2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“ให้ความสาคัญในการพัฒนาตาบลทุกด้าน ประสานงานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนดาเนินชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
2.2 พันธกิจในการพัฒนาตาบล
1.พัฒนาด้านกายภาพและสาธารณูปโภคต่างๆ เพื่อยกระดับความเป็นอยู่ และอานวยความสะดวก
ให้กับประชาชน
2.พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ และเสริมสร้างรายได้ให้ดีขึ้น ตามแนวพระราชดาริเศรษฐกิจพอเพียง
3.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
4.ส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน
5.ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานของอบต.วังม่วง ตามระบอบประชาธิปไตยและ
ปกป้องสถาบัน
6.ส่งเสริม สนับสนุนและอนุรักษ์ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.พัฒนาและบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8.พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตาบล
1.เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ การคมนาคมสัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ,แหล่ง น้าอุปโภคบริโภค ,ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น
2.เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและประกอบอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ในครัวเรือน โดยน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้
3.เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ความเข้มแข็งของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐานในตาบลให้ทั่วถึง
5.เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ อบต.วังม่วง ตามระบอบประชาธิปไตยและปกป้องสถาบันฯ
6.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.เพื่ออนุรักษ์และบารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
8.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวในตาบล
2.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนามี 7 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่ง โลจิสติกส์
1.1 การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาถนนและทาง
1.2 การพัฒนาแหล่งน้าอุปโภค-บริโภค และเพื่อการเกษตร
1.3 การพัฒนาระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
1.4 สิ่งปลูกสร้างที่เป็นสาธารณะประโยชน์
ยุทธศาสตร์ท2ี่ .ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการประกอบอาชีพ
2.1 การจัดให้มีสถานที่ประกอบอาชีพ, การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพต่างๆ
ยุทธศาสตร์ที่3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ด้านสังคม และด้านสาธารณสุข
3.1 การป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
3.2 การส่งเสริมการสงเคราะห์ประชาชน ผู้ด้อยโอกาสกลุ่มคนพิเศษ ได้แก่ ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์
3.3 การสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านและตาบล

3.4 การป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้าและโรคติดต่อ
3.5 การก่อสร้างลานกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 การส่งเสริมด้านการศึกษา
4.2 การรับรู้ข่าวสารของประชาชน
4.3 การส่งเสริมพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
5.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
ยุทธศาสตร์ที่6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว
6.1 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร
7.1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่
๒.๓ เป้าประสงค์
๑) การได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
๒.๓ ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนในเขตอบต.มีแหล่งน้าในการอุปโภคเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 20
๒) ในเขตอบต.มีโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้ใช้บริการร้อยละ 70
๓) ประชาชนมีความรู้มากขึ้นร้อยละ 70 และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู่
๔) ประชาชนในเขตอบต.ร้อยละ 7๐ มีความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา
๕) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร้อยละ ๑๐
๖) ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ ๕ และพึ่งตนเองได้มากขึ้น
๗) หมู่บ้านในเขตอบต.วังม่วงร้อยละ ๖๐ น่าอยู่อย่างสงบสุข
๘) การบริการจัดการของอบต.วังม่วงมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๙) การบริการจัดการของอบต.วังม่วงมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงร้อยละ ๖๐
๒.๔ ค่าเป้าหมาย
๑) ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒) ประชาชนมีความรู้และบารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได้
๔) มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษทาให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
6) การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งโบราณคดี

๒.๖ กลยุทธ์
๑) มีการพัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้า สงวนและเก็บกักน้าเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา
๓) ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจาเป็นและความต้องการ
ของประชาชน
๔) พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธุ์พืช
ใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
5) ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด
6) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
7) ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน
และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์
๑) การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จาเป็นเพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒) การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
๓) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔) การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

แบบ ยท.02
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลวังม่วง
Strategic Map

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic map)
วิสัยทัศน์

ให้ความสาคัญในการพัฒนาตาบลทุกด้าน ประสานงานและส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนดาเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน การขนส่ง
โลจิสติกส์

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ และการ
ประกอบอาชีพ

เป้าประสงค์

เพื่ อ พั ฒ นาโค รงสร้ า ง
พื้นฐานต่างๆ ได้แก่ การ
คมนาคมสัญจรและขนส่ง
พื ช ผลทางการเกษตร ,
แหล่งน้าอุปโภค-บริโภค ,
ไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น

เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพหลักและประกอบ
อ า ชี พ เ ส ริ ม เ พื่ อ เ พิ่ ม
รายได้ ใ นครั ว เรื อ น โดย
น้อมนาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

แผนงาน

ด้านการได้รับบริการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
มีความสะดวกและ
รวดเร็ว
1.มีการพัฒนาขุดลอก คู
คลองและจัดสร้างแหล่ง
น้า สงวนและเก็บกักน้า
เพื่อการเกษตร เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค

เพื่อเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิต ความเข้มแข็งของ
ชุมชน ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน

ประชาชนมีความรู้และ
บารุงรักษา
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม

2.ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นา
ร ะ บ บ ก า ร ศึ ก ษ า ใ ห้
เป็ น ไปตามมาตรฐาน
การศึกษา

แผนงานบริหารงานทั่วไป

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน

แผนงานอุ ต สาหกรรม
และการโยธา

แผนงานการเกษตร

การพัฒนาด้าน
การศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

การพัฒนาด้านสังคม
สงเคราะห์ ด้าน
สังคม และด้าน
สาธารณสุข

เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนสาธารณสุ ข
มู ล ฐานในต าบ ลให้
ทั่วถึง

ประชาชนมีศักยภาพมี
รายได้เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้

3.ส่งเสริมสนับสนุนการ
วางระบบการพัฒนาด้าน
โครงสร้ า งพื้ น ฐานให้
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ค ว า ม
จาเป็นและความต้องการ
ของประชาชน
แผนงานการศึกษา

เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่ ว ม ในก ารบ ริ ห า ร
กิ จ การ อบต.วั ง ม่ ว ง
ตามระ บอบ
ประชาธิ ป ไตยและ
ปกป้องสถาบันฯ

มลภาวะและ
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ
ทาให้ชุมชนน่าอยู่
อย่างสงบสุข
4.พัฒนาปรับปรุงพันธุ์
พืช และเมล็ด พั นธุ์ พื ช
ที่ ดี มี คุ ณ ภ า พ
ส่งเสริมให้ เกิดเกษตร
อุ ต สาหกรรม เกิ ด
พั น ธุ์ พื ช ใ ห ม่ ๆ ที่ มี

แผนงานสาธารณสุข

แผนงานสังคม
สงเคราะห์

การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
องค์กร

การพัฒนาด้าน
แหล่งท่องเที่ยว

การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรม
ชาติ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีและมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วน

5.ส่งเสริมสนับสนุน
การถนอมและแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร
และเพิ่มช่องทางตลาด

แผนงานงบกลาง

เพื่ออนุรักษ์และ
บารุงรักษา
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนแหล่ง
ท่องเที่ยวในตาบล

ก า ร พั ฒ น า แ ห ล่ ง
ท่องเที่ยวและพัฒนา
แหล่งโบราณคดี

6.ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน

7.ส่งเสริม พัฒนา
บทบาทและคุณภาพ
ชีวิตของเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และ
แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ

