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บทที่ ๔
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ .ศ. ๒๕๔๐ และฉบับใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๐ ซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุด
ในการปกครองประเทศ ฉบับที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ได้กาหนดให้มีการกระจายอานาจให้แก่ท้องถิ่นใน หลาย ๆ ด้าน
เพื่อให้ท้องถิ่นสามารถบริหารกิจการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอานาจการควบคุมจากราชการส่วนกลางให้
น้อยลงที่สุด และต่อมาได้มีพระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ประกาศใช้เป็นแนวทางการกระจายอานาจแก่ท้องถิ่น ตลอดจนการจัดทาแผนการกระจาย
อานาจและแผนปฏิบัติการในการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ จากหลายกระทรวง หลายหน่วยงานให้เป็นภารกิจของ
ท้องถิ่น ซึ่งภารกิจต่าง ๆ ได้เริ่มมีการถ่ายโอนตั้งแต่ ปี พ .ศ. ๒๕๔๔ เป็นต้นมา จึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่
ท้องถิ่นจะต้องเตรียมความพร้อมต่อการรองรับ ทั้งภารกิจเดิมที่เคยปฏิบัติอยู่และภารกิจใหม่ ที่ได้รับการถ่ายโอน
การเตรียมความพร้อมดังกล่าว หมายถึง การจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อรองรับ
ความเจริญในอนาคตและความเติบโตของท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาและประสาน
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งระเบียบดังกล่าวได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาแผนยุทธศาสตร์พัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึ่งจะแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอาเภอ และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น รวมทั้งการจัดทาแผนพัฒนา
สามปีเพื่อแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาสู่การปฏิบัติให้บรรลุตาม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและบรรลุวิสัยทัศน์ในที่สุด
องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ จึงได้จัดทาวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาซึ่งผ่านการ
ประชุมยอมรับร่วมกันระหว่างประชาคมหมู่บ้านและตาบล คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบล และ
สภาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ดังนี้
 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
มุ่งมั่นพัฒนาโครงสร้าง สรรค์สร้างเศรษฐกิจชุมชน
เปี่ยมล้นให้บริการ ต่อต้านยาเสพติด
เปลีย่ นสิง่ ผิดด้วยการศึกษา
 พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
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วิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทาง พันธกิจเป็นเสมือนขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือ
ขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้น ที่องค์กรจะต้องดาเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กาหนด องค์การบริหาร
ส่วนตาบลโพธิ์จึงได้กาหนดพันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน/ตาบล
๒. จัดระเบียบชุมชน / สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
๓. พัฒนาและส่งเสริมระบบเศรษฐกิจและการประกอบอาชีพของประชาชนให้เข้มแข็ง
๔. บริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. พัฒนาการบริหารจัดการและการบริการประชาชน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความ
พึงพอใจ โดยยึดหลักบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นการกาหนดขอบเขตของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การดาเนินการ ซึ่งกิจกรรม
หรือขอบเขตเหล่านี้จะสนับสนุนหรือนาไปสู่การบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์
จึงได้กาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
๑. การได้รับบริการพื้นฐานที่ได้มาตรฐานและทั่วถึง
๒. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี
๓. การมีรายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพและพึ่งตนเองได้
๔. การได้รับสวัสดิการสังคมทั่วถึง
๕. การศึกษาดีมีคุณภาพ ได้รับข้อมูลสารที่ทันสมัย
๖. ชุมชนเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ตาบล
๗. การอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๘. ความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๙. การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
๑๐. การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
๑๑. การเรียนรู้และพัฒนาเพื่อนาไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน
๑๒. ประชาชนผู้รับบริการมีความพึงพอใจ
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์ ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบด้วย ๕ ด้าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้
เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
๒. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์

๑.
๒.
๓.
๔.

ส่งเสริมการดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
ส่งเสริมการเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานทา
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ

ตัวชี้วัด

๑. จานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมการดาเนินชีวิต
๑. ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. จานวนหมู่บ้านที่มีรายได้เพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนการปรับแผนชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม
๔. ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. จานวนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
๖. จานวนแหล่งเรียนรู้เพิ่มขึ้น
๗. สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การเสริมสร้างสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
เป้าประสงค์

๑. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๒. ประชาชนมีสุขภาพ และคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้ ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์
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๑.
๒.
๓.
๔.

เพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่ประชากรในวัยเรียนอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
การรักษาสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี พึ่งตนเองได้
สร้างค่านิยม จิตสานึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กและเยาวชน และ
ประชาชน
เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติดและปัญหา
ทางสังคมอื่น ๆ
สนับสนุนและส่งเสริมสวัสดิการให้แก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
การบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข
ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้มาออกกาลังกาย เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

๕.
๑.
๖.
๗.
๘.
ตัวชี้วัด

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

ร้อยละของการศึกษาภาคบังคับ
ร้อยละของการศึกษาต่อ ม.ปลาย , สายอาชีพ
ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน (สมศ.)
ร้อยละของสถานศึกษาที่มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
จานวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มขึ้น
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
จานวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก
ร้อยละของอัตราการป่วยตายด้วยโรคไข้เลือดออก
๑๐. จานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้ารับการอบรมศีลธรรม คุณธรรม
และจริยธรรม
๑๑. จานวนเด็ก เยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
๑๒. ร้อยละของครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้น
๑๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม
๑๔. ร้อยละของประชาชนที่มีสวัสดิการสังคม
๑๕. จานวนของแรงงานในระบบที่ได้รับความคุ้มครองด้านประกันสังคม
๑๖. จานวนแผนงาน/โครงการที่มีการบูรณาการการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา สาธารณสุข
๑๗. จานวนแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้ในหน่วยงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬา
สาธารณสุข และแรงงาน
๑๘. จานวนแผนงาน/โครงการกิจกรรมที่ส่งเสริมแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงาน
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ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์

๑. มีโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ที่เอื้อประโยชน์ต่อการดารงชีวิต
และการประกอบอาชีพ
กลยุทธ์

๑.
๒.
๒.
๓.
๔.

พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งน้าอย่างมีประสิทธิภาพ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
และแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐาน
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของปริมาณแหล่งน้าที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มขึ้น
๒. ร้อยละของถนนที่เพิ่มขึ้น
๓. ร้อยละของถนนที่ได้รับการปรับปรุง
๔. จานวนหมู่บ้านที่มีการพัฒนาเมืองโดยการวางผังเมืองที่มีมาตรฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย
เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข
๓. ประชาชนผู้ได้รับภัยพิบัติและผู้อาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
กลยุทธ์

๑. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๒. การส่งเสริมสานึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าที่ของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของคน
ในชาติ
ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง
๒. จานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการรักชาติ
๓. ร้อยละของหมู่บ้านที่ได้รับผลกระทบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือรวดเร็วทันตามความต้องการ
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๔. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วทันตามความ
ต้องการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์

๑. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ
กลยุทธ์

๑. การปรับปรุงคุณภาพการให้บริการประชาชน
๒. การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ตัวชี้วัด

๑. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๓. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดทามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ
๔. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๕. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตาบลโพธิ์

