
แผนยุทธศาสตร์ การพฒันาระยะ  3 ปี  (2560– 2562) 
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 

1. วิสัยทัศน์ 
“  ต าบลสุขภาวะ   โปร่งใสการพัฒนา  ล า้ค่าเกษตรอินทรีย์  สู่วิถีวฒันธรรม   
   ผู้น าการมีส่วนร่วม  เป็นเลิศทางการศึกษา  น าพาเศรษฐกิจพอเพียง  
   แหล่งเรียนรู้สู่สากล  ” 
2. พันธกิจ 

 พันธกิจที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน   ระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการใหไ้ดม้าตรฐาน  มี
ประสิทธิภาพอยา่งพอเพยีง  เพือ่รองรับการขยายตวัของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของทอ้งถ่ิน 
 พันธกิจที่ 2  การส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของคน  ครอบครัว  และชุมชนให้เขม้แขง็  
สามารถพึ่งตนเองได ้    ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเพิม่พื้นที่เกษตรอินทรียไ์ม่นอ้ยกวา่ 60 %    
 พันธกิจที่ 3  การสร้างระบบบริหารจดัการที่ดี  โดยใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจ  การวางแผนพฒันา  การตรวจสอบ  เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการบริหารและการ
ปกครอง 

พันธกิจที่ 4  ปรับปรุงและพฒันาระบบการศึกษาและสาธารณสุขอยา่งมีระบบและทัว่ถึง
ตามหลกัประกนัสุขภาพ  ตลอดจนอนุรักษแ์ละพฒันาศิลปวฒันธรรมอนัดีงามและภูมิปัญญาของ
ทอ้งถ่ิน 

พันธกิจที่  5 การพฒันาเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมี้
ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  เพือ่สนบัสนุนการบริหารจดัการที่ดี 
 พันธกิจที่ 6  การเพิม่ประสิทธิภาพในการจดัการดา้นการท่องเที่ยว  และการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มที่ดี   
 พันธกิจที่ 7  การสร้างความเขม้แขง็ดา้นการเงินการคลงั  โดยการปรับปรุงกระบวนการ
บริหารการเงินการคลงัให้สอดรับกบัอ านาจหนา้ที่และภารกิจที่มีอยูเ่ดิม  และที่ไดรั้บโอนจากการ
กระจายอ านาจจากรัฐบาล 
 พันธกิจที่ 8  การเพิม่ศกัยภาพของผงัเมืองใหเ้ป็นเคร่ืองมือช้ีน าและสนบัสนุนการพฒันา
เมืองอยา่งมีประสิทธิภาพโดยไม่ก่อใหเ้กิดความขดัแยง้หรือเป็นอุปสรรคต่อการพฒันาดา้นอ่ืนๆ 
 พันธกิจที่ 9  บูรณาการร่วมกบัหน่วยงานภาครัฐ และทอ้งถ่ินเยาวชน มูลนิธิ   
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 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนทองไดก้ าหนดยทุธศาสตร์และ
แนวทางพฒันายทุธศาสตร์ไว ้  6  ยทุธศาสตร์    ดงัน้ี   

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.1 ต่อเติม ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
1.2 ขยายเขตระบบไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 
1.3 ก่อสร้าง ต่อเติม ปรับปรุง อ่ืนๆ ในหมู่บา้น 
1.4 ขยายเขตระบบประปาส่วนภูมิภาคและก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา  

    ระบบประปาหมู่บา้น 
1.5 ก่อสร้าง ปรับปรุง ภาชนะเก็บน ้ าและพฒันาแหล่งน ้ าธรรมชาติ 
1.6 ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน และท่อระบายน ้ า 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการเพิม่รายไดแ้ละลดรายจ่าย 
2.2 ส่งเสริมการด าเนินชีวติตามการบริหารจดัการชุมชนที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหารจัดการ 
3.1 ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน 
3.2 พฒันาบุคลากรใหมี้ประสิทธิภาพ 
3.3 ใชเ้ทคโนโลยทีี่ทนัสมยัในการด าเนินงาน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรม 
4.1 ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
4.2  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมอนัดีงาม 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
5.1  ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
5.2  ส่งเสริมจดัสวสัดิการและนนัทนาการ 
5.3  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6.1บริหารจดัการขยะและส่ิงปฏิกูล 
6.2  ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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    4 .  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  ประชาชนมีการคมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว  และมีน ้ าอุปโภค  บริโภคอยา่งเพยีงพอ 
2. เยาวชนมีการศึกษาอยา่งทัว่ถึง 
3. ประชาชนมีสุขภาพดีถว้นหนา้ 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันาและมีการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
5. ประชาชนไดรั้บบริการที่ดีขึ้น 
6. ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมีการสืบทอดต่อไป 
7. ประชาชนมีอาชีพที่มัน่คง  และรายไดท้ี่เพิม่ขึ้น 
8. การบริหารจดัการก าจดัขยะมูลฝอยส่ิงปฏิกูลที่ดี 
9. มีการบริหารเป็นกลุ่ม  เพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
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แบบที ่ 1  การก ากบัการจดัแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
 
ค าช้ีแจง :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ คร้ัง  หลงัจากที่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินได้
ประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 

ช่ือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง 
 

ประเด็นการประเมนิ 
ม ี

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที ่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✔  
2.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✔  
3.  มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ ✔  
4.  มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✔  
5.  มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ✔  
6.  มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพิจารณาร่างแผน
ยทุธศาสตร์การพฒันา 

✔  

ส่วนที ่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอ้มลูและปัญหาส าคญัของทอ้งถ่ินมาจดัท าฐานขอ้มลู ✔  
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน ✔  
9.  มีการวเิคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พฒันาทอ้งถ่ิน 

✔  

10.  มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ศกัยภาพของทอ้งถ่ิน 

✔  

11.  มีการก าหนดวิสัยทศัน์และภารกิจหลกัการพฒันาทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบั
ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

✔  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ✔  
13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน ✔  
14.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา ✔  
15.  มีการก าหนดยทุธศาสตร์ท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั ✔  
16.  มีการอนุมติัและประกาศใชแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา ✔  
17.  มีการจดัท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์ ✔  
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ✔  
19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ ✔  

 

 


