๑

แผนยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ป
(พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)

เทศบาลตําบลวังมวง

อําเภอวังมวง

จังหวัดสระบุรี

“องคกรที่เปนเลิศในการใหบริการ สูธรรมาภิบาลคูชุมชน สงเสริมประชาชนใหดํารงชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

....................................................................................................................................................
สํานักปลัด
งานนโยบายและแผน
โทร. ๐๓๖-๓๖๔๑๒๑

เทศบาลตําบลวังมวง
อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

๒

ประกาศเทศบาลตําบลวังมวง
เรื่อง ประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ )
******
ดวยเทศบาลตําบลวังมวง ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) เพื่อใช
เปนแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามปของเทศบาลตําบลวังมวง โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไว ๖
ยุทธศาสตร ประกอบดวย
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรม
และการทองเที่ยว
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
บัดนี้ คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลวังมวง ไดมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑) และผูบ ริ ห ารท อ งถิ่ น ไดพิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนพั ฒ นาสามป ตามระเบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ขอ ๑๖ ( ๓ )
และ ขอ ( ๔ )
ดังนั้น เพื่อ ใหก ารพัฒ นาเทศบาลตําบลวังมวง เปนไปตามแผนยุท ธศาสตรการพัฒ นา ที่ได
กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค เปาหมายที่ตั้งไว จึงประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๕ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑ ) ของเทศบาลตําบลวังมวง ตอไป
จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ

ณ

วันที่

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖

( นายสุเทพ ดิบแดง )
นายกเทศมนตรีตําบลวังมวง

๓

คํานํา
แผนยุท ธศาสตรก ารพัฒ นาท อ งถิ่น ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๕๙) ของเทศบาลตําบลวังม วง
หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการ
พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศนพันธกิจและจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๑) ของเทศบาลตําบลวังมวง ฉบับ
นี้ จะเปนกรอบชี้นําแผนงาน/โครงการซึ่งเปนการกําหนดวิธีการหรือขั้นตอนที่เทศบาลตําบลวังมวงที่จะเลือก
ปฏิบัติเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว
เทศบาลตําบลวังมวง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิน่ ฉบับนี้จะเปน เข็มทิศชี้ทางนําพา
การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในตําบลวังมวง ไปสูความเจริญกาวหนา พัฒนาอยางบูรณาการและยั่งยืน
สืบตอไป

นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลวังมวง

๔

สารบัญ
เรื่อง
หนา
บทที่ ๑
บทที่ ๒
บทที่ ๓
บทที่ ๔
บทที่ ๕
บทที่ ๖

บทนํา
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
ยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนา
การนํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติแลการติดตามประเมินผล
ภาคผนวก

๖
๙
๑๗
๒๗
๓๒
๓๗

๕

บทที่ ๑
บทนํา

๖

บทที่ ๑
บทนํา
ความเปนมาของการวางแผนยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา
******************
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ กําหนดประเภทของแผนพัฒนาทองถิ่นไว ๒ ประเภท คือแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนา และแผนพัฒนาสามป ” แผนยุทธศาสตรการพัฒนา” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กาํ หนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ
“แผนพัฒนาสามป” หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ที่สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่
จัดทําขึ้นสําหรับปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดย
มีก ารทบทวนเพื่ อ ปรับ ปรุ ง เป น ประจํา ทุ ก ป ซึ่ ง การจั ด ทํ าแผนสามป จะมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การจั ดทํ า
งบประมาณประจํ า ป อ ย า งใกล ชิ ด โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การจั ด ทํ า งบประมาณในระบบมุ ง เน น ผลงาน
องคประกอบ ประกอบดวยลักษณะของแผน วัตถุประสงค ขั้นตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
และประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยนําเสนอ ดังนี้

๑. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนเอกสารที่มีความสัมพันธใกลชิดกับแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ป
และเทศบัญ ญัติงบประมาณประจําป กลาวคือ เปนยุทธศาสตรไปดําเนินการจัดทําเปนแผนงาน/โครงการที่
กําหนด มาพิจารณาดําเนินการ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะนําไป
บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปและสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณของปนั้น

๒. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. เพื่อเปนการเตรียมโครงการตางๆใหอยูในลักษณะที่พรอมบรรจุในเอกสารงบประมาณ ประจําป
และนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ
๒. เพื่อแสดงความสัมพันธและเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนายุทธศาสตร ,แผนพัฒนาสามป และการ
จัดทํางบประมาณประจําป
๓. เพื่อ แสดงจุดมุง หมายและแนวทางของการพัฒ นาของเทศบาลวาเป นอยางไร โดยจะตอ ง
สอดคลองและสามารถตอบสนองตอวัตถุประสงคของการพัฒนา

๗

๓. ขั้นตอนการดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๓ การจัดทําแผนพัฒนา ขอ ๑๖ การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาใหดําเนินการ
ตามระเบียบ มีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
๑. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นจัดประชุมประชาคมทองถิ่น สวนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวขอ ง เพื่อ แจง แนวทางการพัฒ นาทองถิ่น รับ ทราบปญ หา ความตอ งการ ประเด็นการพัฒ นา และ
ประเด็นที่เกี่ยวของตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อ
นํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยใหนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา
วิเคราะหเพื่อจัดทํารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น
๓. คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา เพื่อเสนอผูบริหาร
ทองถิ่น
๔. ผู บ ริห ารทอ งถิ่ นพิ จ ารณาอนุ มัติ รางแผนยุ ท ธศาสตรก ารพั ฒ นาและประกาศใชแ ผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา

๔. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
๑. เปนเครื่องมืออยางหนึ่งที่จะชวยใหเทศบาลตําบลวังมวง สามารถดําเนินการพัฒนาไดบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถตอบสนองตอปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
๓. เปนมาตรการที่แสดงถึงความเชื่อมโยงกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา
สามป และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปของทองถิ่น

***************************

๘

สวนที่ ๒
สภาพทั่วไป และขอมูลพืน้ ฐานสําคัญ
ของ
เทศบาลตําบลวังมวง
อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี

๙

สวนที่ ๒
สภาพทั่วไปและขอมูลพืน้ ฐานของเทศบาลตําบลวังมวง
๑. สภาพทั่วไป
๑.๑ ที่ตั้ง
เทศบาลตําบลวังมวง ไดยกฐานะจากสุขาภิบาล พ.ศ. ๒๕๔๒ เปนเทศบาลขนาดกลางตั้งอยู
ในเขตอําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด ๗.๖๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๔,๗๕๑ ไร
สํานั ก งานเทศบาลตํ าบลวัง ม วง ตั้ ง อยู ที่ เลขที่ ๒๓๔ หมู ที่ ๑ ถนนวัง ม วง-มวกเหล็ ก
ตําบลคําพราน อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี
๑.๒ อาณาเขตการปกครอง
- ทิศเหนือ
- ทิศใต
- ทิศตะวันออก
- ทิศตะวันตก
๑.๓ ภูมิประเทศ

ติดตอกับอาณาเขต
ติดตอกับอาณาเขต
ติดตอกับอาณาเขต
ติดตอกับอาณาเขต

อบต.วังมวง
เทศบาลตําบลแสลงพัน
อบต.วังมวง
เทศบาลตําบลคําพราน

ลักษณะสภาพแวดลอมและภูมิประเทศโดยทั่วไป มีลักษณะเปนที่ราบสูง ภูเขา และแมน้ําอยู
รอบนอก มีลําน้ําสาธารณะไหลผาน โดยมีพื้นที่สูงกวาระดับน้ําทะเล ๗๐๐ เมตร
๑.๔ จํานวนชุมชน มี ๘ ชุมชน (ขอมูลทะเบียนราษฎร เดือนมีนาคม ๒๕๕๖)
ที่

ชุมชน

ตั้งอยูในพื้นที่

จํานวนหลังคาเรือน

จํานวนประชากร

(คน)

(คน)

๑

ชุมชนวังมวงเกา

หมู ๕ ตําบลวังมวง

๗๙

๓๓๘

๒

ชุมชนวัดภิบาล

หมู ๗ ตําบลคําพราน

๒๓๔

๔๖๒

๓

ชุมชนมะคางาม

๑๘๙

๖๓๘

๔

ชุมชนเทศบาลสามัคคี

หมู ๑ ตําบลคําพราน

๓๑๖

๖๓๐

๕

ชุมชนวังมวงสามัคคี

หมู ๙ ตําบลคําพราน

๑๔๖

๕๒๑

๖

ชุมชนหนาวัดวังมวง

หมู ๕ ตําบลวังมวง

๓๐๒

๖๐๑

๗

ชุมชนตลาดวังมวง

หมู ๗ และหมู ๙ ตําบลคําพราน

๓๒๙

๕๕๗

๘

ชุมชนทายวัง

หมู ๑ ตําบลคําพราน

๔๖

๑๙๔

หมู ๔ และหมู ๙ ตําบลคําพราน

๑๐

- ขอมูลจากการจัดเก็บ จปฐ. ป ๒๕๕๖
ประชากร มีรายไดเฉลี่ย ๖๐,๐๐๐ บาท /คน /ป
มีครัวเรือนที่มีรายไดต่ํากวาเกณฑ (ยากจน) จํานวน ๒ ครัวเรือน
รายการ
จํานวนผูพิการ
จํานวนผูสงู อยุ

ป ๒๕๕๓
๓๔
๑๘๔

ป ๒๕๕๔
๕๒
๓๕๒

ป ๒๕๕๕
๖๕
๓๗๕

๑.๕ ทองถิ่นอื่นในอําเภอ
มีองคกรปกครองสวนทองถิ่น มี ๔ ทองถิ่น ประกอบดวย
๑. เทศบาลตําบล จํานวน ๓ แหง
๑.๑ เทศบาลตําบลวังมวง
๑.๒ เทศบาลตําบลคําพราน
๑.๓ เทศบาลตําบลแสลงพัน
๒. องคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑ แหง
๒.๑ องคการบริหารสวนตําบลวังมวง
๑.๖ ประชากร ครัวเรือน จํานวน ๑,๗๑๒ ครัวเรือน (ขอมูล ณ เดือน มีนาคม ๒๕๕๖)
ชาย ๑,๙๕๐ คน
หญิง ๒,๐๖๗ คน
รวมทั้งสิ้น ๔,๐๑๗ คน
๒. สภาพทางเศรษฐกิจ
๒.๑ อาชีพ
ประชากรภายในเขตเทศบาลตําบลวังมวง สวนใหญป ระกอบอาชีพ คาขายประมาณรอยละ
๔๔ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณรอยละ ๒๒ รับจางทั่วไปประมาณรอยละ ๑๗ และประกอบอาชีพรับ
ราชการ ประมาณรอยละ ๘
การทํ าการเกษตรที่ สํ า คั ญ ได แ ก การป ลู ก พื ช ไร เช น ข า วโพ ด อ อ ย ข า วฝาง
มันสําปะหลัง ทานตะวัน สวนเพาะปลูกพืชผัก สวนครัวจะเพาะปลูกตามครัวเรือ น และเกษตรกรรมทั่วไป
ใชพื้นที่ก ารเพาะปลูก ไมม ากนัก สวนการเลี้ยวสัตวเปนการเลี้ยงแบบครัวเรือ น ซึ่ง มีจํานวนการเลี้ยงนอ ย
โดยจะเลี้ยงตามบริเวณบานและไร สัตวที่เกษตรกรเลี้ยง ไดแก โค กระบือ สุกร เปด และไก
ลักษณะการใชที่ดิน
- พื้นที่พักอาศัยและพื้นที่พาณิชยกรรม

ประมาณ

๓๒๔ ไร

๑๑

- พื้นที่ตั้งหนวยงานของรัฐ
ประมาณ
๔๑ ไร
(สถานีตํารวจภูธรวังมวง ๔ ไร,โรงพยาบาลวังมวงสัท ธรรม ๒๒ ไร โรงเรียนอนุบาลวัง มวง
๑๓ ไร, สํานักงานเทศบาลตําบลวังมวง ๒ ไร)
- พื้นที่เกษตรกรรม
ประมาณ ๔,๓๗๘ ไร
- พื้นที่ตั้งสถานศึกษาเอกชน
ประมาณ
๘ ไร
๓. สภาพทางสังคม
๓.๑ การศึกษา
๑. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก มีจํานวน ๑ แหง ไดแก ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตําบลวังมวง
ตั้งอยูในหมู ๕ ตําบลวังมวง อําเภอวังมวง จังหวัดสระบุรี
๒. โรงเรียนประถมศึกษา มี ๒ แหง ไดแก โรงเรียนของรัฐบาล ๑ แหง คือ โรงเรียน
อนุบาลวังมวง (ขยายโอกาส ระดับ ป.๑ – ม.๓) โรงเรียนเอกชน ๑ แหง คือ โรงเรียนจํารัสวิทยา
๓.๒ สาธารณสุข
๑.
๒.
๓.
๔.

โรงพยาบาลของรัฐบาล ไดแก โรงพยาบาลวังมวงสัทธรรม สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
คลินิกเอกชน
จํานวน ๕ แหง
ผูปวยนอก โดยเฉลี่ย จํานวน ๓๐๐ คนตอวัน
ประเภทการเจ็บปวยที่เขารับการรักษา ๕ อันดับแรก
- โรคความดันโลหิต
- โรคเบาหวาน
- โรคกลามเนื้อหัวใจ
- โรคปอดอุดตัน
- โรคหอบหืด
๓.๓ สิ่งแวดลอม
ปริ ม าณขยะในเขตเทศบาลมี ป ริม าณ ๔ ตัน /วัน มีร ถยนตที่ ใชจั ดเก็บ ขยะ รวม ๒ คั น
แยกเปน
- รถยนตคันที่ ๑ รถเก็บขนขยะแบบคัดทาย ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖
- รถยนตคันที่ ๒ รถเก็บขนขยะแบบคัดทาย ขนาดความจุ ๑๐ ลบ.ม ซื้อเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๑
การกําจัดขยะ
- นํ าขยะไปทํ า การกํ าจั ด ที่ บริษั ท ที พี ไอ โพลี น เพาเวอร จํา กั ด ต.ทั บ กวาง อ.แก ง คอย
จ.สระบุรี

๑๒

- นําไปทิ้ง บริเวณบอขยะของเทศบาลตําบลวังมวง ตั้งอยูที่ ม.๑ ต.คําพราน พื้นที่ จํานวน ๑๐
ไร หางจาก เขตชุมชนประมาณ ๕๐๐ เมตร
๓.๔ วัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นที่สําคัญในทองถิ่นที่สําคัญ ไดแก
- ประเพณีสงกรานต ประมาณเดือนเมษายน กิจกรรมที่ทําในวันสงกรานต คือ พิธีสรงน้ําพระ
การรดน้ําดําหัวผูสงู อายุ และการละเลนพื้นบาน
- ประเพณีศาลเจา ประมาณเดือน มิถุนายน กิจกรรมที่ทําเพื่อเปนการบูชาบรรพบุรุษของ
ชาวไทย เชื้อสายจีน และมีการประมูลสินคา เพื่อนําเงินการกุศลดังกลาวมาเปน กองทุนของศาลเจา ในการจัด
งานประเพณีแตละครั้ง
- ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประมาณเดือนกรกฎาคม มีหนวยราชการ ,โรงเรียน , ชุมชน
เขารวมกิจกรรม
๓.๕ กีฬา นันทนาการ/พักผอน
มีสถานที่ออกกําลังกายกลางแจง ๒ แหง ตั้งอยูภายในเขตโรงพยาบาลวังมวงสัทธรรม และ
โรงเรียนอนุบาลวังมวง
๔. โครงสรางพื้นฐาน
๔.๑ การคมนาคมทางบก จะเปนเสนทางที่สําคัญที่สุดของตําบลที่ใชติดตอระหวางชุมชน
และใชขนสงผลผลิตทางการเกษตรออกพื้นที่ เสนทางคมนาคมทางบกภายในตําบล มีจํานวนทั้งสิ้น ๓ สาย
โดยมีถนนสายหลัก ดังนี้
เสนทางที่ ๑ สายทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๓๐๑๗ เปนเสนทางการคมนาคมขนสงและ
ติดตอกับเทศบาลตําบลคําพราน
เสนทางที่ ๒ สายทางหลวงแผนดิน หมายเลข ๒๐๘๙ เปนเสนทางการคมนาคมขนสงและ
ติดตอกับเทศบาลตําบลแสลงพัน
เสนทางที่ ๓ ถนนเทศบาล ๑ เปนเสนทางการคมนาคมขนสงและยังเปนการหลีกเลี่ยงจาก
ถนนมิตรภาพในชวงเทศกาลที่จะมุงหนาสูภาคตะวันออกเฉียงเหนือและยังเปนเสนทางเชื่อมตอ กับ องคก าร
บริหารสวนตําบลวังมวง
ถนนภายในเขตเทศบาล ประกอบดวย ถนนคอนกรีตเสริม เหล็ ก จํ านวน ๓๙ สาย และ
ถนนลาดยางแอสฟลทติกคอนกรีต จํานวน ๕ สาย
- ที่พักผูโดยสารประจําทาง จํานวน ๓ แหง บริเวณหนาโรงเรียนอนุบาลวังมวง , บริเวณ
ตรงขามเทสโกโลตัสวังมวง และ หนาโรงพยาบาลวังมวงสัทธรรม
๔.๒ การไฟฟา
ประชาชนมีไฟฟาใชอยางทั่วถึงในทุกชุมชน
๔.๓ แหลงน้ําธรรมชาติและประปา

๑๓

- คลองสาธารณะ

จํานวน ๑ สาย

- การประปา เปนประปาของเทศบาลตําบลวังมวง ยังไมสามารถใหบริการไดครบทั้งพื้นที่
จํานวนครัวเรือน ที่ใชน้ําประปา จํานวน ๑,๑๔๑ ครัวเรือน จากจํานวนครัวเรือนทั้งหมด ๑,๕๗๘ ครัวเรือน
คิดเปนรอยละ ๗๒.๓๑
-มีแหลงผลิตน้ําประปา ทั้งหมด ๕ จุด ประกอบดวยประปาผิวดินและประปาบาดาล
(๑.) ประปาเกา หลังการไฟฟา เปนประปาผิวดิน ปริมาณน้ําที่ผลิตได ๖๐ ลบ.ม. ตอ ชม.
(๒.) ประปา วังแกว ปริมาณน้ําที่ผลิตได ๒๐ ลบ.ม. ตอ ชม.
(๓.) ประปาหมูบานอารมณดี ปริมาณที่ผลิตได ๑๐ ลบ.ม. ตอ ชม.
(๔.) ประปาวัดภิบาล ปริมาณการผลิตน้ํา ๒๐ ลบ.ม.
(๕.) ประปาทายวัง ปริมาณการผลิตน้ําที่ผลิตได ๑๐ ลบ.ม. ตอชม.
๔.๔ แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
- บอน้ําบาดาล
- ถังเก็บน้ําฝน

จํานวน ๑ แหง
จํานวน ๔ แหง
จํานวน ๖ แหง

๕. ขอมูลอื่น ๆ
๕.๑ มวลชนจัดตั้ง
- อสม. ของเทศบาลตําบลวังมวง
จํานวน ๖๙ คน
- คณะกรรมการชุมชน ทั้ง ๘ ชุมชน จํานวน ๗๑ คน
(ขอมูล ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๖)
๕.๒ หนวยงานอื่น
- ธนาคาร =ทหารไทย,ไทยพาณิชย, ออมสิน , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
- การไฟฟาสวนภูมิภาค อ.วังมวง
- ที่ทําการไปรษณีย อ.วังมวง
๕.๓ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- สถิติการเกิดเพลิงไหมที่พกั อาศัย ป ๒๕๕๒ จํานวน ๑ ครั้ง ป๒๕๕๓ จํานวน ๒ ครั้ง
- เครื่องมือการดับเพลิง รถยนตบรรทุกน้ํา จํานวน ๒ คัน (๖,๐๐๐ ลิตรและ ๑๒,๐๐๐ ลิตร)
รถดับเพลิง จํานวน ๒ คัน
- มีการติดตั้งถังดับเพลิงภายในชุมชน รวม ๑๕๐ ถัง

๖. ดานการเมือง-การบริหาร
๖.๑ การเมือง

๑๔

- การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังมวง แบงออกเปน ๒ เขตๆ ละ ๒ หนวยเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาล เขตละ ๖ คน รวมทั้งหมด ๑๒ คน คณะผูบริหาร ๕ คน
๖.๒ โครงสรางและอัตรากําลังในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
- โครงสรางและอัตรากําลัง
-

พนักงานเทศบาล
ลูกจางประจํา
พนักงานจางตามภารกิจ
พนักงานจางทั่วไป

จํานวน
จํานวน
จํานวน
จํานวน

๑๖
๘
๒๐
๑๕

คน
คน
คน
คน

๑๔
-

โครงสรางการบริหารงาน แบงสวนราชการ
แผนภูมโิ ครงสรางการแบงสวนราชการ
โครงสรางสวนราชการ เทศบาลตําบลวังมวง
ปลัดเทศบาล
นักบริหารงานเทศบาล
ฝายตรวจสอบภายใน
(เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ๓-๕/๖ว)

สํานักงานปลัดเทศบาล
(นักบริหารงานทั่วไป ๖)

-

กองการศึกษา
(นักบริหารการศึกษา ๖)

-

งานธุรการ
งานการเจาหนาที่
งานทะเบียนราษฎร
งานปองกันและบรรเทา
ธารณภัย

สา

งานพัฒนาชุมชน
งานนโยบายและแผน
งานประชาสัมพันธ
งานกิจการสภาเทศบาล
งานจดทะเบียนพาณิชย
งานกฎหมายและคดี
งานอื่นที่ไมอยูในความรับผิดชอบ

งานธุรการ
งานบริการการศึกษา
งานประเพณี การศึกษา
และนันทนาการ

กองคลัง
(นักบริหารงานคลัง ๗)

-

งานธุรการ
งานแผนที่ภาษี

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

(นักบริหารงานสาธารณสุข ๗)

-

งานจัดเก็บและพัฒนารายได
งานการเงินและบัญชี
งานพัสดุ
งานทะเบียนทรัพยสนิ

-

งานธุรการ
งานสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดลอม
งานปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
งานรักษาความสะอาด
งานสัตวแพทย
งานสงเสริมสุขภาพและอนามัย
ครอบครัว

กองชางเทศบาล
(นักบริหารงานชาง ๖)

-

งานธุรการ
งานวิศวกรรม
งานสาธารณูปโภค
งานผังเมือง
งานสถาปตยกรรม
งานสวนสาธารณะ
งานออกแบบและควบคุม
อาคาร

กองกิจการประปา
(นักบริหารงานประปา ๖)

-

งานธุรการ
งานผลิตและบริการ
งานการเงินและบัญชี
งานสาธารณูปโภค

๑๕
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตําบลวังมวง เปนการเลือกตั้งนายกโดยตรงเปนครั้งแรก แบงเขต
การเลือกตั้งออกเปน ๒ เขต ๆ ละ ๒ หนวยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขตละ ๖ คน รวมทั้งหมด ๑๒ คน
ประกอบดวย ๒ สวน คือ ๑) สภาเทศบาล ๒) คณะผูบริหารทองถิ่น
คณะผูบริหารทองถิ่น มี ๕ คน ประกอบดวย
๑. นายกเทศมนตรี
๒. รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๑
๓. รองนายกเทศมนตรี คนที่ ๒
๔. ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
๕. เลขานุการนายกเทศมนตรี
อํานาจหนาที่ของคณะผูบ ริหารทอ งถิ่น รับผิดชอบควบคุมในการบริหารกิจการของเทศบาลตาม
กฎหมาย โดยมีนายกเทศมนตรีเปนหัวหนา กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผนพัฒ นา กําหนดโครงการ กําหนด
งบประมาณ ในการดําเนินงานของเทศบาลใหเหมาะสม สอดคลองกับความตองการของประชาชน แกไขปญหาทองถิ่น
และปฏิบัติการใหเปนไปตามนโยบายของราชการสวนกลางและราชการสวนภูมิภาค
บทบาทของคณะผูบริหาร รวมถึงการดําเนินการและวินิจฉัยสั่งการ เพื่อใหฝายประจําของเทศบาล
ปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุเปาหมาย ที่ฝายการเมืองไดกําหนดไวตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนทางราชการ และมีหนาที่
ในการบริการประชาชนไดรับความสะดวกสบายรวดเร็ว และใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ
เพื่อแบงเบาภาระหนาที่ของเทศบาล และเพื่อใหเกิดความศรัทธาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
๖.๒ การคลังทองถิ่น
- การบริหารรายรับ – รายจายในปงบประมาณทีผ่ านมาเปรียบเทียบยอนหลัง ๓ ป
ป พ.ศ. รายการ
รายรับ
รายจาย

พ.ศ. ๒๕๕๓
๒๙,๐๘๑,๖๔๒.๔๗
๒๗,๘๓๒,๒๔๖.๒๒

พ.ศ. ๒๕๕๔
๓๐,๙๒๔,๖๗๙.๑๖
๒๖,๓๑๘,๙๗๗.๗๒

พ.ศ. ๒๕๕๕
๓๒,๘๙๒,๒๐๐.๐๐
๓๒,๘๖๕,๑๖๐.๐๐

ที่มาของเนื้อหา นําขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานของทองถิ่นจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เทศบาล และแผนพัฒนาเทศบาล ๓ ป พ.ศ. (๒๕๕๕ – ๒๕๕๗) มาทบทวนและปรับปรุงใหทันสมัยและการจัดเวที
ประชาคมแผนยุทธศาสตรชุมชนเมือง

๑๖

สวนที่ ๓
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น

๑๗

บทที่ ๓
การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
๓.๑.๑ การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด / อําเภอ
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังมวงเปนการแปลงนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาใน
ระดับตาง ๆ มาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาในพื้นที่ ซึง่ แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลวัง
มวง ไดยึดหลักการพัฒนาที่ตอบสนองตอนโยบายรัฐบาล และสอดคลอง เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรจังหวัด / อําเภอ รวมทัง้ เปนอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและศักยภาพของทองถิ่นและจังหวัด รวมทัง้ ตอบสนองตอความตองการ
และปญหาของประชาชนในพื้นที่ ซึง่ กรอบแนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลวังมวง มีดงั นี้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
การพัฒนาประเทศไทย ระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ ฉบับที่
๑๑
( พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙ ) มีแนวคิดที่ตอเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๘ -๑๐ โดยยังคงยึด
หลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา รวมทั้งสรางสมดุลการพัฒนา ในทุกมิติ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๑๑ เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง
เพื่อมุงสูวิสัยทัศนระยะยาว ที่ทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งกําหนดไววา
คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย และหลักธรร
มาภิบ าล การบริการสาธารณสุ ขขั้นพื้นฐานที่ทั่ว ถึง มีคุ ณภาพ สั งคมมี ความปลอดภั ยและมั่นคง อยู ในสภาวะแวดลอมที่ ดี
เกื้ อกูล และเอื้ ออาทรซึ่ง กันและกั น ระบบการผลิต เป นมิต รกับ สิ่ งแวดล อม มี ค วามมั่ นคงด านอาหารและพลัง งาน อยู บ น
ฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ดังนี้
๑. พัฒนาตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
๒. ยึดคนเปนศูนยกลางการพัฒนา ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนในสังคมและการมีสวนรวมในการตัดสินใจของประชาชน
๓. พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติ อยางบูรณาการและเปนองครวม
๔. ยึดวิสัยทัศนประเทศไทยป พ.ศ. ๒๕๗๐ เปนเปาหมาย ซึ่งจะสงผลใหบรรลุการพัฒนาที่อยูบน
รากฐาน การพั ฒ นาของสังคมไทย อยูบนกรอบแนวคิ ดของการพัฒ นาบนหลักปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ประเทศไทยมี
สถาบันพระมหากษัตริยเปนเสาหลักของความเปนปกแผนของคนไทยในชาติ ครอบครัวมีความสุขและเปนพื้นฐานที่สรางคน
เปนคนดี ชุมชนมีความเขมแข็งและบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพและความสามาในการแขงขัน มีการ
บริการสาธารณะที่ มีคุ ณภาพ มีกฎระเบี ยบและกฎหมายที่ บังคั บใชอย างเปนระบบ และประเทศไทยมีค วามเชื่อมโยงกั บ
ประเทศภูมิภาคและอยูรวมกันอยางมีความสุข

๑๘
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ กําหนดไววา “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความ
เสมอภาคเปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยมีเปาหมายหลักในเชิงตัวชี้วัด ดังนี้
๑. สังคมไทยมีความสงบสุข อยางมีธรรมาภิบาล
๒. ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพ
๓. โครงสรางเศรษฐกิจมีความสมดุล เขมแข็งและพึ่งพาตนเองได
๔. ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ เรงสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกัน
ปจจัยเสี่ยงตาง ๆ และเสริมรากฐานของประเทศดานตาง ๆ ใหเขมแข็ง รวมถึงสรางโอกาสใหประเทศสามารถเจริญกาวหนา
ต อไป โดยให ค วามสํ า คั ญ กั บ ยุ ท ธศาสตร ๖ ยุ ท ธศาสตร คื อ (๑) ยุ ท ธศาสตร การสรา งความเป นธรรมในสั ง คมไทย (๒)
ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสงั คมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน (๓) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหาร
และพลังงาน (๔) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู (๕) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับ
ทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค และ (๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน โดยมี
กรอบแนวทางเบื้องตน ดังนี้
(๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคมมุงสรางภูมิคุมกันตั้งแตระดับปจเจกครอบครัว
และชุมชนโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยเขาถึง เพื่อใหเปนสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและบริหาร
จัดการความเสี่ยงไดอยางมีประสิทธิภาพ ใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ไดรับการคุมครอง
ทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเทาเทียมกัน มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและโครงสรางพื้นฐานในการสรางอาชีพและ
รายไดที่มั่นคง ไดรับการคุมครองสิทธิผลประโยชนและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอยางเทาเทียมกัน และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูไดอยางมีศกั ดิ์ศรี ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใส ยึดประโยชนสวนรวม และเปดโอกาสการมีสวนรวม
ของประชาชนทุกภาคสวนในกระบวนการพัฒนาประเทศ
(๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน มุงเตรียมคนให
พรอมรับการเปลี่ยนแปลง โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัยใหมีภูมิคุมกันเพื่อเขาสูสังคมแหงการ
เรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสรางศักยภาพของคนในทุกมติใหมีความพรอมทั้งดานรางกายที่
สมบู รณ แข็งแรง มีสติปญญาที่รอบรู และมีจิตใจที่สํานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรูคุณคาความเปนไทย มี
โอกาสและสามารถเรียนรูพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุมวัยใหมีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม
และรูคุณคาความเปนไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง และเปนพลังทางสังคมในการ
พัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลาย
(๓) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุงพัฒนาใหภาคเกษตรเปน
ฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคง และมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินคาเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพ
มาตรฐานและมี ป ริมาณเพี ย งพอกั บ ความต องการของตลาด และมี ราคาที่ เหมาะสม เป นธรรม พั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และ
เสริมสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดเกษตรใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน
(๔) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพบนรากฐานความรู มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
(๕) ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งความเขื่ อ มโยงทางเศรษฐกิ จ และความมั่ น คงในภู มิ ภ าค โดย

๑๙
กําหนดใหภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปนฐานการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานทดแทนของประเทศ ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปร
รูป เป นประตูก ารคาสูอิน โดจีน และเปนแหลงทองเที่ ยวทางโบราณคดี ประวัติศาสตร อารยธรรมขอม วัฒ นธรรมประเพณี และ
แหลงทองเที่ยวธรรมชาติ
(๖ ) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน มุงอนุรักษ และฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
นโยบายรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภาในวันอังคารที่ ๒๓
สิงหาคม ๒๕๕๔ ซึ่งนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุงหมาย ๓ ประการ คือ
๑. เพื่อนําประเทศไทยไปสูโครงสรางเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขมแข็ง ของเศรษฐกิจภายใน
ประเทศมากขึ้น ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สําคัญของการสรางการเติบโตอยางมีคุณภาพ และยั่งยืน การพัฒนาคุณภาพ
พัฒนาคุณภาพและสุขภาพคนไทยในทุกชวงวัยถือเปนปจจัยขาดความสามารถในการอยูรอดและแขงขันไดของเศรษฐกิจไทย
๒. เพื่อนําประเทศไทยสูสังคมที่มีความปรองดองสมานฉันทและอยูบนพื้นฐานของหลัก
นิติธรรมที่เปนมาตรฐานสากลเดียวกันและมีหลักปฏิบัติที่เทาเทียมกันตอประชาชนคนไทยทุกคน
๓. เพื่อนําประเทศไทยไปสูประชาคมอาเซียนในป ๒๕๕๘ อยางสมบูรณ โดยสรางความ
พรอมและความเขมแข็งทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และการเมืองและความมั่นคง
รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการแผนดินไว โดยแบงการดําเนินงานเปน ๒ ระยะ
คื อ ระยะเร งด ว นที่ จ ะเริม ดํ าเนิ น การในป แ รก และระยะการบริ ห ารราชการ ๔ ป ข องรั ฐ บาล โดยนโยบายเร งด ว นที่ จ ะเริ่ ม
ดําเนินการในปแรก มี ๑๖ ขอ ดังนี้
๑. สรางความปรองดองสมานฉันทของคนในชาติและฟนฟูประชาธิปไตย โดยการเสริมสราง
ความขาใจรวมกันของประชาชนในชาติ ใหเกิดความสมัครสมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน และยึดมั่นใจ
การปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข
๒. กําหนดใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปน “วาระแหงชาติ” โดยยึดหลักนิติ
ธรรมในการปราบปรามและลงโทษผูผลิต ผูคา ผูมีอิทธิพล ผูประพฤติมิชอบ บังคับใชกฎหมายอยาง
เครงครัด ยึดหลักผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบําบัดรักษา มีกลไกติดตามชวยเหลืออยางเปนระบบปองกันกลุมเสี่ยงและประชาชน
ทั่วไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
๓. ปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง โดยยึดหลักความ
โปรงใสและมีธรรมาภิบาลที่เปนสากล ปรับปรุง และแกไขกฎหมายเพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ตลอดจนปลูกฝงจิตสํานึกและคานิยมของสังคมใหยึดมั่นในความซื่อสัตยสุจริตและถูกตองชอบธรรม
๔. สงเสริมใหมีการจัดการน้ําอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทานให
สามารถปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยและภัยแลงได ฟนฟูการขุดลอกคูคลอง และแหลงน้ําธรรมชาติที่
อยูเดิม และจัดหาแหลงน้ําในระดับไรนาและชุมชนอยางทั่วถึง
๕. เรงนําสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกับมาสูพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต ควบคูไปกับความยากจน ยาเสพติดและอิทธิพลอํานาจมืด เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวิต เคารพ อัตลักษณ ขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น สงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสวนทองถิ่นในรูปแบบที่
สอดคลองกับลักษณะพื้นที่โดยไมขัดกับรัฐธรรมนูญ
๖. เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและนานาประเทศ
เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเรงดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคม

๒๐
อาเซียนในป ๒๕๕๘
๗. แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนและผูประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟอและ
ราคาน้ํามันเชื้อเพลิง
๘. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพิ่มกําลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและ
ความเขมแข็งอยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหาภาค เชนพักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายยอยและผูมี
รายไดนอยที่มีหนี้ต่ํากวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท อยางนอย ๓ ป และปรับโครงสรางหนี้ผูที่มีหนี้เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหมีแรงงานที่มี
รายไดเปนวันละ ไมนอยกวา ๓๐๐ บาท ใหมีมาตรการภาษีเพื่อลดภาระการลงทุนสําหรับสิ่งจําเปนในชีวิตของประชาชนทั่วไป
ไดแกบานหลังแรกและรถยนตคันแรก
๙. ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล ใหเหลือรอยละ ๒๓ ในป พ.ศ. ๒๕๕๕ และลดลงเหลือ
รอยละ ๒๐ ในป พ.ศ. ๒๕๕๖
๑๐. สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน โดยเพิ่มเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหง
ละ ๑ ลานบาท จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ลานบาท จัดสรรงบประมาณ
เขากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน (SML) ตามลําดับขนาดของหมูบาน
๑๑. ยกระดับราคาของสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหลงเงินทุน เชน รับจํานําสินคา
เกษตรกร การออกบัตรเครดิตสําหรับเกษตรกร และการจัดทําระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหสมบูรณ
๑๒. เรงเพิ่มรายไดจากการทองเที่ยวทั้งในและนอกประเทศโดยประกาศใหป พ.ศ.๒๕๕๔๒๕๕๕ เปนป “มหัศจรรยไทยแลนด” (“Miracle Thailand” Year)
๑๓. สนับสนุนการพัฒนางานศิลปะหัตกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อการสรางเอกลักษณและ
การผลิตสินคาในทองถิ่น เชน บริหารจัดการโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑใหมีศักยภาพ สนับสนุนให
ชุมชน วิสาหกิจชุมชนใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพ สงเสริมใหมี
ศูนยกระจายและแสดงสินคาถาวรในภูมิภาคและเมืองทองเที่ยวหลัก
๑๔. การพัฒนาระบบประกันสุขภาพ (๓๐ บาท รักษาทุกโรค) จัดใหมีมาตรการลดปจจัยเสี่ยงที่มีผลตอสุขภาพ
และภาวะทุพลโภชนาการที่นําไปสูการเจ็บปวยเรื้อรัง และมาตรการปองกันอุบัติเหตุจาก
การจราจร
๑๕. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน โยเริ่มทดลองดําเนินการในโรงเรียนนํา
ร องสํ า หรั บ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ ๑ ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๕ จั ดระบบอิ น เทอร เน็ ต ไร ส ายตามมาตรฐานการให บ ริ ก ารใน
สถานศึกษาที่กําหนดโดยไมเสียคาใชจาย
๑๖. เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง โดยมีสภา
รางรัฐธรรมนูญที่เปนอิสระยกรางรัฐธรรมนูญฉบับใหม ทั้งนี้ใหประชาชนเห็นชอบผานการออกเสียงประชามติ
นโยบายรัฐบาลที่จะดําเนินการภายในระยะ ๔ ป มี ๗ นโยบาย ดังนี้
๑. นโยบายความมั่นคงของรัฐ
๒. นโยบายเศรษฐกิจ
๓. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
๔. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
๖. นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
๗. นโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

๒๑
วิสัยทัศนประเทศไทย
“ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม”
หลักการของยุทธศาสตร
“ ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม เพื่อความสมดุล และการพัฒนาอยางยั่งยืน”
วัตถุประสงค ๑. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม
๒. การสรางรายไดจากโอกาสใหม
๓. ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)
เปาหมายเชิงยุทธศาสตร
๑. การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม
๒. การสรางรายไดจากโอกาสใหม
๓. การลดรายจาย
๔. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน
ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ คือ
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศเพื่อหลุดพนจากประเทศรายได
ปานกลาง (Grown & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ ๒ การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๒๐ แนวทางการ
ดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก ๑๑ แนว
ทางการดําเนินการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) ประกอบดวย ๘
ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการดําเนินการ
๔.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙)
๑. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
๑.๑ การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสราง
ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
๑.๒ การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และ
สรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
๑.๓ การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพิ่มทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
๑.๔ การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของ
สังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
๒.๑ การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
๒.๒ การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม

๒๒
๒.๔ การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
๒.๕ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม
๓. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
๓.๑ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
๓.๒ การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
๓.๓ การสรางมูลคาเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
๓.๔ การสรางความมั่นคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
๓.๕ การสรางความมั่นคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
๓.๖ การสรางความมั่นคงดานพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็ง
ภาคเกษตร
๓.๗ การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน
๔. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๑ การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน
๔.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม
๔.๓ การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันที่มีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
๔.๔ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ
๕. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
๕.๑ การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาคตาง ๆ
๕.๒ การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
๕.๓ การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
๕.๔ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทที่สรางสรรคเปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
๕.๕ การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย การเคลื่อน
ยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
๕.๖ การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอการรายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติและการแพรระบาดของโรคภัย
๕.๗ การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความระหวางประเทศที่ไมแสวงหากําไร
๕.๘ การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว
๕.๙ การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเปนฐาน
ความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค
๕.๑๐ การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแตระดับชุมชน
ทองถิ่น
๖. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
๖.๑ การอนุรักษฟนฟูและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.๒ การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพื่อเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจ
และสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๒๓
๖.๓ การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อใหสังคมมีภูมิคุมกัน
๖.๔ การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๖.๕ การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
๖.๖ การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
๖.๗ การควบคุมและลดมลพิษ
๖.๘ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรมอยาง
บูรณาการ
ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด
- กลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน ๑ ประกอบดวย นนทบุรี ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา และสระบุรี เนนการ
พัฒนาเปนผูนําในภูมิภาคดานอุตสาหกรรม สะอาด สงเสริมการรวมกลุมอุตสาหกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักร สงเสริม
การวิจัยและพัฒนาการออกแบบผลิตภัณฑและคุณภาพวัตถุดิบ สรางมูลคาเพิ่มของหวงโซการผลิตในกลุมอุตสาหกรรมและพัฒนา
อนุรักษแหลงทองเที่ยวเพื่อใหเปนแหลงทองเที่ยวทางมรดกโลก
๔.๒ วิสัยทัศนจังหวัดสระบุรี (พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๕๗)
“เปนฐานการผลิตอาหาร วัสดุกอสราง และการทองเที่ยวที่มีคุณภาพชั้นนําของประเทศ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสังคมอยูดีมีสุข”
เปาประสงคในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี

ตามแนวปรัชญา

๑. ประชาชนอยูดีมีสุขมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการเกษตรปลอดภัยในเชิงบูรณาการ
๒. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงธรรมชาติแบบบูรณาการ
๓. สังคมอยูดีมีสุข มีสุขภาพดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประชาชนพึงพอใจในการรับบริการจาก
ภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดสระบุรี
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การผลิตอาหารที่มีคุณภาพและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การพัฒนาการทองเที่ยวแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนาการคุณภาพชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๓ วิสัยทัศนอําเภอวังมวง
“เปนอําเภอการเกษตรกาวหนา การอุตสาหกรรมรุงเรือง เมืองแหงการทองเที่ยวหลากหลาย”
ประเด็นยุทธศาสตรอําเภอวังมวง
๑.การพัฒนาระบบการผลิตภาคเกษตร
๒.การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว
๓.การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และการทองเที่ยว
๔.การพัฒนาคนและสังคม
๕.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖.การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๒๔
๔.๔ วิสัยทัศนเทศบาลตําบลวังมวง
“ องคกรที่เปนเลิศในการใหบริการ สูธรรมาภิบาลคูชุมชน สงเสริมประชาชนใหดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”
พันธกิจ
๑. สงเสริมพนักงานในองคกรในการใหความชวยเหลือผูรับบริการใหไดรับความประทับใจ
๒. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีสวนรวมของประชาชน
๓. สงเสริมการสรางคานิยมและการมีสวนรวมของสังคมใหอยูเย็นเปนสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรมในการรับบริการ
๒. เปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางเทศบาลกับประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ที่มาขอรับบริการ
๓. เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมติดตามการทํางานของเทศบาลไดอยางโปรงใส
๔. เพื่อใหการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสามารถพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในเขตเทศบาลตําบลไดอยางตอเนื่อง
๕. สงเสริมใหประชาชนอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองและสุจริต
ยุทธศาสตรการพัฒนามี ๖ ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง ซุม ศาลาที่พักผูโดยสาร
๒. พัฒนาระบบจราจร
๓. พัฒนาระบบโทรคมนาคม
๔. พัฒนาระบบประปา
๕. พัฒนาระบบไฟฟา
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑. บริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒. ดานสังคมสงเคราะห
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
๑. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
๒. สงเสริมประเพณีทางศาสนา และอนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษสิ่งแวดลอม

๒๕
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
๑. สงเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขแบบครบวงจร
๒. พัฒนาและสงเสริมการจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๑.พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๑. พัฒนาบุคลากรและหนวยงาน
๒. พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
๓. พัฒนาดานการจัดเก็บภาษีอากรและพัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชน
๔. พัฒนาการเลือกตั้ง
พ.ร.บ.กําหนดแผนและขัน้ ตอนกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๖
และ มาตรา ๑๗ ไดบัญญัติใหองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล
และ การปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบพิเศษมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่น
ของตนเองดังนี้
มาตรา ๑๖ ใหเทศบาล เมืองพัทยา องคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจและหนาที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนของประชาชนในทองถิ่นของตนเองดังนี้
(๑) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
(๒) การจัดใหมีและการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา
(๓) การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และที่จอดรถ
(๔) การสาธารณูปโภคและการกอสรางอื่น ๆ
(๕) การสาธารณูปการ
(๖) การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ
(๗) การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน
(๘) การสงเสริมการทองเที่ยว
(๙) การจัดการศึกษา
(๑๐) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส
(๑๑) การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
(๑๒) การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยูอาศัย
(๑๓) การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานที่พักผอนหยอนใจ
(๑๔) การสงเสริมกีฬา
(๑๕) การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
(๑๖) สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถิ่น
(๑๗) การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
(๑๘) การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย
(๑๙) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
(๒๐) การจัดใหมีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน
(๒๑) การควบคุมการเลี้ยงสัตว

๒๖
(๒๒) การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว
(๒๓) การรักษาความปลอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพและ สาธารณสถาน อื่น ๆ
(๒๔ การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(๒๕) การผังเมือง
(๒๖) การขนสงและวิศวกรรมจราจร
(๒๗) การดูแลรักษาที่สาธารณะ
(๒๘) การควบคุมอาคาร
(๒๙) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
(๓๐) การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน และรักษาความปลอดภัยใน ชีวิตและ
ทรัพยสิน
(๓๑) กิจการอื่นใดที่เปนผลประโยชนของประชาชนในทองถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศกําหนด

๒๗
บทที่ ๔
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
วิสัยทัศนเทศบาลตําบลวังมวง
“ องคกรที่เปนเลิศในการใหบริการ สูธรรมาภิบาลคูชุมชน สงเสริมประชาชนใหดํารงชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
พันธกิจ
๑. สงเสริมพนักงานในองคกรในการใหความชวยเหลือผูร ับบริการใหไดรบั ความประทับใจ
๒. สงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีสวนรวมของประชาชน
๓. สงเสริมการสรางคานิยมและการมีสวนรวมของสังคมใหอยูเย็นเปนสุขตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกรวดเร็วและเปนธรรมในการรับบริการ
๒. เปนการสรางทัศนคติที่ดีระหวางเทศบาลกับประชาชนและหนวยงานตาง ๆ ที่มาขอรับบริการ
๓. เพือ่ ใหประชาชนมีสวนรวมติดตามการทํางานของเทศบาลไดอยางโปรงใส
๔. เพื่อใหการบริหารงานที่ดีมีประสิทธิภาพสูงสามารถพัฒนาคน ชุมชนและสังคมในเขตเทศบาลตําบลได
อยางตอเนื่อง
๕. สงเสริมใหประชาชนอยูแบบเศรษฐกิจพอเพียงโดยยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตองและ
สุจริต
ยุทธศาสตรการพัฒนามี ๖ ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการ
ทองเที่ยว
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิง่ แวดลอม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๒๘
ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑)
ยุทธศาสตร
๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
เพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการ
ทองเที่ยว

แนวทางการพัฒนา
๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา
ทอระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง ซุม ศาลาที่พักผูโดยสาร
๒. พัฒนาระบบจราจร
๓. พัฒนาระบบโทรคมนาคม
๔. พัฒนาระบบประปา
๕. พัฒนาระบบไฟฟา

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑. บริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒. ดานสังคมสงเคราะห

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรมและการทองเที่ยว

๑. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
๒. สงเสริมประเพณีทางศาสนา และอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษสิ่งแวดลอม

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม

๑. สงเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขแบบครบวงจร
๒. พัฒนาและสงเสริมการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

๑.พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

๑. พัฒนาบุคลากรและหนวยงาน
๒. พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
๓. พัฒนาดานการจัดเก็บภาษีอากรและพัฒนาคุณภาพ
การใหบริการประชาชน
๔. พัฒนาการเลือกตั้ง

๒๙
๔.๓ จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
( Goals)
๑.การไดรับบริการดานคมนาคมมี
ความสะดวก

ตัวชี้วัด(kpls)

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data)

๑.รอยละของครัวเรือนที่ไดรับความ ๑. ครัวเรือนที่มีความสะดวกในการ
สะดวกในการคมนาคม
คมนาคมรอยละ ๘๐ของครัวเรือน
ทั้งหมด
๒.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึ้น
๑.รอยละของความพึงพอใจชุมชน ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการใน
ไดรับการดูแลดานสุขภาพ และการ
ในการบริการดานสวัสดิการสังคม
การบริการดานสวัสดิการสังคม และมี
บริการดานสวัสดิการสังคมอยางทั่วถึง และมีสวนรวมกิจกรรมทางศาสนา สวนรวมกิจกรรมทางศาสนาและการ
ไดรับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
และการฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ฟนฟูอนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
ระบบการศึกษาและนอกระบบ
ทองถิ่น
รอยละ ๘๐
การศึกษา รวมทั้งขยายชองทางใน
การรับขอมูลขาวสารที่ทันสมัยของ
ประชาชนเพิ่มขึ้น
-สงเสริมประชาชนมีสวนรวมกิจกรรม
ทางศาสนาและการฟนฟูอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น
๓.การพัฒนาและสงเสริมการ
๑. จํานวนเสนทางการทองเที่ยวใน ๑.เสนทางการทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อเปน
ทองเที่ยวในพื้นที่เพื่อเปนเสนทางไปสู พื้นที่เพื่อเปนเสนทางไปสูแหลง
เสนทางไปสูแหลงทองเที่ยวไดรับการ
แหลงทองเที่ยว
ทองเที่ยวไดรับการพัฒนา
พัฒนารอยละ ๙๐

เปาหมาย(Targets)
ป ๕๖๖๐
๑๐๐%

ป ๕๖ ป ๕๗ ป ๕๘

ป ๕๙

ป ๖๐

๕๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๘๐%

๘๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๙๐%

๙๐%

๙๐%

๙๐%

๑๐๐%

๓๐
จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
(Goals)
๔.ประชาชนมีอาชีพมีรายได
พอเพียง

ตัวชี้วัด(kpls)

๑.รอยละของประชาชนในวัยทํางาน
(๑๘-๖๐)ที่มีงานทํา
๒. รอยละของครัวเรือนที่รายรับที่มี
รายรับมากกวารายจาย

ขอมูลพื้นฐาน
(Baseline Data

๑.ประชาชนในวัยทํางานมีงานทํา
รอยละ ๗๐ ของประชาชนในวัย
ทํางานทั้งหมด
๒.ครัวเรือนที่มีรายไดมากกวา
รายจายประมาณ
๕.การบริหารจัดการ
๑.รอยละของความพึงพอใจชุมชนใน ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจใน
สิ่งแวดลอม
การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
การจัดการสิ่งแวดลอมของ
หมูบานตนเองรอยละ ๘๐
๖.การบริหารจัดการภาครัฐที่ ๑.ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมของ ๑.ประชาชนใหความสนใจภาครัฐ
ดีแบบบูรณาการและมีสวน ภาครัฐ
รอยละ ๗๕ ของประชาชน
รวม
๒.ภาครัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ทั้งหมด
บริหารจัดการอยูเสมอ
๒.โครงสรางของภาครัฐปรับเพื่อ
การบริหารจัดการที่ดีตลอดรอย
ละ ๘๐
๗.ประชาชนไดรับความ
๑. รอยละของประชาชนไดรับความ ๑.ประชาชนไดรับความสะดวก
สะดวกรวดเร็วและเปนธรรม สะดวกรวดเร็วและเปนธรรมในการรับ รวดเร็วและเปนธรรมรอยละ
ในการรับบริการ
บริการ
๑๐๐
๒. รอยละของประชาชนมีสวนรวม
๒. ประชาชนมีสวนรวมติดตาม
ติดตามการทํางานของเทศบาลได
การทํางานของเทศบาลไดอยาง
อยางโปรงใส
โปรงใส รอยละ ๑๐๐

เปาหมาย(Targets)
ป ๕๖-๖๐

ป ๕๖

ป ๕๗

ป ๕๘

ป ๕๙

ป ๖๐

๑๐๐%

๖๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๕๐%

๗๐%

๘๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๗๕%

๙๐%

๙๐%

๙๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๘๐%

๘๕%

๙๐%

๙๕%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๑๐๐%

๓๑

บทที่ ๕
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

๓๒
บทที่ ๕
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
เพื่อนําไปสูการบรรลุวสิ ัยทัศนของเทศบาลตําบลวังมวง ยุทธศาสตรหลักที่จะดําเนินการใหประสบ
ความสําเร็จ รวม ๖ ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาลตําบลวังมวง จํานวน ๑๔ แนวทาง ซึง่
เปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุเปาประสงค ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและการทองเที่ยว
เปาหมาย
๑. เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตเทศบาล ใหมีความสะดวกและมาตรฐาน เพื่อ
สนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคมนาคมขนสง ความสงบเรียบรอย
และความสงบสุขของประชาชน
๒. พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น
แนวทางการพัฒนา
๑. พัฒนาและสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคมขนสงและระบบการใหบริการขนสงมวลชน
๒. พัฒนาเพิม่ ประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถิ่น
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนการกอสรางและปรับปรุงถนนและทอระบายน้ํา ซุมและศาลาทีพ่ ักผูโ ดยสาร
๒. จํานวนปายจราจรที่ติดตั้ง
๓. จํานวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ
๔. จํานวนระบบประปาที่กอสรางและซอมแซม
๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เปาหมาย
๑. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมที่ดี สงบสุข
ปลอดจากอบายมุขและสิ่งเสพติด
แนวทางการพัฒนา
๑. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒. การสงเสริมสนับสนุนการสังคมสงเคราะห
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรบั จากการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๒. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนไดรับจากการสังคมสงเคราะห

๓๓
๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการทองเที่ยว
เปาหมาย
๑. ใหคนเปนศูนยกลางของการเรียนรู เปนคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ ความสามารถในการแขงขัน และ
มีคุณธรรม จริยธรรม สูสังคมฐานความรู
๒. ใหประชาชนมีภูมิคุมกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชูคุณคาความเปนไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเขา
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ทําใหชุมชน สังคม มีความสมานฉันทและสันติสุข
๓. สงเสริมการกีฬาสูความเปนเลิศ
๔. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวงวัยให
เรียนรูตลอดชีวิต
แนวทางการพัฒนา
๑. การสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพทุกระดับทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกชวง
วัยใหเรียนรูตลอดชีวิต
๒. สงเสริมคานิยม จริยธรรมและวัฒนธรรม อันดีงามแกเด็กและเยาวชน
๓. การสงเสริมและสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศและการกีฬาเพื่อการออกกําลังกาย
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนประชาชนที่ไดรับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบไดรับการพัฒนาที่ดี
๒. จํานวนเด็กและเยาวชนในตําบลมีศักยภาพที่ดี
๓. จํานวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี
๔. การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมูบานอยางตอเนื่อง
๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
๑.ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณในทุกมิติและไดรับบริการทางการแพทยและสาธารณสุขที่
มีคุณภาพ
แนวทางการพัฒนา
๑. การสงเสริม และสนับสนุนการจัดการดานสาธารณสุข การปองกันและควบคุม
โรคการรักษาพยาบาล การฟนฟูสมรรถภาพทางรางกายและจิตใจใหประชาชนมีสุขภาวะที่สมบูรณ
๒. พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการแพทยแผนไทย การแพทยทางเลือก การแพทยพื้นบานและสมุนไพร
๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
เปาหมาย
๑. สงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชน
๒. เพิ่มรายไดภาคการคา
แนวทางการพัฒนา
๑. สงเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู และการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ
ประกอบอาชีพ

๓๔
ตัวชี้วัด
๑. ประชาชนมีรายไดเพิ่มขึ้น
๒. ผลิตภัณฑ OTOP ตําบลมีขายตามทองตลาด
๓. กลุมมีการบริหารจัดการที่ถูกตอง
๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
เปาหมาย
๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการใหบริการภาครัฐ
๒. ยกระดับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน
๓. ทองถิ่นมีความเขมแข็งสามารถบริหารจัดการและแกไขปญหาดวยตัวเอง
๔. สรางความมั่นคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันของทุกภาคสวน
แนวทางการพัฒนา
๑.
๒.
๓.
๔.

การพัฒนาขีดความสามารถการทํางานของบุคลากร
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศและนวัตกรรมในการทํางานโดยใชเทคโนโลยีทที่ ันสมัย
การพัฒนาระบบบริหารจัดการการเงิน การคลัง และงบประมาณ การจัดเก็บภาษี
การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับ

ตัวชี้วัด
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

จํานวนผูมสี วนรวมตามกระบวนการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ
จํานวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น
ประชาชนในทองถิ่นมีการเอื้อเฟอตอกัน
จํานวนหมูบ านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี

๓๕

ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐานเพือ่ สนับสนุน
ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมและ
การทองเที่ยว

๑. กอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน
ทางเทา ทอระบายน้ํา ขุดลอกคูคลอง ซุม ศาลาที่
พักผูโดยสาร
๒. พัฒนาระบบจราจร
๓. พัฒนาระบบโทรคมนาคม
๔. พัฒนาระบบประปา
๕. พัฒนาระบบไฟฟา

หนวยงานที่รับผิดชอบ

- กองชาง

-กองชาง
-กองชาง
-กองประปา
-กองชาง

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม ๑. บริหารจัดการความปลอดภัยในชีวิตและ
และคุณภาพชีวิตตามแนวปรัชญา ทรัพยสิน
เศรษฐกิจพอเพียง
๒. ดานสังคมสงเคราะห

-สํานักปลัด

๓.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
๑. สงเสริมและพัฒนาการเรียนรู
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและ ๒. สงเสริมประเพณีทางศาสนา และอนุรักษ
การทองเที่ยว
ศิลปวัฒนธรรมไทย
๓. สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรกั ษสิ่งแวดลอม

- กองการศึกษา
-กองการศึกษา

๔.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
สาธารณสุขและสิง่ แวดลอม

๑. สงเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขแบบครบ
วงจร
๒. พัฒนาและสงเสริมการจัดการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-กองสาธารณสุขฯ

๕.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
เศรษฐกิจ

๑.พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน

-สํานักปลัด

๖.ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การเมืองการบริหาร

๑. พัฒนาบุคลากรและหนวยงาน
๒. พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน
๓. พัฒนาดานการจัดเก็บภาษีอากรและพัฒนา
คุณภาพการใหบริการประชาชน

-สํานักปลัด
สํานักปลัด
-กองคลัง

๔. พัฒนาการเลือกตั้ง

-สํานักปลัด

-สํานักปลัด

-สํานักปลัด

-กองสาธารณสุขฯ

๓๖

บทที่ ๖
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสู
การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล

๓๗
บทที่ ๖
การนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
๖.๑ องคกรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ การติ ดตามและประเมิน ผลแผนพัฒ นา ขอ ๒๘ ให ผูบ ริห ารท อ งถิ่น แตง ตั้ ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
๑. สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสามคน
๒. ผูแทนประชาคมทองถิ่นที่ประชาคมทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๓. ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
๔. หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจํานวนสองคน
๕. ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือกจํานวนสองคน
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่ง ไดจ ากการติ ดตามและประเมิ นผลแผนพั ฒ นาต อ
ผูบริหารทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๖.๒ การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลเปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลตาม
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา โดยการกําหนดรูปแบบที่ใชในการติดตามและประเมินผล ดังนี้
แบบที่ ๑ การชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบชวยกํากับ จัดทําแผนยุท ธศาสตรขององคกรปกครองสวนทอ งถิ่นมีวัตถุป ระสงคเพื่อ
ประเมินผลการดําเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นวา ดําเนินการครบถวนทุกขั้นตอนมากนอยเพียงใด
อยางไร
แบบที่ ๒ แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นรายไตรมาส เปนเครื่องมือ
หนึ่งที่สามารถนําไปใชในการติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผน
ยุทธศาสตรที่กําหนด
แบบที่ ๓/๑ แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร
แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรเปนเครือ่ งมือในการประเมินผลการ
ดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด
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แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในภาพรวม
เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูทเี่ กี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
เพื่อใชในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ผูทเี่ กี่ยวของตอผลการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในแตละยุทธศาสตร
และตามรัฐธรรมนูญ แหง ราชอาณาจักรไทย พุท ธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗ วรรค ๓ ได
บัญญัติใหอ งคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานผลการดําเนินงานตอประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ
การใชจายงบประมาณ และผลการดําเนินงานในรอบป เพื่อเปนการรายงานผลใหประชาชนในทองถิ่นทราบ
๖.๓ การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล
๑. กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ อยางนอยโครงการละ ๑
ครั้งตอป
๒. กําหนดการติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในภาพรวมอยางนอยป
ละครั้ง
๓. กําหนดการรายงานผล ซึ่งไดจากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒ นาตอ ผูบริห าร
ทองถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถิ่นรายงานผลตอสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล ปละครั้ง
๔. กําหนดการประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน ทองถิ่น
ทราบ ภายในเดือนธันวาคมของทุกป และปดประกาศไวที่เปดเผยไมนอยกวา ๓๐ วัน
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