

(๒๕๕๖ – ๒๕๕๘) ของปี ๒๕๕๖ ไปด าเนินการร้อย

ละ ๗๑.๕๙ 

 

๑๐๐ % 

 

 

๘๐ % 

 

๘๕ % 

 

๙๐ % 

 

๙๕ % 

 

๑๐๐ % 

๓.  เพื่อให้การบรหิารราชการมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่น มีการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี ๒๕๕๖ และ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรอ้ยละ  ๘๖.๕๗ 

๑๐๐ % 

 

๘๐ % ๘๕ % ๙๐ % ๙๕ % ๑๐๐ % 

๔.  เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ๑. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ของท้องถิ่น 

ประชาชนผู้มารับบรกิารมีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ ๑๐๐ % 

 

๘๐ % ๘๕ % ๙๐ % ๙๕ % ๑๐๐ % 

๒.  จ านวนของกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอนใน

การปฏิบัติงาน 

จ านวนกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานที่ได้ปฏิบัติจริงในท้องถิ่น  จ านวน  ๗  

กระบวนงาน 

๑๑ 

กระ 

บวน 

งาน 

๗ 

กระ 

บวน

งาน 

๘ 

กระ 

บวน

งาน 

๙ 

กระ 

บวน

งาน 

๑๐ 

กระ 

บวน

งาน 

๑๑ 

กระ 

บวน 

งาน 

๕.  เพื่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

๑. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ของท้องถิ่น 

ประชาชนผู้มารับบรกิารมีความพึงพอใจร้อยละ  ๘๐ ๑๐๐ % 

 

๘๐ % ๘๕ % ๙๐ % ๙๕ % ๑๐๐ % 
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 

 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน  

(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

 

ปี ๕๘ – ๖๒ 

 

ปี ๕๘ 

 

ปี ๕๙ 

 

ปี ๖๐ 

 

ปี ๖๑ 

 

ปี ๖๒ 

๖.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ให้แก่บุคลากร

ท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรท้องถิ่นที่เข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรของท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมร้อยละ  ๘๐  

๑๐๐ % 

 

๙๐ % 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

๗.  เพื่อให้มีการจัดท าผังเมือง  การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่ไดม้าตรฐาน 

๑.  มีการจัดท าผังเมือง 

 

๑. ยังไม่มีการจัดท าผังเมือง ๑   ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

๒.  ร้อยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่ไดด้ าเนินการตามแผนพัฒนาของ

ท้องถิ่น 

 

๒. มีการน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

(พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๘)ไปด าเนินการร้อยละ ๗๕ 

 

 

๑๐๐ % 

 

 

๗๐ % 

 

 

๘๐ % 

 

 

๙๐ % 

 

 

๑๐๐% 

 

 

๑๐๐% 

๘.  เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และ

ปลอดจากอบายมุข 

จ านวนหมู่บ้านที่มีความปลอดภัย  ปลอดยาเสพ

ติด  และปลอดจากอบายมุข 

มีจ านวนหมู่บ้านที่ปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และ

ปลอดจากอบายมุข  จ านวน  ๙  หมู่บ้าน 

๙ 

หมู ่

บ้าน 

๙ 

หมู ่

บ้าน 

๙ 

หมู ่

บ้าน 

๙ 

หมู ่

บ้าน 

๙ 

หมู ่

บ้าน 

๙ 

หมู ่

บ้าน 

๙.  เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่  

วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๑.  จ านวนแหล่งเรียนรู้ในชุมชน ๑. มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน  จ านวน  ๑  แห่ง ๙ 

 แห่ง 

๙ 

แห่ง 

๙ 

แห่ง 

๙ 

แห่ง 

๙ 

แห่ง 

๙ 

แห่ง 

๒.  ร้อยละของจ านวนเด็กที่จบ  ม.๓  ได้เรียนต่อ

ชั้น ม.๔  หรือเทียบเท่า 

๒. เด็กที่จบ  ม.๓  ได้เรียนต่อชั้น ม.๔  หรือ

เทียบเท่า  ร้อยละ   ๙๐ 

 

๑๐๐ % 

 

๙๕ % 

 

98 % 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

๑๐.  เพื่อให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คน

ยากจนและผูด้้อยโอกาส 

๑.  จ านวนผูไ้ด้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   ๑.  มีผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพทุกราย ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

๒.  ร้อยละของการสงเคราะห์ผู้พกิารที่ขอรับเบี้ย

ยังชีพ 

๒.  มีผู้พกิารได้รับเบี้ยยังชีพทุกราย  

๑๐๐ % 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐ % 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 

 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

 

ปี ๕๘ – ๖๒ 

 

ปี ๕๘ 

 

ปี ๕๙ 

 

ปี ๖๐ 

 

ปี ๖๑ 

 

ปี ๖๒ 

๑๑.  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว

เพิ่มมากขึน้ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิอาชีพให้กับ

ประชาชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

มีโครงการที่ส่งเสรมิอาชีพให้กับประชาชนหลังฤดู

เก็บเกี่ยว 

 

๕ กิจกรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑๒.  เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

และสภาพจิตใจที่ดี   

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสภาพจิตใจที่ดี 

มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

 

 

 

๑๐ กิจกรรม 

๒ 

กิจ 

กรรม 

๒ 

กิจ 

กรรม 

๒ 

กิจ 

กรรม 

๒ 

กิจ 

กรรม 

๒ 

กิจ 

กรรม 

 

๑๓.  เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์   สืบสาน  ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  จารตีประเพณแีละค่านิยมที่ดีงามสู่

คนรุ่นต่อไป 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละค่านิยมที่ดีงาม 

ในปีงบประมาณมีจ านวนโครงการที่ส่งเสรมิ  จ านวน  

๗  โครงการ 

 

๑๕ กิจกรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๑๔.  เพื่อให้เกิดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใชใ้น

การสรา้งคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใชใ้นการสรา้งคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  ๑  กิจกรรม  

๕ กิจกรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑๕.  เพื่อสรา้งเครือข่ายทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวนเครือข่ายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยไม่มีการสรา้ง

เครือข่าย   

 

๑๐ แห่ง 

 

๒ แห่ง 

 

๒ แห่ง 

 

๒ แห่ง 

 

๒ แห่ง 

 

๒ แห่ง 
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๑๖.  เพื่อให้ศูนย์สาธิตการตลาดมีการด าเนินงาน

อย่างย่ังยืน 

จ านวนศูนย์สาธิตการตลาดที่ยังมีการด าเนินการ มีศูนย์สาธิตการตลาด จ านวน  1  แห่ง  

๙ แห่ง 

๙  

แห่ง 

๙  

แห่ง 

๙  

แห่ง 

๙  

แห่ง 

๙  

แห่ง 

๑๗.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดค่านิยมในการน า

บุตรหลานเข้าศกึษาในสถานศึกษาในพืน้ที ่

ร้อยละของเด็กนักเรียนที่เข้าศึกษาในสถานศึกษา

ในเขตพืน้ที่ 

 

*อยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูล 

 

๑๐๐ % 

 

๙๐ % 

 

๙๕ % 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐% 

 

๑๐๐ % 

 

 

 

 

 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targets) 

 

ปี ๕๘ – ๖๒ 

 

ปี ๕๘ 

 

ปี ๕๙ 

 

ปี ๖๐ 

 

ปี ๖๑ 

 

ปี ๖๒ 

๑๘. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม  ๓  

กิจกรรม 

 

๕ กิจกรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑๙.  เพื่อให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เคร่ืองจักร  

และสถานที่ในการด าเนินการ 

ก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

จ านวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิการ

เตรยีมความพร้อมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสรมิการจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

๕ กิจกรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๑ 

กิจ 

กรรม 

๒๐.  เพื่อให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความ

เข้มแข็ง 

จ านวนการด าเนินโครงการที่ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความ

เข้มแข็ง 

มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิและสนับสนุน

ให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเข้มแข็ง 

จ านวน  ๓ กิจกรรม 

 

๑๒ กิจกรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 

๓ 

กิจ 

กรรม 
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บทที่  ๕ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ยุทธศาสตร์ที่   ๑    ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
 ยุทธศาสตร์ที่  ๒   ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า  และการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์ที่  ๔   ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่   ๕   ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
          ยทุธศาสตรที์ ่  ๖    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 แนวทางการพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลห้ วยม่วง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาคนและ

สังคมให้มคีุณภาพ 

๑.๑  พัฒนา  ส่งเสริมและ สนับสนุนการจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุม
ทุกช่วงวัยให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
๑.๒  เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

๑.๓  อนุรักษ์  สืบสาน  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและค่านิยมท่ีดีงาม 

๑.๔  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนจัดการด้านสาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  
การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ์  
๑.๕ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการแพทย์แผนไทย  การแพทย์ทางเลือก  การแพทย์พ้ืนบ้านและสมุนไพร  

อบต.หว้ยม่วง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑   การพัฒนาคนและ

สังคมให้มคีุณภาพ (ต่อ) 

๑.๖  พัฒนาส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศและการกีฬาเพ่ือออกก าลังกาย  
๑.๗  ส่งเสริม  สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

๑.๘  เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการส่งเสริมการจัดท าแผน
ชุมชนพ่ึงตนเอง 

อบต.หว้ยม่วง 

 

  

  ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้น่าอยู่ 

๒.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง  และระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 

๒.๒  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

๒.๓  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรในระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้า
เกษตร 
๒.๔  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น  

๒.๕  พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัยโดยให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม 
๒.๖  ส่งเสริมและสนับสนุนให้หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดยาเสพติดและอบายมุข 

๒.๗ การจัดท าผังเมืองและผังชุมชน  

อบต.หว้ยม่วง 

 

    ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน การค้า  และการลงทุน 
๓.๑  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าทางการเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่
การผลิต  การออกแบบ  การบรรจุภัณฑ์และการตลาด 

อบต.หว้ยม่วง 
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  ๓.๒  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
หน่วยงานที่

รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เศรษฐกิจชุมชน การค้า  และการลงทุน 
(ต่อ) 

๓.๓  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  อบต.ห้วยม่วง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อ
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

๔.๑  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจดัการเพื่ออนุรักษ ์ พฒันา  และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
๔.๒  การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ 

๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชน  ส่ิงปฏิกูล  และน ้าเสีย 

อบต.ห้วยม่วง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  การพฒันาการ
ท่องเท่ียว 

๕.๑ พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการ  การบริหารจดัการ  และส่ิงอ านวยความสะดวกดา้นการท่องเท่ียว  ทั้งดา้น
บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐาน  และความปลอดภยั 

อบต.ห้วยม่วง    ยุทธศาสตร์ที่  ๖  การพฒันาระบบ
บริหารจดัการท่ีดี 
 

๖.1 เสริมสร้างการพฒันาการเมืองทอ้งถ่ินใหโ้ปร่งใสสุจริต  เพื่อสนบัสนุนการสร้างวฒันธรรม
ประชาธิปไตยและวฒันธรรมธรรมาภิบาล 
๖.๒ พฒันาภาวะผูน้ าทอ้งถ่ินท่ีมีคุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

๖.๓ พฒันาสมรรถนะการท างานของบุคลากรอบต. 
๖.๔ พฒันาเพิ่มขีดความสามารถในดา้นการบริหารจดัการการเงิน  การคลงั  และงบประมาณของอบต.ใหมี้
ประสิทธิภาพโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 
๖.๕ พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหท้นัสมยั  เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน  
๖.๖   เสริมสร้างความเขม้แขง็และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในทุกขั้นตอน 
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บทที่  ๖ 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล  

๖.๑  หน่วยงานรับผิดชอบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 ก าหนดหนว่ยงานผู้รับผดิชอบในการด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโดยการ

ก ากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะผู้บริหาร  ดังนี้  

 ๑.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒.  ส่วนการคลัง 

 ๓.  ส่วนโยธา 

 ๔.  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๔๘  หมวด  ๖  ข้อ  ๒๘  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 ( ๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

 ( ๒)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 ( ๓)  ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 ( ๔)  หัวหนา้ส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

 ( ๕)  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหนา้ที่ประธานคณะกรรมการ  และ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหนา้ที่เลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตามข้อ  ๒๘  ให้มวีาระ

อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘   หมวด  ๖  ข้อ  ๒๙  ก าหนดคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 ( ๑)  ก าหนดแนวทาง  วธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

 ( ๒)  ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 ( ๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผูบ้ริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างนอ้ยปี

ละหนึ่ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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 ( ๔)  แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

๖.๒   วิธีการติดตามและประเมินผล 

 ๑.  รูปแบบการตดิตามและประเมินผล  เครื่องมือ  และกลุ่มตัวอย่าง 

 ๑.๑  รูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 รูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  ๓  

ส่วนหลัก  คือ  สว่นของปัจจัยน าเขา้ ( Input)  ส่วนของกระบวนการตดิตาม ( Process)  และส่วนของ

การประเมนิผลลัพธ์ (Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

 ๑.๑.๑  ส่วนปัจจัยน าเข้า ( Input)  คือ  ปัจจัยที่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นต้องมี  เพื่อ

น าเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  แผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินการ  ผู้ประเมนิ  ผูถู้กประเมิน  และ

เครื่องมือในการตดิตามและประเมินผล  ฯลฯ   

 ๑.๑.๒   ส่วนของกระบวนการตดิตาม ( Process)  คือ  ช่วงการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งได้ก าหนดการตดิตามรายไตรมาส  คือ  ไตรมาสที่  ๑ 

(ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสที่  ๒  (มกราคม – มนีาคม)  ไตรมาสที่  ๓  (เมษายน – มถิุนายน)  

และไตรมาสที่  ๔ (กรกฎาคม – กันยายน)  ในแต่ละปี  โดยมีเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามผลการ

ด าเนนิงานได้แก่  แบบรายงานแบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยการตดิตามการด าเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  

การตดิตามการใชจ้า่ยงบประมาณ  การตดิตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจน

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 ๑.๑.๓  ส่วนประกอบของการประเมินผลลัพธ์ ( Output , Goal)  เป็นการตดิตามผลช่วง

สุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมนิแผนยุทธศาสตร์ ” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการ

ด าเนนิงานของแผนยุทธศาสตรท์ี่ผ่านมาในแต่ละปี  เป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล  เพื่อ

เป็นประโยชน์ส าหรับ  บุคลากร  หนว่ยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และเป็นฐานในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นในแผนต่อไปในอนาคต  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินผลลัพธ์  ได้แก่  แบบ

ที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นโดยตนเอง  แบบรายงานแบบที่  ๓/๑  

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร ์ โดยมีเนือ้หาส าคัญในการประเมินได้แก่  การ

ประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรแ์ล้ว  ความพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องต่อผล

การด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบประเมินแบบที่  ๓/๒)  และ
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ความพึงพอใจของผูท้ี่เกี่ยวข้องต่อการด าเนนิงานในแต่ละยุทธศาสตร ์(ผลจากแบบประเมินแบบที่  ๓/

๓/๓) 

 ๑.๒  เครื่องมือที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 เครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการตดิตามและการประเมนิแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง มดีังนี้ 

 ๑.  แบบที่  ๑  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นโดยตนเอง 

 ๒.  แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

 ๓.  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 ๔.  แบบที่  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 ๕.  แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  ในแต่ละยุทธศาสตร ์

 ๑.๓  กลุ่มตัวอย่างในการตดิตามและประเมินผล 

 ๑.  แบบที่  ๓/๑  ประชากรในต าบลห้วยม่วง  จ านวน  ๑๐๐  คน 

 ๒.  แบบที่  ๓/๒  ประชากรในต าบลห้วยม่วง  จ านวน  ๑๐๐ คน 

 ๓.  แบบที่  ๓/๓  ประชากรในต าบลห้วยม่วง  จ านวน  ๑๐๐ คน 

 

 ๒.  วิธีการเก็บข้อมูลในการติดตามและการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

 ๑.  แบบที่ ๑  ท าการประเมนิและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตรห์รอื

มีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

 ๒. แบบที่  ๒  เก็บข้อมูลรายไตรมาสจากทะเบียนการเบิกจ่ายงบประมาณ   

 ๓. แบบที่  ๓/๑  เก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน  แบบที่  ๓/๒  

และ แบบที่  ๓/๓ 

 ๔. แบบที่  ๓/๒  เก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  ประเมินโดยประชากรในต าบลห้ วยม่วง  จ านวน  

๑๐๐  คน  

 ๕. แบบที่  ๓/๓  เก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  ประเมินโดยประชากรในต าบลห้ วยม่วง  จ านวน  

๑๐๐  คน  

 ๓.  การวเิคราะห์ข้อมูล 
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 การวิเคราะหข์้อมูลจะเป็นการวิเคราะหเ์ชงิปริมาณ โดยการวิเคราะหข์้อมูลเชิงปริมาณจะใช้

สถิตเิชงิบรรยายเป็นค่าสถิตใินการวิเคราะหข์้อมูล  โดยค่าสถิตทิี่น ามาใช้  คอื  การหาค่าร้อยละของ

ข้อมูล   

 ๔.  การน าเสนอข้อมูล 

 ในการน าเสนอข้อมูลจะน าเสนอข้อมูลในรูปของตารางการวเิคราะหข์้อมูล  กราฟแสดงการ

วิเคราะหข์้อมูล  กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล  และในรูปของการบรรยาย 

 ๖.๓  ห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 ๑.  แบบที่  ๑  ท าการประเมนิและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์

หรอืมีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

 ๒. แบบที่  ๒  เก็บข้อมูลรายไตรมาส 

 ๓. แบบที่  ๓/๑  เก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง  

 ๔. แบบที่  ๓/๒  เก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง   

 ๕. แบบที่  ๓/๓  เก็บข้อมูลปีละ  ๑  ครั้ง   

 ให้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

โดยทั่วกันอย่างนอ้ยปีละ  ๑  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน 
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  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลหว้ยม่วง  (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 
  

 

 

 

 

 

 

 
ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยม่วง 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ข้อ  ๒๓  องค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง ได้ด าเนินการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (พ.ศ.  ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแลว้ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง   จงึประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา (พ.ศ.  

๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยม่วง   ตั้งแตว่ันที่  ๒ ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  

๒๕๕๗  เป็นต้นไป 

 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒ ๗  มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

 

 

 

(ลงช่ือ) 

        (นายคมเพชร   ครสิงห์) 

        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 


