
 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง 

 วิสัยทัศน์ 

“มุ่งมัน่พฒันาคน ชุมชนเขม้แขง็ เชิดชูภูมิปัญญา พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง  เนน้เร่ืองการมี
ส่วนร่วม  ชุมชนปลอดยาเสพติด  สู่เศรษฐกิจอยา่งพอเพียง” 

 

 พันธกิจ 

 “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 
  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 



 
 

 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 

(๒๓)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  

และสาธารณสถานอื่นๆ 



 
 

(๒๔ )  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใชป้ระโยชน์จากป่าไม้  ที่ดนิ  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๒๕)  การผังเมอืง 

(๒๖)  การขนสง่และการวิศวกรรมจราจร 

(๒๗)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(๒๘)  การควบคุมอาคาร 

(๒๙)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(๓๐)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  และรักษา

ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

(๓๑)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 



 

  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัย

คุกคาม (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  มเีป้าหมาย  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

แบ่งฝักแบ่งฝา่ย 



 

 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  และการป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 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  

 



 

วสิัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

   วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถ่ิน 

“มุ่งมัน่พฒันาคน  ชุมชนเขม้แขง็  เชิดชูภูมิปัญญา  พึ่งพาเศรษฐกิจพอเพียง  เนน้เร่ืองการ
มีส่วนร่วม  ชุมชนปลอดยาเสพติด  สู่เศรษฐกิจอยา่งพอเพียง” 

   พันธกิจการพัฒนาท้องถ่ิน 

 “องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยม่วง  มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในต าบลโดยยกระดับ
คุณภาพทางเศรษฐกิจ  สังคม การเมือง และวัฒนธรรมให้คงอยู่และยั่งยืนภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่ในท้องถิ่น” 
        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 

๑๗.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดค่านิยมในการน าบุตรหลานเข้าศกึษาในสถานศกึษาในพืน้ที่  

๑๘. เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 



 

๑๙.  เพื่อให้มคีวามพรอ้มด้านอุปกรณ์  เครื่องจักร  และสถานที่ในการด าเนินการก าจัดขยะ 

และสิ่งปฏิกูลในชุมชน 

๒๐.  เพื่อให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมคีวามเข้มแข็



 

 


