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บทท่ี 3 แผนยุทธศาสตร ์
 

 
 

 
 

นโยบายของรัฐบาล 
สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 
แถลงต่อรัฐสภา 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 
 
นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใช้แถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 23-24 สิงหาคม 
2554 นี้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย โดยมีนโยบาย
เร่งด่วนที่จะเริ่มท าในปีแรกมีทั้งหมด 16 ข้อ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  จ านวน ๑๖  ข้อ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  นโยบายเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  นโยบาย  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก   

๑.๑  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
๑.๑.๑  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
๑.๑.๒  เยียวยาและฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่องแก่บุคคลทุกฝุาย 
๑.๑.๓  สนับสนุนให้คณะกรรมการอิสระตรวจสอบ  และค้นหาความจริงเพ่ือแนวทาง

ปรองดองแห่งชาติ (คอป.) 
 

๑.๒  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
๑.๓  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 
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๑.๔  ส่งเสริมให้มีการริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่
ชลประทาน 

๑.๕  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พื้นที่
จังหวัดชายแดนใต้ 

๑.๖  เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและนานา
ประเทศ 

๑.๗  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ  
และราคาน้ ามันเชื้อเพลิง 

๑.๗.๑  ชะลอการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรับน้ ามันเชื้อเพลิงบางประเภท
ชั่วคราว 

๑.๗.๒  จัดให้มีบัตรเครดิตพลังงานส าหรับผู้ประกอบอาชีพรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสาร
สาธารณะในวงเงินที่เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง 

๑.๗.๓  ดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและ
เป็นธรรมแก่ผู้บริโภคและผู้ผลิต 

๑.๗.๔  แก้ไขปัญหาค่าครองชีพโดยการดูแลราคาสินค้าและการมีรายได้เพ่ือเพ่ิมก าลัง
ซื้อสุทธิของประชาชนโดยปูองกันและแก้ไขการผูกขาด 

๑.๘  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพิ่มก าลังซื้อภายในประเทศ  สร้างสมดุล
และความเข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 

๑.๘.๑  พักหนี้ครัวเรือนของเกษตรกรรายย่อยและผู้ มีรายได้น้อยที่มีหนี้ต่ ากว่า 
๕๐๐,๐๐๐  บาท อย่างน้อย ๓ ปี 

๑.๘.๒  ด าเนินการให้แรงงานมีรายได้เป็นวันละไม่น้อยกว่า ๓๐๐ บาท และผู้ที่จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรีมีรายได้เดือนละไม่น้อยกว่า  ๑๕,๐๐๐ บาท 

๑.๘.๓  จัดให้มีเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดส าหรับผู้สูงอายุ โดยผู้ที่มีอายุ ๖๐–๙๐
ปี จะได้รับ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐–๗๙ ปี จะได้รับ ๗๐๐ บาท อายุ ๘๐–๘๙ ปี จะได้รับ ๘๐๐ บาท 
และอายุ ๙๐ ปีขึ้นไป จะได้รับ ๑,๐๐๐ บาท 

๑.๘.๔  ให้มีมาตรการภาษีเพ่ือลดภาระการลงทุนส าหรับสิ่งจ าเป็นในชีวิตของประชาชน
ทั่วไป  ได้แก่ บ้านหลังแรกและรถยนต์คันแรก 

๑.๙  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  ให้เหลือร้อยละ ๒๓ ในปีพ.ศ.๒๕๕๕ และลดลงเหลือ
ร้อยละ ๒๐ ในปีพ.ศ.๒๕๕๖ 

๑.๑๐  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๑.๑๐.๑  เพ่ิมเงินทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอีกแห่งละ ๑ ล้านบาท 
๑.๑๐.๒  จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  โดยมีวงเงินเฉลี่ยจังหวัดละ ๑๐๐ ล้าน

บาท 
๑.๑๐.๓  จัดตั้ งกองทุนตั้ งตัวได้ ในวงเงินประมาณ ๑,๐๐๐ ล้ านบาท ต่อ

สถาบันอุดมศกึษาที่ร่วมโครงการสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการรายย่อย 
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๑.๑๐.๔  จัดสรรงบประมาณเข้ากองทุนพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน 
(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.๑๑  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
๑.๑๒  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
๑.๑๓  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อการสร้าง

เอกลักษณ์และการผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
๑.๑๓.๑  สนับสนุนภารกิจของมูลนิธิส่งเสริมศิลปะชีพในการผลิตงานศิลปหัตถกรรม

อันทรงคุณค่า 
๑.๑๓.๒  บริหารจัดการโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตให้มีศักยภาพ 

๑.๑๔  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
๑.๑๕  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ทให้แก่โรงเรียน 
๑.๑๖  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองท่ีประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
๒.๑  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒.๒  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
๒.๓  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
๒.๔  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
๒.๕  เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนี

เข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ นโยบายเศรษฐกิจ 

๓.๑  นโยบายเศรษฐิจมหภาค 
๓.๒  นโยบายสร้างรายได้ 
๓.๓  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 

๓.๓.๑  ภาคเกษตร 
๓.๓.๒  ภาคอุตสาหกรรม 
๓.๓.๓  ภาคการท่องเที่ยว  การบริการ  และการกีฬา 

๓.๔  นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน  การบริหาร
จัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ 

๓.๔.๑  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านดารขนส่ง  ระบบประปา  และระบบไฟฟูา
ให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงเพียงพอ  รวมทั้งส่งเสริมการประหยัดพลังงานและลดต้นทุนการ
ขนส่ง 

๓.๔.๒  ขยายการให้บริการน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนใน
ทุกพ้ืนที ่

๓.๔.๓  พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
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๓.๔.๔  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางราง  โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหาร
จัดการขนส่งผู้โดยสารและสินค้าและบริการ 

๓.๔.๕  เร่งรัดโครงการรถไฟฟูา ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้
สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี  โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย 

๓.๔.๖  พัฒนาการขนส่งทางน้ าและกิจการพาณิชยนาวี  ขนส่งเดินเรือชายฝั่งทะเล  
ทั้งทางด้านทะเลอันดามันและฝั่งด้านทะเลอ่าวไทย 

๓.๔.๗  พัฒนาท่าอากาศยานสากล  ท่าอากาศยานภูมิภาค  และอุตสาหกรรมการบิน
ของไทย 

๓.๕  นโยบายพลังงาน 
๓.๕.๑  ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศซึ่ง

ถือเป็นอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ 
๓.๕.๒  สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน  โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและ

ระบบไฟฟูาจากทั้งในและต่างประเทศ 
๓.๕.๓  ก ากับราคาพลังงานให้มีราคาเหมาะสม  เป็นธรรม  และมุ่งสู่การสะท้อนต้นทุน

ที่แท้จริง 
๓.๕.๔  ส่งเสริมการผลิต  การใช้  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือก 
๓.๕.๕  ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ 

 ๓.๖  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๖.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๓.๖.๒  ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ 
๓.๖.๓  ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 
๓.๖.๔  ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  ทั้งภาครัฐ  ภาคประชาชน 
๓.๖.๕  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมซอฟแวร์  และอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวข้อง 
 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 

๔.๑  นโยบายการศึกษา 
๔.๑.๑  เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา  โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย 
๔.๑.๒  สร้างโอกาสทางการศึกษา  กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย 
๔.๑.๓  ปฏิรูปครู  ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
๔.๑.๔  จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งใน

เชิงปริมาณและคุณภาพ 
๔.๑.๕  เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
๔.๑.๖  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างทุนปัญญาของชาติ 
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๔.๑.๗  เพ่ิมขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคม
อาเซียน 

๔.๒  นโยบายแรงงาน 
๔.๒.๑  ส่งเสริมให้ผู้ต้องการมีงานท าในระบบสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่ง

งานว่างของสถานประกอบการได้ 
๔.๒.๒  ให้การคุ้มครองแรงงานตามกฎหมาย  โดยให้ความส าคัญด้านความปลอดภัย

ในการท างานและสวัสดิการแรงงาน  และดูแลหลักประกันความม่ันคงในการท างานแก่ผู้ใช้แรงงาน 
๔.๒.๓  ส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ให้ทุกฝุายที่เกี่ยวข้องสามารถแก้ไขปัญหา

แรงงานสัมพันธ์ได้อย่างมีปะสิทธิภาพ  เป็นธรรม  และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย 
๔.๒.๔  เพ่ิมสิทธิประโยชน์ประกันสังคมให้มากขึ้น เพื่อผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการ

รักษาพยาบาลได้อย่างทั่วถึง  และปรับปรุงแนวทางการขยายความคุ้มครองและส่งเสริมให้เกิดความ
เข้าใจและเห็นประโยชน์ในการประกันตนของแรงงานนอกระบบ 

๔.๒.๕  เร่งยกระดับแรงงานไร้ฝีมือให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ  และแรงงานกึ่งฝีมือให้เป็น
แรงงานมีฝีมือ 

๔.๒.๖  เตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน
ในปี ๒๕๕๘ 

๔.๒.๗  ก าหนดมาตรการที่เหมาะสมในการควบคุมการเข้ามาท างานของแรงงานต่าง
ด้าว 

๔.๓  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
๔.๓.๑  ลงทุนด้านบริการสุขภาพ  โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้ง

ระบบอย่างมีบูรณาการเชื่อมโยงในทุกระบบ 
๔.๓.๒  ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ 
๔.๓.๓  จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเปูาหมาย  เพ่ือลดอัตราปุวย ตาย และ

ผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง 
๔.๓.๔  พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการ

สุขภาพชุมชน 
๔.๓.๕  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์  วัยเด็ก  วัยเจริญพันธุ์  

วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชราและผู้พิการ 
๔.๓.๖  ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสร้าง

เสริมสุขภาพและพลานามัยที่ดี 
๔.๓.๗  ขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นเลิศในผลิตภัณฑ์และการบริการด้านสุขภาพและ

การรักษาพยาบาลในภูมิภาคเอเชีย 
๔.๔  นโยบายศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 

๔.๔.๑  เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูน
สถาบันหลัก ชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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๔.๔.๒  อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไก
ที่รับผิดชอบด้านศาสนา 

๔.๔.๓  อนุรักษ์  ท านุบ ารุง  และบูรณปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

๔.๔.๔  สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ 
๔.๔.๕  น าทุนทางวัฒนธรรมของประเทศมาสร้างคุณค่าทางสังคมและเพ่ิมมูลค่าทาง

เศรษฐกิจ 
๔.๔.๖  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ 
๔.๔.๗  ขยายบทบาทและสร้างเครือข่ายความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมทุกจังหวัด

ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน 
๔.๕  นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

๔.๕.๑  ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความม่ันคงอบอุ่น 
๔.๕.๒  สร้างหลักประกันความม่ันคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
๔.๕.๓  ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ  ด้วยการ

พัฒนาเด็กตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา  เด็กแรกเกิด  เด็กก่อนวัยเรียน  และเยาวชนทุกช่วงวัย 
๔.๕.๔  สนับสนุนบทบาทสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค 
๔.๕.๕  เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ  คนพิการและผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยการ

จัดสิ่งอ านวยความสะดวกสาธารณะต่างๆ ส าหรับรองรับผู้สูงอายุและคนพิการ 
๔.๕.๖  ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด  ส่งเสริม

การเรียนรู้การเดินทางและการใช้การขนส่งอย่างปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๑  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา 
๕.๒  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
๕.๓  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
๕.๔  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร 

ธรรมชาติ 
๕.๕  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๕.๖  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
๕.๗  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
๕.๘  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ ๖ นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
๖.๑  เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
๖.๒  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการ

ของประเทศ 
๖.๓  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
๖.๔  จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
๖.๕  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๗  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
๗.๑  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
๗.๒  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
๗.๓  เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่าง

ประเทศ 
๗.๔  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ  

และองค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
๗.๕  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่

ดีและความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศที่ก าลังพัฒนา 
๗.๖  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการ

เปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย 
๗.๗  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
๗.๘  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
๗.๙  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
๗.๑๐ ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๘  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
๘.๑  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

๘.๑.๑  พัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่อง  เน้นการบริหารเชิงกลยุทธ์ในระดับชาติ
อย่างมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

๘.๑.๒  เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
ยกระดับสมรรถนะของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ 

๘.๑.๓  พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐโดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

๘.๑.๔  พัฒนาสมรรถนะของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างต่อเนื่อง 
๘.๑.๕ เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิ บาลให้แก่

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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๘.๑.๖  สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบที่มี
ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและสามารถให้บริการสาธารณะตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตาม
ความคาดหวัง 

๘.๑.๗  พัฒนาระบบข้าราชการให้เป็นระบบที่โปร่งใสขึ้น 
๘.๑.๘  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการแผ่นดิน 
๘.๑.๙  ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในภาคเอกชน 

๘.๒  กฎหมายและการยุติธรรม 
๘.๒.๑  ปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทั้งระบบให้มีความ

ทันสมัย  สอดคล้องกับหลักการประชาธิปไตย  เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับหลักนิติ
ธรรม 

๘.๒.๒  ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้วยมาตรการ
เชิงรุก 

๘.๒.๓ เ พ่ิมประสิทธิภาพการสืบสวนสอบถาม การปูองกันและปราบปราม
อาชญากรรม การน ามาตรการทางภาษีและการปูองกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการ
ด าเนินงานการต่อผู้กระท าผิด 

๘.๒.๔  ปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมเชิงรุกโดยประชาชนมีส่วนร่วม จัดให้มี
กลไกการบริหารจัดการแบบครบวงจร  วิเคราะห์แนวโน้มของอาชญากรรมล่วงหน้า 

๘.๓  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ  สื่อสารมวลชน  
และสื่อสาธารณะทุกประเภทได้อย่างกว้างขวาง  รวดเร็ว  ถูกต้อง เป็นธรรม 

๘.๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาช่องทางในการรับรู้ข้อมูล  ข่าวสารของประชาชน 
๘.๓.๒  ส่งเสริมและพัฒนากิจการสื่อสารมวลชนทั้งทางด้านเทคโนโลยี  เครือข่าย  

และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการท าหน้าที่ 
๘.๓.๓  ส่งเสริมให้สื่อสารมวลชนทุกประเภทมีอิสระและเสรีภาพในการเสนอข้อมูล

ข่าวสารอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและตระหนักต่อจรรยาบรรณของสถาบันสื่อสารมวลชน  
รวมทั้งส่งเสริมให้มีการสร้างดุลยภาพของข่าวสาร 
 
นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ ๔ ปี จะด าเนินนะโยบายหลักดังนี้ 

๑.นโยบายความม่ันคงของรัฐ  ที่ส าคัญคือ  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่ งสถาบัน
พระมหากษัตริย์ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์  น้อมน าพระราชด าริทั้งปวง
ไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

๒.นโยบายเศรษฐกิจ  กระจายรายได้ที่เป็นธรรม  ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ  มี
นโยบายสร้างรายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น ๒ เท่าตัวในเวลา ๕ ปี ผลักดันไทยเป็น
ศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  ส่วนนโยบายโครงสร้าง
พ้ืนฐานจะพัฒนาระบบขนส่ง  ประปา  ไฟฟูาให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง  เพียงพอ  ขยายการ
ให้บริการน้ าสะอาดให้ครอบคลุมพ้ืนที่  พัฒนาระบบรถไฟฟูาทางคู่ เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก 
พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ+เชียงใหม่  กรุงเทพฯ – นครราชสีมา  กรุงเทพฯ – หัวหิน และ
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เส้นทางเชื่อมต่อกับเพ่ือนบ้าน  ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่า
อากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังชลบุรีและพัฒนาเร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟูา ๑๐ สายทางใน กทม. และ
ปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปีค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสาย 

๓.นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม  จัด
โครงการเงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ต าแหน่งว่างงานโดยสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ 
จนถึงวัยชรา  และผู้พิการสร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ด้วยการขจัดการ
เลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ 

๔.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้
และสัตว์ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕.นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  
นักวิจัยและครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมการร่วมมือกับ
ประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

๖.นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เร่งส่งเสริมและพัฒนา
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนบ้าน  ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ 

๗.นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พัฒนาระบบราชการ  สร้างเสริมมาตรฐานด้าน
คุณธรรม  จริยธรรมและธรรมาภิบาล  รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ให้ทันสมัย  สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย  เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพ่ือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม
ที่ด าเนินการโดยอิสระและปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย  
ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ข่าวสารจากทางราชการ  สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ 
 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๑  (พ.ศ. ๒๕๕๕ -๒๕๕๙) 
 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
ประเทศไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่
ปรับเปลี่ยนเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
ข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถ
พัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

วิสัยทัศน ์
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมคีวามสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมคิุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
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พันธกิจ 
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ ความ

คุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการ
ยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมี
เสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์ของคนไทย 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน 
กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการ
บริโภคให้เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจาการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัย
พิบัติ ทางธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่าง  
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว 
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจ าเป็นต้อง
ก าหนดทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยง
และเสริมรากฐาน ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน
และสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย
ฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิต และการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะ
นาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์ การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก
ครอบครัว และชุมชน เพ่ือให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและ
บริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพเท่าเทียมกันมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและ
โครงสร้างพื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอ
ภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม 
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และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส ยึดประโยชน์
ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคน ให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน 
เพ่ือเข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้าง
ศักยภาพของคน ในทุกมิติให้ความพร้อมด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมี
จิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถ
เรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ กับการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็ง
และเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุมขนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญ
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถ ใช้
ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดย
การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ และสัตว์น้า รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้
สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญ กับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งใน
ระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญ
กับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้

ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความ
สร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ
ประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายใน
และต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและ
ความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิมผลิตภาพของภาคเกษตร และ
สร้ างมูลค่า เ พ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ที่ เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับ การปฏิรูปกฎหมาย 
และกฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับ 
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ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของ
ประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับ
การผลิตในประเทศ พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์
ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่าง
สร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กาลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับ การพัฒนาการเชื่อมโยงด้าน
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุภูมิภาค ปรับปรังกฎ ระเบียบการขนส่งคนและ
สินค้าเพ่ือลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่ งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการ
มีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุน
การพัฒนาเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนา
และขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งในและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจาก
เงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทย ในเวทีประชาคมโลกที่
เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2)   
 

แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัดเพชรบูรณ ์(พ.ศ.2558-2561) 
 

 
 

พันธกิจ 
๑. ส่งเสริมการเกษตรปลอดภัย 
๒. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีใช้ศักยภาพทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เป็นจุดเด่น 
๓. พัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ 
1. เศรษฐกิจของจังหวัดมีการขยายตัวในอัตราที่เหมาะสมอย่างยั่งยืน 
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง ควบคู่กับคุณธรรมและจริยธรรม และการ

ด ารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. สังคมและชุมชนมีความเข้มแข็ง อยู่เย็นเป็นสุข ความเหลื่อมล้าลดลง 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับการดูแล คุ้มค่าและมีใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 
กลยุทธ์ 

1. ส่งเสริม/พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 
2. พัฒนาแหล่งน้า/โครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
3. ส่งเสริม/พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย 
4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
5. ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา (R&D) การบริหารจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ และปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว 
2. สร้าง ฟื้นฟู พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือ

ใช้เป็นจุดขายของการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุก สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ

ท่องเที่ยวจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ 
5. ส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP และเกษตร ให้เชื่อมโยงการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิม

มูลค่าสินค้า 

วิสัยทัศนจ์ังหวัดเพชรบูรณ์ 
ดินแดนแห่งความสุขของคนอยู่และผู้มาเยือน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างความม่ันคงของคนและชุมชน 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา การสาธารณสุขและ
การบริการภาครัฐแก่ประชาชน 

2. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้โดยการสร้างอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได้ และ
เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม/จิตสานึก ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดรายจ่าย 

3. เสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์  

1. เพ่ิมประสิทธิภาพบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติธรรมชาติ 
3. การจัดการองค์ความรู้ และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการอนุรักษ์และใช้

ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริม พัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งเหลือใช้ เพ่ือความม่ันคงทางพลังงาน

และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ 
กลยุทธ์ 

1. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยการพัฒนาบุคลากร การผลิต แรงงาน การ
บริหารจัดการ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2. เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
3. พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรและยกระดับมาตรฐานสินค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2)   
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 
 

 
 
พันธกิจ 

1. จัดให้มีและบ ารุงเส้นทางคมนาคมให้ทั่วถึง จัดให้มีน้ าเพ่ืออุปโภคบริโภค มีแหล่งน้ า 
2. จัดให้มีการศึกษา ศาสนา การอนุรักษ์ และฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและประเพณี การศึกษา การ

พัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการศึกษา การสังคมสงเคราะห์ การปูองกันและ
บ าบัดรักษาโรค 

3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมและแก้ไขปัญหา
การประกอบอาชีพ 

4. ส่งเสริมการปลูกปุา เสริมสร้างความสมดุลให้กับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย 

5. จัดให้มีช่องทางในการรับทราบข้อมูลข่าวสาร ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 สนับสนุนก่อสร้าง และปรับปรุงถนน สะพาน 
1.2 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค และการเกษตร 
1.3 สนับสนุนก่อสร้างและปรับปรุงไฟฟูา ประปา และโทรศัพท์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี การ
กีฬา และพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แนวทางการพัฒนา 
2.1 การส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน 
2.2 การส่งเสริม และสนับสนุนศาสนา ประเพณี อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและการต่อต้านยาเสพติด 
2.4 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านสาธารณสุข 

วิสัยทัศน ์
“ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจยั่งยืน” 
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2.5 สนับสนุนและให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เด็กและคนชรา 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 การส่งเสริมการเกษตร การพัฒนาผลผลิต เพ่ิมคุณภาพผลิตผลทางการเกษตร 
3.2 สนับสนุนกิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ 
3.3 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ 
3.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
          แนวทางการพัฒนา 

4.1 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
4.2 สนับสนุนกิจกรรมด้านสร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
4.3 สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร  
          แนวทางการพัฒนา 

5.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเพ่ือความมั่นคงและความปลอดภัยใน
ท้องถิ่น 

5.2 พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชน และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   
5.3 การสนับสนุนกิจกรรมผังเมืองรวม 

 
 
 
 
 

ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจ าปี 2555 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้แถลงนโยบายการบริหารงาน
ไว้ดังนี้ 
 
๑.นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์ โครงสร้างพ้ืนฐาน 
สะพาน เส้นทางคมนาคม ทางล าลองและอ่ืนๆ ให้มีและใช้ได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

1.2 ศึกษาความเป็นไปได้ พร้อมผลักดัน โครงการผันน้ าจากล าน้ าหมันบนภูทับเบิกลงสู่อ่าง
เก็บน้ าวังภูหนีบ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้ง 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
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1.3 พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ล าคลอง ล าห้วย เหมือง
ฝาย และท่อส่งน้ า เพ่ือให้มีน้ าใช้ในภาคเกษตรกรรมและอ่ืนๆอย่างเพียงพอ 

1.4 พัฒนาเส้นทางเหมืองแบ่ง-ทับเบิก ให้ได้มาตรฐาน 
1.5 ประสานหน่วยงานภาครัฐ ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิน

ศักยภาพ 
 

๒.นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.1 น้อมน าแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  

จัดให้มีชุมชนต้นแบบ ส่งเสริมการท าการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์ 
2.2 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพในรูปแบบสหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน รวมทั้งพัฒนาองค์

ความรู้ ทักษะในการฝึกอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน 
2.3 ส่งเสริมสนับสนุนการน าเทคโนโลยีชีวภาพ การผลิตปุ๋ยชีวภาพ สารชีวภัณฑ์ ตลอดจน

พันธุ์พืช ไปใช้ในภาคเกษตรกรรม โดยศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล 
เพ่ือลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน 

2.4 เชื่อมโยงเครือข่ายชุมชน และส่งเสริมด้านการตลาด 
 
๓. นโยบายด้านสังคม  

3.1 ขยายศักยภาพในแผนงาน โครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ เพื่อเป็นการพัฒนาพร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น ทั้งด้าน
การจัดสวัสดิการชุมชน ด้านการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสประเภทต่างๆ เช่น เด็ก สตรี คนพิการ 
ผู้สูงอายุ ผู้มีรายได้น้อย ผู้ติดเชื้อเอดส์ เป็นต้น 

3.2 ส่งเสริมและพัฒนางานด้านบรรเทาสาธารณภัยให้ได้มาตรฐาน 
3.3 ส่งเสริมสนับสนุน การปฏิบัติงานของอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) พร้อม

พัฒนาบุคลากร ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งค่าตอบแทนตามแผนงานโครงการ 
3.4 สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 

 
๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุน “โครงการศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชน เพ่ือพ่อหลวง”ต าบลวังบาล 
เพ่ือการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร การเรียนรู้ให้กับบุคลากรในชุมชนอย่างทั่วถึง 

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาวังบาล 
ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน ตามแผนงานโครงการ ภายใต้อ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมพัฒนาศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ในภารกิจด้านการศึกษาให้ได้
มาตรฐาน 

4.3 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถานในชุมชนให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ของประชาชน 
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4.4 ส่งเสริมสนับสนุนและอนุรักษ์ วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เป็ น
เอกลักษณ์ของชุมชนต าบลวังบาล ต่อไป 
 
๕. นโยบายด้านการสาธารณสุข ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5.1 ด าเนินการควบคุมโรคในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนเคมีภัณฑ์ น้ ามันเชื้อเพลิง วัสดุ 
อุปกรณ์ ตามมาตรฐานทางการสาธารณสุข 

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ในการบริการทางแพทย์ การสาธารณสุขในชุมชน 
ให้ได้มาตรฐาน 

5.3 ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ใน
การควบคุมโรคติดต่อในชุมชน ทั้งด้านวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ รวมทั้งค่าตอบแทนตาม
แผนงานโครงการสาธารณสุข 

5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีเครื่องออกก าลังกายในชุมชน เพ่ือสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 
5.5 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการปลูกปุาชุมชน 

การปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ให้คงอยู่คู่ชุมชน 
5.6 ก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชนและส่งเสริมการคัดแยกขยะรีไซเคิล 
5.7 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
 

6. นโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา 
6.1 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูทับเบิก โดยปรับปรุงสนามกลางหมู่บ้านทับเบิกเป็น

ศูนย์บริการการท่องเที่ยว พัฒนาพ้ืนที่รอบอ่างเก็บน้ าวังภูหนีบ ให้เป็นสถานที่พักผ่อน และส่งเสริม
วัฒนธรรมท้องถิ่นและสถานที่ส าคัญในชุมชน 

6.2 จัดให้มีระบบข้อมูลการท่องเที่ยวครอบคลุมทั้งต าบล พร้อมทั้งจัดท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 

6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการรายได้ จากแหล่งท่องเที่ยว 
เพ่ือน าไปพัฒนาชุมชนของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

6.4 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาในชุมชน การแข่งขันกีฬาในระดับหมู่บ้าน ระดับต าบลรวมทั้ง
ระดับอ าเภอและจังหวัด 

 
7. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
7.1 ส่งเสริมสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยยึดหลักการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติกรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและตรวจสอบได้ หลักความคุ้มค่าและหลักความพึงพอใจ 

7.2 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาต าบล โดยกระบวนการมีส่วนร่วมจากก านัน ผู้ใหญ่บ้าน
และประชาชน เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน โดยยกระดับเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านสู่
สภาประชาคมระดับต าบล เพ่ือให้ชุมชนมีส่วนก าหนดแผนพัฒนาต าบลอย่างเป็นรูปธรรม ตรงกับ
สภาพปัญหา และความต้องการของชุมชน พร้อมทั้งตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการท างานได้ 
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7.3 ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เพ่ือให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเข้าถึงและได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และพึงพอใจ ภายใต้ค าขวัญ อบต.พึ่งได้ 

7.4 ปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ ให้ทันต่อเหตุการณ์และการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง
ขั้นตอนการท างานใหม่อยู่เสมอ จัดล าดับความส าคัญและความจ าเป็นของงาน หรือโครงการที่จะท า
ให้สอดคล้องกับแผนงาน งบประมาณ และปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบัญญัติต่างๆให้เหมาะสม 

7.5 บริหารงานบุคคลให้ได้มาตรฐานทั่วไป ปรับปรุงอัตราก าลังพนักงานจ้างให้เหมาะสมกับ
ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล พร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถเกิด
ทักษะในการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า
ในเชิงภารกิจ 

7.6 สร้างระบบการควบคุมตนเอง โดยมีการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ ซึ่งจะท าให้สามารถผลักดันการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

7.7 ปรับปรุงอาคารสถานที่ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล และปรับปรุงภูมิทัศน์
ภายนอกให้เหมาะสม พร้อมทั้งจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ที่จ าเป็นให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน เจ้าหน้าที่ 

 
 

 
 3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบลวังบาลยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  ซึ่งปัจจัยหลักในการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานก็คือ ด้านงบประมาณ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ซึ่งเป็นองค์กร
ปกครองท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องบริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด   แก้ปัญหาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างท่ีสุด ส่วนอีกปัญหาที่ส าคัญ และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับ
ความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบ
ผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆ หรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหา
มาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังบาล ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา หรือประสบ
กับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพถนนเป็น
หลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้เด็กนักเรียน และประชาชนที่สัญจรไป-มาได้รับความเดือดร้อน ซึ่งมีปริมาณ
ของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
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2. ทางระบายน้ า ล าคลอง บางแห่งยังมีสภาพแคบและตื้นเขิน ล าเหมืองส่งน้ า
มีวัชพืชปกคลุม ท่อระบายน้ ายังถูกน้ ากัดเซาะพังทลายต้องแก้ไขปัญหาทุกปี และบางแห่งท่อระบาย
น้ าเล็กท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมขัง 

3. ไฟฟูาและแสงสว่าง ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล หมู่ที่ 14 และ
หมู่ที่ 16 ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่มีระบบไฟฟูา เพราะอยู่ห่างจากชุมชนมาก เนื่องจากพ้ืนที่
ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ลักษณะของการอยู่ร่วมกันยังไม่หนาแน่น  

4. ระบบประปาหมู่บ้าน มีระบบประปาไม่ครบทุกหมู่บ้าน การผลิตน้ าเพ่ือ
อุปโภค บริโภคยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน ประกอบกับระบบประปาบางหมู่บ้าน
ก่อสร้างมานานหลายปีแล้ว เช่น ประปาหมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 12 ท าให้ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง จนท าให้
ระบบประปาเกิดความเสียหาย ช ารุด พัง ต้องท าการซ่อมแซมจนงบประมาณในการบริหารขาดดุล 
และไม่เพียงพอ  

5. แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท า
นาปี บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา เกษตรกรแก้ไขปัญหาโดยการขุดเจาะบ่อ
บาดาลในพ้ืนที่นาของตนเองท าให้เพ่ิมต้นทุนการผลิต เช่น ค่าขุดเจาะบ่อบาดาล ค่าไฟฟูา เป็นต้น บาง
พ้ืนที่พบปัญหาสภาพน้ ากร่อยไม่สามารถท านาได้ ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ล าคลองไม่สามารถเก็บ
กักน้ าไว้ได้ หน้าแล้งบริเวณล าคลองจะแห้งขอด 

6. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่
ชาวบ้านจะใช้โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรี
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลวังบาล แต่ในภายในหมู่บ้านส่วน
ใหญ่จะติดไว้ให้ลูกหลานตนเองท่ีก าลังเรียนหนังสือได้ใช้เฉพาะครัวเรือน 

  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  

 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหา
เงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับ
ต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสาน
แผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
 ความต้องการของประชาชน 

1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุก
หมู่บ้าน 

๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
๓. ขยายเขตไฟฟูาให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
๔. ก่อสร้างฝายน้ าล้น ขุดลอกคลอง สระเก็บพักน้ า 
๕. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า และจัดหาเครื่องกรองน้ าสะอาด ในการอุปโภค  

บริโภค  
๖. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  



50 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2)   
 

๗. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
๘. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
๑๐. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
๑๑. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
๑๒. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
๑๓. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
๑๔. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  
  ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลยังต้องพ่ึงพาระบบ
เศรษฐกิจแบบเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ธุรกิจรับเหมา ข้าราชการ  
รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท านา ในภาพรวมแล้ว  เมื่อเศรษฐกิจภายในชุมชน
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล   ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจ  ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะ
ดึงดูดการลงทุนจากภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้
เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุดขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆ
สร้างรายได้ให้ประชาชนมากขึ้น 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบล
วังบาล ยังต้องอาศัยงบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ  เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ปัญหาด้านสังคม ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ า ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายใน
ชุมชน ปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเก่ียว  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหา
เร่งด่วน บางปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืน พร้อมทั้งยังต้องอาศัย
งบประมาณที่มีอยู่ที่ค่อนข้างจะจ ากัด เพ่ือบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้าน
เศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การลงทุนภายในท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  ให้ขยายตัว
มากขึ้นในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน
ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีอาชีพหลัก คือ การท านา รองลงมาเป็นอาชีพ
รับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเปูาหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ 
ด้าน  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้อง
ด าเนินการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรร
งบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะให้ความส าคัญในเรื่องของภาคการเกษตรให้มากขึ้น อีก
ทั้ง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
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 ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ต้องการความรู้ในการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร และสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่มั่นคงถาวร ลานตากผลผลิตทางการเกษตร  เพ่ือ
เพ่ิมคุณภาพของผลผลิต ลดความชื้น ก่อนที่จะจ าหน่าย เพ่ิมมูลค่าสินค้า เพราะลดปัญหาการกดราคา
ผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น  
  

  ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
                         สังคมโดยรวมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ยังเป็นสังคมชนบท   
กรรมวิธีทางด้านการเกษตรยังอาศัย แรงงานคน ยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจาย
อ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้
การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และปูองกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได ้

ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล  ดังนี้ 
1. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2. ปัญหาการอพยพแรงงานในฤดูแล้ง ท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมามากมาย 
3. ปัญหาสวัสดิการของผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ปุวยเอดส์ 
4. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
5. ปัญหาศิลปวัฒนธรรม ประเพณีไทย ถูกละเลยจากเยาวชน 
6. ปัญหาน้ าท่วมพืชผลทางการเกษตร  
7. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนว

ทางแก้ไขและปูองกันในอนาคต 
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  

1. เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง มีการดูแลทางด้าน
สุขอนามัยที่ดี จึงท าให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่
กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  

2. ในเขตพ้ืนที่ของในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ส่วนใหญ่มี อากาศ
ร้อนชื้น เหมาะแก่การเกิดโรคไข้เลือดออก ในแต่ละปี สถิติการเกิดโรคไข้เลือดออกมีจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น  

3. เด็กและเยาวชนในเขตในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ขาดการปลูก
จิตส านึกในด้านรักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 -35 
ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษาเล่าเรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งที่พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาด
แรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอดอาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ 
แต่ปัญหานี้กลับไม่ลดน้อยลงเลย เพราะกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/หมู่บ้าน การ
ปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 
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5. จากปัญหาในข้อที่ 4 มีเหตุมาจาก ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังบาล ไม่มีพ้ืนที่ในการเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน ขาดอุปกรณ์กีฬาที่กลุ่มเสี่ยงในการติด
สารเสพติดต้องการอย่างแท้จริง หรือขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัญหานี้ต้องได้รับ
ความร่วมมือจากทุกฝุายในการแก้ไข มิฉะนั้น จากปัญหาผู้ติดยาเสพติด ก็จะท าให้มีปัญหา
อาชญากรรมตามมาอีกด้วย 
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลจะ
ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ 
และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล คอยดูแลสอดส่อง
ปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเอง  และประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังบาล เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ 
อย่างทั่วถึง ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่ งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้ง
เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับ
ความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพ
ดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด หากกลุ่มนี้ได้รับรู้ถึงโทษของยาเสพติด โดยจัดอบรมทั้งทางโลก และ
ทางธรรม ก็สามารถลดปัญหาลงได้ และการส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดย
การอบรมทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนัก
และองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการ
เองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการองค์การบริหารส่วน
ต าบลวังบาล ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยจัดสร้างสนามกีฬาในชุมชนและสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาใน
การฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็
เป็นทางเลือกที่ดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล จัดส่งเสริมการ
ปลูกต้นไม้ในชุมชนและที่สาธารณะต่างๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะ
โลกร้อน ทุกอย่างเป็นสิ่งจ าเป็นที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลต้องด าเนินการ และคาดการณ์ไว้ใน
อนาคต 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก 
เยาวชนได้รับการปลูกฝังให้อยู่ในจริยธรรม มีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาน มีลูกหลาน
สานต่ออาชีพเกษตรกรรมอย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกาย
และนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้พ้ืนที่สาธารณประโยชน์ หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 
  ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 

ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น  ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการ
บริหารงานในท้องถิ่น  โดยเฉพาะปัญหา”ซื้อเสียง” ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมามากมายในอนาคต ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร สามารถแยก
เป็นข้อๆ ดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
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2. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการ
เมือง การบริหารอย่างจริงจัง 

3. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวังบาลไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 

4. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 
 

      จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมี
ส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารของท้องถิ่น เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆ ให้เป็นไป
ตามความต้องการของท้องถิ่น  

 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
   ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล บางส่วนขาดความ
ตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชา
สังคม การเข้าร่วมประชุม อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ช่วงเวลาตั้งแต่ 06.00 น. ถึงเวลา 18.00 น. และบางส่วนไม่ได้อยู่ใน
พ้ืนที่ ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาด
ความกระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่า
จะเป็น เงิน คน หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการท างาน ด้านอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการ
จัดหามีจ ากัด รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน
พัฒนาด้านต่าง ๆ รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลส่วนใหญ่เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรร
ให้ รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อย เนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เป็นพ้ืนที่
เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลมากนัก  
 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล จัดให้มี
การประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมีความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อ
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล จัดอบรมแกนน าในชุมชน/หมู่บ้าน และส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร โดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/หมู่บ้าน ในด้าน 
ต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน สร้าง
แรงจูงใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมาภิบาลอย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่
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ภาษี ให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึงยุติธรรม และครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา  
 ความต้องการของประชาชน 

1. สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน          
ด้านการเมือง การบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทาง
องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาลจัดขึ้น 

2. ผู้บริหาร บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล ได้รับการพัฒนา
สามารถปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และ
ครบถ้วน เป็นธรรม เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ 
มีการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้าง
งานและกระจายรายได้ อย่างยั่งยืน  

 
  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
วังบาล มีการบุกรุกถางปุา เพื่อท าการเกษตรกรรมมากขึ้น ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลวังบาลถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการจัดเก็บขยะ ปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอดชุมชน แต่ถือว่าไม่รุนแรง
มากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการ
ขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็น
ปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  การฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา ที่มีการบุกรุก
ท าลาย และเร่งปลูกปุาทดแทน เพ่ือให้มีทรัพยากรปุาไม้มากขึ้น เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นปอดให้
ชุมชนอย่างแท้จริง   

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย เนื่องจาก
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก การดูแล
ผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพึ่งสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิต หรือท าลายศัตรูพืช จนท า
ให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็น
ความส าคัญของการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  องค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล จัดหา
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหา
ภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
ชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/กิจกรรม ให้
ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ปูองกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และท าให้ประชาชนหวงแหน 
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  ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ปูองกัน ดูแล รักและ
หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถนตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมศกัยภาพ  (SWOT)  ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 

 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1.มีค าสั่งแบ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลวังบาลชัดเจน คลอบคลุมอ านาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้
ตามภารกิจที่ได้รับเพิ่มข้ึนหรือถ่ายโอน 
2.มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบูรณาการ
จัดท าแผน การท างาน ร่วมกับหน่วยงาน หรือ
ส่วนราชการอ่ืน 
3.มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการ
บริหารงานตามล าดับชั้น 
4.ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้
กรอบของกฎหมาย 
5.มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเอง
ซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในต าบล 
6.สภาองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถออก
ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย 
7.สามารถจัดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจ
และก าลังงบประมาณ 
8.ผู้บริหารและฝุายนิติบัญญัติมาจากการเลือกตั้ง
ของประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปัญหาความ
เดือดร้อน และความต้องการของประชาชนอย่าง
แท้จริง 
9.เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน
มากที่สุด และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
รวดเร็ว 
10.สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้างสมบูรณ์
เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 
11.กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การท างานในระบบของเครือข่าย 
12.มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมอย่าง
ต่อเนื่อง 
13.มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศท่ี 

1.บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลบางส่วนยังขาด
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2.ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนมีสูงต่อ
องค์การปริหารส่วนต าบลในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนแต่องค์การบริหารส่วนต าบลตอบสนองได้
น้อย 
3.คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเก่ียวเนื่องกับการ
ประกอบอาชีพหรือการด ารงชีวิตประจ าวันในอัตราสูง 
4.พ้ืนที่ต าบลไม่มีรถโดยสารประจ าทางสัญจรผ่านท า
ให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่ประชาชนจะใช้รถ
ส่วนตัว หรือรถรับจ้าง (สามล้อ) 
5.มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จ านวนมากท าให้ท าให้
การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
6.บุคลากรมนี้อย ท าให้ต้องรับผิดชอบงานหลายอย่าง 
เกิดการท างานไม่มีความต่อเนื่อง และประสบการณ์ใน
การท างานน้อย 
7.ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร
ในฤดแูล้ง 
8.การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
9.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผน และ
ความไม่เข้าใจสิทธิในการแสดงออกความคิดเห็น 
10.ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบ
อาชีพแบบเดิม เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ฯลฯ 
11.ปัญหาลักขโมยและความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง 
12.งบประมาณค่อนข้างน้อย ท าให้ตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชนยังครอบคลุมไม่ได้
เพียงพอ 
13.ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วน
ครอบคลุมในทุกด้าน 
14.เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมทางศาสนา 
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จุดแข็ง (Strength) 
เหมาะสม 
14.ผู้น า ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและก าหนด
นโยบายการพัฒนาในด้านการเมือง การบริหาร
และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
15.มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 
 

โอกาส (Opportunity) 
1.มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพ่ิมมากขึ้น
ตามแผนกฎหมายกระจายอ านาจฯ 
2.แนวโน้มของรายได้ที่ได้รับจัดสรรมากข้ึน 
ตามล าดับแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บ
รายได้เองขององค์การบริหารส่วนต าบล 
3.กฎหมายกระจายอ านาจฯ เอ้ือต่อการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
4.ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท าให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการ
ท างานมากข้ึน 
5.ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมือง ทางความคิดเห็นน้อย 
6.มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของเยาวชน 
และประชาชนในต าบล 
7.มีสถานศึกษาอยู่ในพ้ืนที่ ตั้งแต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศูนย์การเรียนรู้
นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการจัด
การศึกษาอย่างทั่วถึง 
8.การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล จังหวัด 
และอ าเภอสอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9.มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนครอบคลุม
ทั้งพ้ืนที่อย่างเพียงพอ 

10.น าข้อมูลจาการจัดท าเวทีประชาคม  
จัดท าโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนุนด้านต่าง ๆ 

จุดอ่อน (Weakness) 
15.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
16.อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ท าการเกษตร 
ต้องอาศัยแหล่งน้ าจากธรรมชาติซึ่งบางครั้งไม่เพียงพอ 
 
 
 

ภัยคุกคาม (Threat) 
1.อ านาจหน้าหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ บาง
ภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 
2.การให้ความอิสระองค์การบริหารส่วนต าบลจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยู่ภายใต้การก ากับ 
ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 
3.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 
4.ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุน คุณภาพต่ า 
ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า 
5.น้ ามันมีราคาแพงอย่างต่อเนื่อง 
6.การอพยพแรงงานของคนในพื้นที่ เนื่องจากแหล่ง
งานรองรับไม่เพียงพอ 
7.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการศึกษาของ บุตร – 
หลาน ให้ได้รับการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
8.ภัยธรรมชาติเนื่องจากพ้ืนที่ของต าบลมีลักษณะ
แหล่งต้นน้ า ฤดูฝนมีน้ าท่วม ฤดูแล้งมีภัยแล้งขาดน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภค 
9.ความไม่ม่ันคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อการ
จัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10.ผลจากการถ่ายโอนภารกิจท าให้มีงาน/หน้าที่
เพ่ิมข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 
11.สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
12.ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตส านึกในการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาพ้ืนที่ และไม่ให้ความส าคัญกับการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและของภาครัฐ 
13.ขาดความรู้ความเข้าใจเรืองประชาคมอาเซียน 
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โอกาส (Opportunity) 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
11. มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมทางสังคม
อยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันใช้สันติวิธีเป็นแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา 
12.มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่น
ท าให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 

 

 
 

 
พันธกิจ 
 1.  สร้างระบบเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุล 
 2.  จัดให้มีน้ า อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 
 3.  พัฒนาเส้นทางคมนาคม การขนส่งให้สะดวก และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มั่นคง  
 4.  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ลดอบายมุข พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีการกินดี  อยู่ดี 
 5.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ สู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
          6.  สร้างความม่ันคงปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคม         
 7.  ก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูล มลพิษ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.  พัฒนาแหล่งโบราณวัตถุเป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และศาสนา 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เศรษฐกิจเติบโต สมดุล 
2. มีน้ า อุปโภค บริโภคท่ัวถึง 
3. การคมนาคมสะดวก โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง 
4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมสันติสุข 
5. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  ( Good  Governance )  
6. ชุมชนมีความม่ันคงและปลอดภัย 
7. สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ อนุรักษ์ต้นน้ า พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม 
8. สร้างความพร้อมของต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 
“มีเศรษฐกิจดี ต าบลน่าอยู่ แหล่งน้ าสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้ 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พัฒนาพร้อมทุกด้าน 
” 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และจุดมุ่งหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1   ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตรอย่างปลอดภัยและเพ่ิมมูลค่า

ให้สินค้าเกษตร 
     แนวทางการพัฒนาที่  2   ส่งเสริมการประกอบอาชีพ การค้า การลงทุน และการบริการ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3   พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
     แนวทางการพัฒนาที่  1      การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
     แนวทางการพัฒนาที่  2      การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร และการดูแลบ ารุงรักษา 
     แนวทางการพัฒนาที่  3      การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภัย 
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนาที่  1      การพัฒนาการคมนาคมและขนส่ง 
     แนวทางการพัฒนาที่  2      การพัฒนา ดูแล ซ่อมแซม และบ ารุงรักษา 
     แนวทางการพัฒนาที่  3      การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

 
 

          ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแข็งของ
ชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
               แนวทางการพัฒนาที่  1     ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
               แนวทางการพัฒนาที่  2     ส่งเสริม และสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
               แนวทางการพัฒนาที่  3     ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการกีฬา และการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
               แนวทางการพัฒนาที่  4     ส่งเสริม และสนับสนุนด้านการสาธารณสุข และป้องกันโรคติดต่อ 
               แนวทางการพัฒนาที่  3     ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห์ 
               แนวทางการพัฒนาที่  6     สร้างความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 

          ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
               แนวทางการพัฒนาที่  1      ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
               แนวทางการพัฒนาที่  2      ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการปกครองตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย 
               แนวทางการพัฒนาที่  3     พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 
               แนวทางการพัฒนาที่  4     สนับสนุนกิจกรรมการจัดท าผังชุมชน 
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               แนวทางการพัฒนาที่  5     ส่งเสริมระบบข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี 
             
        ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
             แนวทางการพัฒนาที่  1       ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างจิตส านึกการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                  แนวทางการพัฒนาที่  2       พัฒนาการบริหารจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และการบ าบัดน้ าเสีย 
             แนวทางการพัฒนาที่  3       ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
              แนวทางการพัฒนาที่  4     ส่งเสริมและสนับสนุนพลังงาน และการใช้พลังงานทดแทน 
              แนวทางการพัฒนาที่  5     ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
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แบบ ยท.01 

 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล พ.ศ. 2558-2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกบัยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ

บริหารส่วน
ต าบล 
วังบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
(เช่ือมโยง ย.จ.ที ่
1 ย.อปท.ที่ 1,3) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้าน
แหล่งน้ า  
(เช่ือมโยง ย.จ.ที ่
1 ย.อปท.ที่ 1) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
(เช่ือมโยง ย.จ.ที ่
1 ย.อปท.ที่ 1) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด้าน
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
สร้างคุณค่าทาง
สังคม ความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และความมั่นคง
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
(เช่ือมโยง ย.จ.ที ่
3 ย.อปท.ที่ 2) 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้าน
การเมืองและการ
บริหารจัดการ 
(เช่ือมโยง ย.จ.ที ่5 
ย.อปท.ที่ 5) 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณี 
การกีฬาและพัฒนา
คุณภาพชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนา
การเมืองและการ
บริหาร 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นใน
เขตจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมเกษตร
ปลอดภัย การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริม
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและเสริมสร้าง
ความมั่นคงของคน
และชุมชน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างขีด
ความสามารถใน
การแข่งขันและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
เพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
(เช่ือมโยง ย.จ.ที ่
2,4 ย.อปท.ที่ 3,4) 
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แบบ ยท.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่ม

ประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

วังบาล 

1.ส่งเสริมและ
สนับสนุนการท า
การเกษตรอย่าง
ปลอดภัยและเพิ่ม
มูลค่าให้สินค้าเกษตร 

2. ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 
การค้า การลงทุน 
และการบริการ 

3. พัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการท า
เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

2.พัฒนาแหล่งน้ า/
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อ

การเกษตร 
 

4. ส่งเสริม/เพิ่มช่องทาง
การตลาด สินค้าเกษตร

ปลอดภัย 

3.ส่งเสริม/พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรม

การเกษตรและการแปรรูป
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

 

1.สนับสนุนก่อสร้าง
และปรับปรุงถนน 
สะพาน 

2.สนับสนุน
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้ า
เพื่ออุปโภค-บริโภค 
และการเกษตร 

3.สนับสนุน
ก่อสร้างและ
ปรับปรุงไฟฟูา 
ประปา และ
โทรศัพท ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการ โครงการ โครงการ 

4.ส่งเสริมการวิจัยและ
พัฒนา (R&D) การบริหาร

จัดการองค์ความรู้อย่างเป็น
ระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการ

ท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริม
การเกษตร การ
พัฒนาผลผลิต 
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

 

3.ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
4.ส่งเสริมการตลาดเพื่อ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
การอบรมให้
ความรู้ วัสดุ
อุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ  

 

3.ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 
4.ส่งเสริมการตลาดเพื่อ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

1.ส่งเสริม/พัฒนา
กระบวนการผลิตสินค้า

เกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

1.การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุปโภค บริโภค 
2.การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
3.การพัฒนาการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
อุทกภัย 
 

1.การพัฒนาการ
คมนาคมและขนส่ง 
2. การพัฒนา ดูแล 
ซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษา 

3. การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 
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โครงการ/กิจกรรม 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน  
2. โครงการฝึกอบรมท าปุ๋ยหมักชีวภาพ 
3. โครงการปลูกผักปลอดสารพิษ  
4. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพภายในต าบล  
5. โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ  
6. โครงการกู้ยืมเงินทุนประกอบอาชีพตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน  
7. โครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
8. โครงการส่งเสริมการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
9. โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 
10. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 
11. โครงการก่อสร้างประปาหอถังสูงพร้อมวางท่อ 
12. โครงการขยายเขตประปา 
13. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ขุดลอก เหมือง ฝาย คลอง สระ 
14. โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. 
15. โครงการวางท่อ คสล.พร้อมถมดิน 
16. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า 
17. โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ า 
18. โครงการก่อสร้างถนน/ซ่อมแซม ถนน คสล.  
19. โครงการก่อสร้างถนน/ซ่อมแซม ถนนล าลอง 
20. โครงการก่อสร้างถนน/ซ่อมแซม ทางเดินเท้า คลส. 
21. โครงการก่อสร้างถนน/ซ่อมแซม ถนนลาดยาง 
22. โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซม สะพาน  
23. โครงการขยายไหล่ทาง 
24. โครงการขยายเขตไฟฟูา. 
25. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ ศาลาธรรมสังเวช 
26. โครงการติดตั้งกระจกโค้ง 
 

 ฯลฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรมประเพณี การกีฬา และคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

วังบาล 

3 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนด้านการกีฬา 
และการปูองกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
4 .  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
ส นั บ ส นุ น ด้ า น ก า ร
ส า ธ า ร ณ สุ ข แ ล ะ
ปูองกันโรคติดต่อ 
 

5. ส่งเสริม และ
สนับสนุนการจัด
สวัสดิการและการ
สังคมสงเคราะห์ 
6. สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
และความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

2.พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนให้
สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
เสริมสร้างการมีส่วนร่วม 

1.พัฒนาและยกระดับ
คุณภาพชีวิตทุกด้านแก่
ประชาชน 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน  
- ด้านคุณภาพการศึกษา 
- ด้านศาสนา ประเพณี ภูมิปัญญา 
- ด้านการกีฬา นันทนาการ 
- ด้านสาธารณสุข 
- ด้านการปูองกันปัญหายาเสพติด 

2.สนับสนุนและ
ให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุ 
ผู้ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้ติดเชื้อ 
เด็ก และผู้ยากไร้ 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

3.เสริมสร้างความม่ันคง 
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
เสริมสร้างความมั่นคงของคน

และชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ส่งเสริมและพัฒนา 

การท่องเที่ยว 

5.ส่งเสริมและยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ OTOP ให้
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว 

3.พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรด้านท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ตลาดเชิง
รุก และสร้างเครือข่าย 

1.พัฒนาระบบบริหาร
จัดการและปัจจัยพื้นฐาน
ด้านการท่องเที่ยว 
2.ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเทีย่ว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและการ

ท่องเที่ยว 

1.ส่งเสริม
การเกษตร การ
พัฒนาผลผลิต 
สร้างมูลค่าเพิ่ม
ผลผลิตทาง
การเกษตร 

 

3.ส่งเสริมและสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์ในการ
ประกอบอาชีพ 
4.ส่งเสริมและสนับสนุน
การท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน 

 

2.ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
การอบรมให้
ความรู้ ในการ
ประกอบอาชีพ  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตฯ 

โครงการ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุน
ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 
2. ส่งเสริมและสนับสนุน
กิ จ ก ร ร มท า ง ศ า ส น า 
อ นุ รั ก ษ์ วั ฒ น ธ ร ร ม 
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฯ 

1. ส่ ง เสริมและ
ส นั บ ส นุ น ส ร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก ก า ร มี
ส่ วนร่ ว มในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และการบ าบัดน้ า
เสีย 
 
 
 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนพลังงาน 
และการใช้พลังงาน
ทดแทน 
 

5. ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม  

1. โครงการอบรมเข้าค่ายคุณธรรม 
2. โครงการงานวันเด็ก 
3. โครงการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ 
4. โครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษ 
5. โครงการพาหนูน้อยเข้าสู่อาเซียน 
6. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน 
7. โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบ้าน ลานบุญ ลานปัญญา  
8. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 
9. โครงการประเพณีปีใหม่ม้ง 
10. โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมบุญบั้งไฟ 
11.  โครงการสืบสานงานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่าฯ 
12. โครงการสืบสานงานประเพณีแข่งขันเรือยาว 
13. โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทง 
14. โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์ 
15. โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา 
16. โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติวันแม่ วันพ่อแห่งชาติ 
17. โครงการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
18. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ 
19. โครงการครอบครัวสีขาวต้านยาเสพติด 
20. โครงการช่วยเหลือครอบครัวผู้สูงอายุ พิการ ยากไร้ 
21. โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ พิการ ยากไร้ 
22. โครงการภัยแล้ง 
23. โครงการภัยหนาว 
24. โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้  
25. โครงการเวทีประชาคม 
26. โครงการ อบต.พบประชาชน 
27. โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
28. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
29. โครงการคัดแยกขยะ 
30. โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์สิ่งแวดล้อม 
31. โครงการปลูกจิตส านึกในการประหยัดพลังงาน 

ฯลฯ 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.สนับสนุน
การมีส่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.การ
สนับสนุน
กิจกรรม 
ผังเมืองรวม 

3.ส่งเสริมให้
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนา
การเมืองและ
การบริหาร 

2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปูองกันและ
แก้ไขปัญหาภัย
พิบัติธรรมชาติ 

4.พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การให้บริการ
ประชาชน 
และการ
ปฏิบัติงานของ
บุคลากร 

2.สนับสนุน
การอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม 

3.พัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ให้บริการประชาชน
และการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 
4. สนับสนุนกิจกรรม
การจัดท าผังชุมชน 
5. ส่งเสริมระบบ
ข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลย ี
 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
เสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารจัดการ 

3. การจัดการ
องค์ความรู้ 
และการสร้าง
การมีส่วนร่วม
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม 

4. ส่งเสริม 
พัฒนาการใช้
ทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่ง
เหลือใช้เพื่อ
ความม่ันคงด้าน
พลังงาน 

1.พัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 
โดยการพัฒนา
บุคลากร การใช้
เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

2.เพิ่มและ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
การคมนาคม
ขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ 

3. พัฒนาตลาด
สินค้าเกษตร
และยกระดับ
มาตรฐานสินค้า 

1. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

วังบาล 

1.สนับสนุน
กิจกรรมด้าน
สร้าง
จิตส านึกใน
การรักษา
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการเมืองและการบริหาร 

 

1.ส่งเสริมการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล 
2. ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมและการปกครอง
ตามแนวทางระบอบ
ประชาธิปไตย 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมฯ 

1. ส่ ง เสริมและ
ส นั บ ส นุ น ส ร้ า ง
จิ ต ส า นึ ก ก า ร มี
ส่ วนร่ ว มในการ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
2. การจัดการขยะ
มูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และการบ าบัดน้ า
เสีย 
 
 
 

3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนการ
อนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและ
สนับสนุนพลังงาน 
และการใช้พลังงาน
ทดแทน 
 

5. ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรมที่รองรับยุทธศาสตร์  
1. โครงการจัดท าแผนชุมชน 
2. โครงการจัดเก็บข้อมูลการพัฒนาชนบทเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน 
3. โครงการจูงใจผู้เสียภาษี 
4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ผู้ช าระภาษี 
5. โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
6. โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
7. โครงการรณรงค์ประชาธิปไตย 
8. โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบรมความรู้กฎหมาย ระเบียบใหม่ 

อบรมพัฒนาศักยภาพให้กับพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง อบรมคุณธรรม จริยธรรม  
9. โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการจัดการ 
10. โครงการปรับปรุงและเพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรให้สามารถบริการให้ครบทุกระดับ 
11. โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีและลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน เช่น การรับช าระภาษี การ

ช่วยเหลือผู้ประสบภัย การจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตก่อสร้าง เป็นต้น  
12. โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน 
13. โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่ชุมชน 
14. โครงการประเมินความพึงพอใจประชาชนในการรับบริการ  
15. โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศของ อบต. 
16. โครงการจัดท าผังชุมชน 
17. โครงการปรับปรุงและพัฒนาบ่อขยะ 
18. โครงการส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 
ฯลฯ 

  



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2)   
 

 
 แบบ ยท.02 

 
 
 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 

Strategy Map 
 

วิสัยทัศน์ 
 “มีเศรษฐกิจดี   ต าบลน่าอยู่  แหล่งน้ าสมบูรณ์   เพ่ิมพูนรายได้ 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาพร้อมทุกด้าน” 

 

พันธกิจ 

 1. สร้างระบบ
เศรษฐกิจให้
เติบโตอย่างสมดุล 

2. จัดให้มีน้ า  
อุปโภค  บริโภค
อย่างทั่วถึง 

3. พัฒนาเส้นทาง
คมนาคม   การ
ขนส่งให้สะดวก  
และพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานให้
มั่นคง  

4. ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  ลดอบายมุข   
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้มีการกินดี  
อยู่ดี 

5. พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ  
สู่การบริหารจัดการ
ที่ด ีให้มีความ
ร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน 

6. สร้างความ
มั่นคงปลอดภัย
และรักษาความ
สงบเรียบร้อยของ
สังคม         

7. ก าจัดขยะสิ่ง
ปฏิกูล มลพิษ  
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ   
พัฒนาแหล่ง
โบราณวัตถุ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 
 

 
 

  

3.4 แผนท่ียุทธศาสตร์ 
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  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

 1. เศรษฐกิจ
เติบโต สมดุล 

2. มีน้ าอุปโภค  
บริโภคท่ัวถึง 

3. การคมนาคม
สะดวก โครงสร้าง
พ้ืนฐานมั่นคง 

4. ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี   
สังคมสันติสุข 

5. มีการบริหาร
จัดการตามหลักธรร
มาภิบาล (Good  
Governance ) 

6. ชุมชนมีความ
มั่นคงและ
ปลอดภัย 

7. สิ่งแวดล้อม
ไม่เป็นพิษ  
อนุรักษ์ต้นน้ า   
พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติและ
แหล่ง        
ท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรม 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล 

ยุทธศาสตร์ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 
 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
น้ า 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต สร้างคุณค่าทางสังคม ความเข้มแขง็ของ
ชุมชนและความมั่นคงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมืองและการบรหิาร

จัดการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม

และส่งเสริมการท่องเท่ียว 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 ๑.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท าการเกษตร
อย่างปลอดภัยและเพิ่มมูลค่าให้สินค้าเกษตร 

๒.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการประกอบอาชีพ การค้า การ
ลงทุน และการบริการ 

๓.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน้ า 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 2. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ า เพื่อการเกษตร และการดูแล
บ ารุงรักษา 

3. แนวทางการพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากอุทกภยั 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1. แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง 
 

2. แนวทางการพัฒนา การดูแล ซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 3. แนวทางการพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต สร้างคุณต่าทางสังคม ความเข้มแข็งของชุมชน และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1. แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 

2.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนกิจกรรมทาง
ศาสนาอนุรักษว์ัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิัญญา
ท้องถิ่น 

3.แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การกีฬาและการปอ้งกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการ
สาธารณสุขและปอูงกัน
โรคติดต่อ 

5.แนวทางการพัฒนาส่งเสริม
และสนับสนุนการจัดสวัสดิการ
และการสังคมสงเคราะห์ 

6.แนวทางการพัฒนาสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน และความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการ
บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และการบริหารจัดการที่ดีได้
มาตรฐาน 

2.แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม
การมีส่วนร่วมและการปกครอง
ตามแนวทางระบอบประชาธิปไตย 
 

3. แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บริการประชาชนและการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่

4.แนวทางการพัฒนาสนับสนุน
กิจกรรมการจัดท าผังชุมชน 

5. แนวทางการพัฒนาส่งเสริมระบบ
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลย ี
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลวังบาล (พ.ศ.๒๕๕8-๒๕๖2)   
 

  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

แนวทางการ
พัฒนา 

 1.แนวทางการพัฒนส่งเสริมและ
สนับสนุนสร้างจิตส านึกการมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

2.แนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
และการบ าบัดน้ าเสีย 
 

3.แนวทางการอนุรักษ์ส่งเสริมและ
สนับสนุนอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4.แนวทางการอนุรักษ์ส่งเสริมและ
สนับสนุนพลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน 

5.แนวทางการพัฒนาส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

 


	“มีเศรษฐกิจดี ตำบลน่าอยู่ แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนรายได้



