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สวนที่ 1
บทนํา
1. ลักษณะของแผนพัฒนาสามป
แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดวา
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง แผนพัฒนาสามปเปนแผน
ที่มีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป ในการวางแผนการพัฒนาเปนเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณประจําป
โดยนําโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปที่จะจัดทํางบประมาณรายจาย
ประจํ าป ไปจั ด ทํ า งบประมาณ เพื่ อ ให ก ระบวนการจัด ทํ า งบประมาณเปน ไปด ว ยความรอบคอบ และผ า น
กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน
ความเชือ่ มโยงของแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามป
วิสัยทัศนทองถิ่น

จุดมุงหมายการพัฒนา

จุดมุงหมายการพัฒนา

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา

โครงการ
-

กิจกรรมที่ 1
กิจกรรมที่ 2
กิจกรรมที่ 3
กิจกรรมที่ 4

โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2

จุดมุงหมายการพัฒนา

โครงการ
- กิจกรรมที่ 1
- กิจกรรมที่ 2
- กิจกรรมที่ 3
/แผนพัฒนา…
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แผนพัฒนาสามป หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองที่สอดคลองกับ
แผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาอั น มี ลั ก ษณะเป น การกํ า หนดรายละเอี ย ดโครงการพั ฒ นาที่ จั ด ทํ า ขึ้ น สํ า หรั บ
ปงบประมาณแตละป ซึ่งมีความตอเนื่องและเปนแผน ครอบคลุมระยะเวลาสามปโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุง
เปนประจําทุกป
โครงการที่บรรจุอยูในแผนพัฒนาสามป โดยเฉพาะในแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสาม
ปนั้นควรมีสภาพความพรอมอยางนอย 2 ประการ
1. มีความแนนอนของกิจกรรมที่ดําเนินการ โดยควรมีการประเมินถึงความเปนไปไดของ
กิจกรรม รวมทั้งผลประโยชนสาธารณะทีไ่ ดรับโครงการ/กิจกรรม
2. กิจกรรมที่อยูใ นแผนประจําปแรกของหวงระยะเวลาสามป ควรมีความพรอมในรูปแบบ
และรายละเอียดพอสมควร
แผนพัฒนาสามป มีลักษณะกวาง ๆ ดังตอไปนี้
1. เปนเอกสารทีแ่ สดงความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอ,จังหวัด
2. เปนเอกสารทีแ่ สดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนามีลกั ษณะ
เฉพาะเจาะจงที่จะดําเนินการ
3. เปนเอกสารทีแ่ สดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่จะดําเนินการเปนหวงระยะเวลาสามป
4. เปนเอกสารทีแ่ สดงความเชือ่ มโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนากับงบประมาณรายจาย
ประจําป
2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. เพื่อแสดงความสัมพันธเชื่อมโยงและสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและ
การจัดทําแผนพัฒนาและการจัดทํางบประมาณประจําป
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงสามปที่มีความสอดคลอง และสามารถตอบสนองตอ
ยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ
3. เปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะที่พรอมจะบรรจุลงในเอกสาร
งบประมาณประจําป และนําไปสูการปฏิบัติไดทันทีเมือ่ ไดรับงบประมาณ

/3. ขั้นตอนการ…
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3. ขั้นตอนการจัดทําแผนพัฒนาสามป
1. การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนา
2. การคัดเลือกยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
3. การเก็บรวบรวมขอมูลและการวิเคราะหขอ มูล
4. การกําหนดวัตถุประสงคของแนวทางการพัฒนา
5. การจัดทํารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
6. การจัดทํารางแผนพัฒนาสามป
7. การอนุมตั ิและประกาศใชแผนสามป
4. ประโยชนของการจัดทําแผนสามป
การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเครื่องมือที่จะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเชื่อมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยงและสงผล
ทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถิ่นอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชนสาธารณะ
สูงสุด

/สวนที่ 2…

สวนที่ 2

ขอมูลทัว่ ไปขององคการบริหารสวนตําบล
1. สภาพทั่วไป
1.1 ที่ตั้ง (แสดงที่ตั้งและระยะหางจากอําเภอ) (ใสแผนที่ดว ย)
ระยะทางจากอําเภอเมือง ถึง ตําบลวังดิน 28 กิโลเมตร
1.2 เนื้อที่ (แสดงเนื้อที่โดยประมาณเปนตารางกิโลเมตรและไร)
47 ตารางกิโลเมตร 29,375 ไร
1.3 ภูมิประเทศ (แสดงภูมิประเทศของ อบต.)
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลวังดินมีลักษณะลอนลาด ลอนชัน เปนภูเขาสวนมาก มีที่ราบหุบเขาเปน
จุด ๆ ทัว่ ไป สูงจากระดับน้ําทะเล 200 – 400 เมตร
1.4 จํานวนหมูบาน 10 หมูบาน (แสดงจํานวนหมูบา นในเขต อบต.)
- จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มทั้งหมูบาน 10 หมู ไดแก หมูที่ 1 – 10
- จํานวนหมูบานในเขต อบต. เต็มบางสวน - หมู ไดแก หมูที่ 1.5 ทองถิ่นอืน่ ในตําบล (แสดงจํานวนเทศบาล และสุขาภิบาลในตําบล)
- จํานวนเทศบาล - แหง (ระบุชื่อ)
- จํานวนสุขาภิบาล - แหง (ระบุชื่อ)
1.6 ประชากร
ประชากรทั้งสิ้น 4,734 คน แยกเปน ชาย 2,344 คน หญิง 2,390 คน
มีความหนาแนนเฉลี่ย 102.06 คน/ตารางกิโลเมตร
หมูที่
บาน
ชาย
หญิง
รวม
จํานวนครัวเรือน
1 วังดิน
192
235
427
137
2 วังดิน
225
221
446
133
3 ยางจุม
356
329
685
196
4 ยางโทน
421
460
881
229
5 หนองปาไร
288
290
578
159
/ประชากร(ตอ)…

-5หมูที่
6
7
8
9
10

บาน
หวยโปรง
วังขา
หวยปอบ
คลองสัมพันธ
วังดิน

ชาย
179
249
197
71
166

หญิง
188
219
223
65
160

รวม
367
468
420
136
326

จํานวนครัวเรือน
117
141
122
32
98

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
2.1 อาชีพ (แสดงอาชีพของประชากรในเขต อบต.)
- ทํานา
- เลีย้ งสัตว (โค กระบือ)
- ทําสวนผลไม
- รับจาง
- เลี้ยงครั่ง
- ทําไรออย
2.2 หนวยธุรกิจในเขต อบต.
- ธนาคาร,สถาบันการเงิน
1 แหง
- โรงแรม
- แหง
- ปมน้ํามัน และกาซ
2 แหง
- โรงงานอุตสาหกรรม
- แหง
- โรงสี
12 แหง
3. สภาพทางสังคม
3.1 การศึกษา
- โรงเรียนประถมศึกษา 3 แหง
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แหง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แหง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง - แหง
ที่อานหนังสือพิมพประจําหมูบาน/หองสมุดประชาชน 10 แหง
ฯลฯ

/3.2สถาบัน…

-63.2 สถาบันและองคกรทางศาสนา
- วัด/สํานักสงฆ 6 แหง
- มัสยิด
- แหง
- ศาลเจา
- แหง
- โบสถ
- แหง
ฯลฯ
3.3 สาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แหง
- สถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน 1 แหง
- สถานพยาบาลเอกชน
- แหง
- รานขายยาแผนปจจุบนั
- แหง
- อัตราการมี และใชสวมราดน้ํา รอยละ 100
3.4 ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
- สถานีตํารวจ
- แหง (หนวยบริการประชาชน 1 แหง)
- สถานีดับเพลิง
- แหง
3.5 การจัดสวัสดิการและการสังคมสงเคราะห
ประเภทเบี้ยยังชีพ
งบประมาณจากเงินอุดหนุน งบประมาณ อบต.
ผูสูงอายุ
233
8
ผูพิการ
12
9

รวม
241
21

4. การบริการพื้นฐาน
4.1 การคมนาคม (แสดงจํานวนและสภาพทางคมนาคมทางบก)
เสนทางหลัก 2 สาย เปนทางราดยางของ รพช. สายบานดานวังดิน – น้ํามัน
สายหมอนหินขาว - ยางจุม
- ถนน คสล. ในหมูที่ 1, 2, 5, 6, 7, 8,9,10
- ถนนลูกรังในหมูที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6,7,8,9,10
4.2 การโทรคมนาคม
- ที่ทําการไปรษณียโ ทรเลข 1 แหง
- สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ
2 แหง ระบุ วิทยุ , โทรศัพท
/4.3 การไฟฟา….

-74.3 การไฟฟา (แสดงถึงจํานวนหมูบานที่ไฟฟาเขาถึง , จํานวนประชากรทีใ่ ชไฟฟา)
ไฟฟาเขาถึง 10 หมูบาน จํานวนครัวเรือนที่ใชไฟฟา 916 ครัวเรือน
4.4 แหลงน้ําธรรมชาติ
- ลําน้ํา, ลําหวย 13 สาย
ใชได 5 สาย
- บึง, หนองและอื่นๆ - แหง
4.5 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
- ฝาย
5 แหง
- บอน้ําตื้น 37 แหง
ใชได 21 แหง
- บอบาดาล 55 แหง
ใชได 31 แหง
- สระน้ํา 7 แหง
ใชได 5 แหง
- อางเก็บน้ํา - แหง
- อื่นๆ (ระบุ) ทํานบ 18 แหง
ใชได 9 แหง
- ประปาหมูบาน 20 แหง
ใชได 17 แหง
5. ขอมูลอื่นๆ
5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ (แสดงทรัพยากรธรรมชาติทมี่ ีอยูใน อบต.)
- น้ําตกวังดิน
- แหลงแรดนิ ขาว
- ปาไม
5.2 มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบาน 1 รุน 180 คน
- ไทยอาสาปองกันชาติ รุน 7 คน
- กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ รุน 100 คน
- อปพร. 2 รุน 128 คน
6 ศักยภาพในตําบล
ก. ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล
(1) จํานวนบุคลากร จํานวน 15 คน
ตําแหนงในสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 7 คน
ตําแหนงในสวนการคลัง 5 คน
ตําแหนงในสวนโยธา 3 คน
ตําแหนงในสวนสาธารณสุข - คน
/(2) ระดับ…

-8(2) ระดับการศึกษาของบุคลากร
ประถมศึกษา - คน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา 6 คน
ปริญญาตรี 8 คน
สูงกวาปริญญาตรี 1 คน
(3) สถานะการคลัง 3 ป ยอนหลัง
ปงบประมาณ
รายรับ
รายจาย

2549
16,893,155.49
9,136,360.94

2548
13,717,124.53
13,311,573.29

2547
8,602,058.90
5,102,206.35

ข. ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่
(1) การรวมกลุมของประชาชน
อํานวยกลุมทุกประเภท 10 กลุม
แยกประเภทกลุม
- กลุมอาชีพ
7 กลุม
- กลุมออมทรัพย 3 กลุม
- กลุมอื่นๆ
- กลุม
กลุมอาชีพไดแก
- กลุมสุขาภิบาล
- กลุมจักสานผักตบชวา
- กลุมทอผา
- กลุมเลีย้ งโคแมบาน
- กลุมธนาคารขาว
- กลุมเยาวชนตําบลวังดิน
- กลุมทําดอกไมจันทร
กลุมออมทรัพยไดแก
- กลุมกองทุนหมุนเวียน 3 กลุม
(2) จุดเดนของพืน้ ที่ (ที่เอือ้ ตอการพัฒนาตําบล)
- มีสภาพเปนปาตนน้ําดั้งเดิม น้ําตกวังดินไหลเกือบตลอดป จะขาดชวงเดือนเมษายน –
มิถุนายน เทานั้น
- ชุมชนและพืน้ ที่ไมไผมาก เหมาะสําหรับอาชีพจักสาน และงานผีมือตางๆ
/-สภาพพื้นที่….

-9- สภาพพื้นที่ปลุกพืชทนแลงเชน ไมไผ ไมสัก สามารถปลูกเปนพืชเศรษฐกิจได
- ชุมชนมีการเลีย้ งวัวจํานวนมากสามารถสงเสริมเปนอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑสัตว และ
สงเสริมการเลีย้ งโคขุนได
- จัดตั้งโรงงานเยื่อกระดาษ
- จัดตั้งโรงงานอาหารสัตวได

/สวนที่ 3…

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผานมา
3.1 สรุปสถานการณการพัฒนา
ในรอบปที่ผานมาองคการบริหารสวนตําบลวังดิน ไดวางกรอบแนวทางและโครงการพัฒนาใหครอบคลุม
ในทุกดานตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดวางไว แตไมสามารถดําเนินการตามโครงการพัฒนาที่ไดวางไวไดครบ
ทุกโครงการดวยขอจํากัดดานงบประมาณและสถานะการทางการคลัง แตภายใตขอจํากัดดานงบประมาณนั้น
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลวั ง ดิ น สามารถบริ ห ารจั ด การงบประมาณและทรั พ ยากรด า นต า งๆ ที่ มี อ ยู ใ ห เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดก็ดวยตําบลวังดินมีจุดแข็งหลายประการ ดังนี้
1. ความตื่นตัวในการมีสวนรวมของประชาชน
2. กลุมองคกร เครือขายตางๆ ภายในตําบลมีความเขมแข็ง
3. ภาคประชาชนและฝายสภามีการตรวจสอบการบริหารงานของผูบริหารอยางสม่ําเสมอ
4. การคมนาคมระหวางตําบล อําเภอ จังหวัด สะดวก
5. ความรวมมือ รวมใจเปนอันหนึ่งอันเดียวกันโดยไมแบงฝาย ของทั้งฝายปกครองและฝายทองถิ่น
จุดออน
1. เปนพื้นที่ประสบภัยแลงซ้ําซากทุกป
2. สาธารณูปโภคภายในหมูบานยังไมครอบคลุม
3. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม
แผนการพัฒนาในปที่ผานมา
ดานโครงสรางพื้นฐาน
1. โครงการปรับปรุงซอมแซม
ถนนลูกรังภายในตําบล

การประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัตใิ น
เชิงปริมาณ

การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

ดําเนินการซอมแซมถนนลูกรัง จํานวน 5 ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
สะดวกในหารสั ญ จรและขน
สาย
ถายผลผลิตทางการเกษตร
- ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 2
- ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 3

แผนการพัฒนาในปที่ผานมา

การประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัตใิ น
เชิงปริมาณ
- ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 6
- ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 10
- ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรัง หมูที่ 4

-11การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

2. โครงการขุดขยายสระน้ํา
หมูที่ 1

ขุดขยายสระน้ําสาธารณะ หมูที่ 1 โดยมี ประชาชนมีน้ําอุปโภค-บริโภค
ปริมาตรดินขุดไมนอยกวา 3,900 ลูกบาศก ตลอดป
เมตร (ตามแบบแปลนที่ อบต.กําหนด)

3. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 2

ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.) ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
หมูที่ 2 บริเวณบานนายกองทุน ตันดี ขนาด สะดวกในหารสั ญ จรและขน
กวาง 3 เมตร ยาว 106 เมตร หนา 0.15 เมตร ถายผลผลิตทางการเกษตร

4. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 4

ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.) ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
หมูที่ 4 บริเวณขางวัดยางโทน ขนาดกวาง 4 สะดวกในหารสั ญ จรและขน
ถายผลผลิตทางการเกษตร
เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร

5. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 5

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
หมูที่ 5 บริเวณวัดหนองปาไร-หนองตูบลี้ สะดวกในหารสั ญ จรและขน
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ถายผลผลิตทางการเกษตร
เมตร

6. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 6

ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.) ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
หมูที่ 6 บริเวณบานนายยงค ทองแกว-บาน สะดวกในหารสั ญ จรและขน
นายบุญนาค ศิริรักษ ขนาดกวาง 4 เมตร ถายผลผลิตทางการเกษตร
ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร

แผนการพัฒนาในปที่ผานมา
7. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 7

การประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัตใิ น
เชิงปริมาณ
ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.)
หมูที่ 7 บริเวณซอยบานนายหวล วงษพุฒ
ขนาดกวาง 2.50 เมตร ยาว 55 เมตร หนา
0.15 เมตร

-12การประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
สะดวกในหารสัญจรและขนถาย
ผลผลิตทางการเกษตร

8. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 7

ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.) ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
หมูที่ 7 บริเวณซอยบานนางอารีย อุตสาห สะดวกในหารสัญจรและขนถาย
ขนาดกวาง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 ผลผลิตทางการเกษตร
เมตร

9. โครงการกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)
หมูที่ 8

ก อ สร า งถนนคอนกรี ต เสริ ม เหล็ ก (คสล.) ทํ า ให ป ระชาชนได รั บ ความ
หมูที่ 7 บริเวณซอยบานนายแจง ศิรินอย สะดวกในหารสัญจรและขนถาย
ขนาดกวาง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 ผลผลิตทางการเกษตร
เมตร

ดานเศรษฐกิจ
1. อุดหนุนศูนยถายทอด
เทคโนโลยีฯ

สนับสนุนงบประมาณในการบริหารจัดการ ทํ า ให เ กษตรกรมี ค วามรู แ ละ
การพัฒนาอาชีพดานการเกษตรและอื่นๆ
สามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ
เพิ่มมูลคาของผลผลิตได

2. โครงการอบรมแปรรูป
ผลิตภัณฑสุกร

จัดอบรมใหเกษตรกรมีความรูดานการแปร ทํ า ให เ กษตรกรมี ค วามรู แ ละ
รู ป เพื่ อ เป น การถนนอาหารและเพิ่ ม มู ล ค า สามารถเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ
เพิม่ มูลคาของผลผลิตได
สินคา

3. โครงการจัดบรมการทําบัญชี

จัดอบรมใหความรูกับกลุมอาชีพตางๆ ใหมี กลุมอาชีพสามารถจัดทําบัญชี
ของกลุมไดอยางถูกตอง
ความรูเรื่องบัญชี

แผนการพัฒนาในปที่ผานมา
ดานสังคม
1. อุดหนุนองคกรภายในตําบล,
อําเภอและจังหวัด

การประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัตใิ น
เชิงปริมาณ
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แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

อุดหนุนงบประมาณแกองคกรภายในชุมชน, ทําใหการดําเนินงานบรรลุตาม
อํ า เภอและจั ง หวั ด ในการดํ า เนิ น งานด า น วัตถุประสงคและเปนประโยชน
สังคม จํานวน 17 โครงการ
ตอสวนรวม

2. เบี้ยยังชีพผูส ูงอายุและคน
พิการ

จ า ยเบี้ ย ยั ง ชี พ แก ผู สู ง อายุ แ ละคนพิ ก าร ทําใหผูดอยโอกาสทางสังคม
จํานวน 17 คน
ดํารงชีพอยูไดและมีขวัญและ
กําลังใจที่ดี

3. การดําเนินงานตามโครงการ
พระราชดําริ พระราชเสาวนีย

รณรงคการอนุรักษสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตน ทําใหเกิดความรวมรืน่ และ
สมดุลทางธรรมชาติ
ไมและหญาแฝก เปนตน

4. โครงการจัดงานวันเด็ก

มอบของขวั ญ แก โ รงเรี ย นและศู น ย พั ฒ นา ทําใหเด็กนักเรียนตระหนักถึง
เด็กเล็กในตําบลวังดิน
หนาที่ของตนเอง

ดานสาธารณสุข
1. การปองกันไขเลือดออกและ จัดหาและฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา
และมอบทรายอะเบทเพื่ อ ป อ งกั น ลู ก น้ํ า
พิษสุนัขบา
ยุงลาย
ดานการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม
ดํ า เนิ น การจั ด งานรั ฐ พิ ธี เ ช น งานวั น แม
1. การจัดงานรัฐพิธีและวัน
แหงชาติ.วันที่ 5 ธันวามหาราชและวันสําคัญ
สําคัญทางศาสนา
ทางศาสนาอื่นๆ
2. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจัด
งานประเพณีทอ งถิ่น

ทําใหประชาชนมีสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตทีด่ ี

ทําใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
การแสดงถึงความจงรักภักดีและ
สืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม

อุดหนุนงบประมาณสภาวัฒนธรรมตําบลจัด ทําใหประชาชนมีสวนรวมใน
การสืบสานประเพณีวัฒนธรรม
งานประเพณีสงกรานต,ลอยกระทง
ปรับปรุงภูมิทัศนรอบศูนยเรียนรู

แผนการพัฒนาในปที่ผานมา
ดานการเมือง-การบริหาร
- การจัดประชาคม

การประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัตใิ น
เชิงปริมาณ
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แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ

จั ด ประชาคมหมู บ า น/ตํ า บลในการจั ด ทํ า ทําใหประชาชนมีสวนรวมและ
แผนพัฒนา
ทราบการพัฒนาทองถิ่น

- โครงการจัดหาเครื่องแบบ
สมาชิก อปพร.

จัดหาเครื่ องแบบสมาชิก อปพร.
เพียงพอตอการปฏิบัติงาน

อยา ง สมาชิก อปพร.มีเครื่องแบบอยาง
เพียงพอ มีขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัตงิ าน

- จัดซื้อวัสดุครุภณ
ั ฑในการ
ปฏิบัติงาน

จั ด ซื้ อ วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ ใ ห เ พี ย งพอแก ก าร ทําใหการปฏิบัติงานและการ
บริการประชาชนมีความสะดวก
ปฏิบัติงาน
และรวดเร็ว

- ทุนการศึกษาเรียนตอระดับ
ปริญญาตรี-โท

สนับสนุนทุนเรียนตอของบุคลากร อบต.

- โครงการฝกอบรมศึกษาดูงาน

จัดฝกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่แก ทําใหกลุมเปาหมายที่เขารวม
ผูบริหาร,สมาชิกสภา,พนักงาน,ฝายปกครอง, โครงการมีความรูและ
ประสบการณที่ไดรับนํามา
ผูนํากลุมองคกร
พัฒนาทองถิน่

ทําใหบุคลากรของ อบต.มี
ความรูความสามรถ

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
1. วิสัยทัศน
“ตําบลนาอยู อาชีพมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง”

พันธกิจการพัฒนา
พัฒนาตําบลวังดินใหเปนเมืองนาอยู ประชาชนมีอาชีพมั่นคง เลีย้ งตนเองและครอบครัวไดและชุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได

2. ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป
ยุทธศาสตร
1. ยุทธศาสตรการสงเสริมและพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน

แนวทางการพัฒนา
1. การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคม
2. การพัฒนาไฟฟา ประปา และโทรศัพท
3. การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภค
บริโภค

2. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางภาคการเกษตรเพื่อ 1. การสงเสริมการผลิตดานการเกษตรและการปศุสัตว
เพิ่มความหลากหลายของผลิตผลและเพิ่มมูลคาของ
2. การสงเสริมกลุมอาชีพ
ราคาตอ ที่ดินที่ใชเปนปจจัยการผลิต การปศุสัตว ใหมี
บทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืนและมี
คุณภาพ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต

1. การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
2. การสงเสริมวัฒนธรรม ศีลธรรมและจริยธรรมของ
ประชาชน
3. การสงเสริมใหประชาชนไดรับความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
4. การสงเสริมการกีฬา
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แนวทางการพัฒนา
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมสิ่งแวดลอมและ 1. การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. การพัฒนาและสงเสริมการทองเทีย่ ว
สงเสริมการทองเที่ยว

5. ยุทธศาสตรดานการเมือง-การบริหาร

1. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากร
2. การสงเสริมดานการเมืองและการปกครองและการ
มีสวนรวมของประชาชน

3. กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
วิสัยทัศนจังหวัดอุตรดิตถ พ.ศ. 2551-2553
“อุตรดิตถ เศรษฐกิจพอเพียง ผลผลิตพอกิน ที่ดินพออยู ประตูสูหลวงพระบาง”

ยุทธศาสตรการพัฒนา
1. ปรับโครงสรางภาคการเกษตรเพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของผลผลิต (Diversify Products)และ
เพิ่มมูลคาของราคาตอที่ดินที่ใชเปนปจจัยการผลิต
การปศุสัตว ใหมีบทบาทในการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจอยางยั่งยืน และคุณภาพ
2. ดินแดนแหงความสงบสุข รมเย็น ประชาชนมี
ความมั่นคงในการดําเนินชีวติ มีความเจริญรุงเรือง
ทางเศรษฐกิจที่ดี มีรายไดและการครองชีพที่
เหมาะสม มีความยั่งยืนในการพัฒนาทั้งดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
คุณธรรมจริยธรรม

แนวทางการพัฒนา
1..1 สงเสริมการผลิตดานการเกษตร และการ
ปศุสัตวเพื่อเพิ่มมูลคาและรายไดแกเกษตรกร
1.2 สรางระบบการตลาดและการกระจาย
สินคาเพื่อสงเสริมการตลาด การแสวงหา
โอกาสทางการตลาดใหม
2.1 การแกไขปญหาความยากจนและความ
เดือดรอนของประชาชน
2.2 การแกไขปญหายาเสพติด
2.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริต
2.4 การสงเสริมการลงทุน SMEs,OTOP
2.5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม พัฒนาระบบขอมูล การพัฒนา
บุคลากร การแกไขปญหาสิ่งแวดลอม น้ําเสีย
ขยะมูลฝอย โดยใหชุมชนดําเนินการดสย
ตนเองมากขึ้นอยางตอเนื่อง
2.6 การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม สงเสริมสนับสนุนและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
เสริมสรางความรูความเขาใจ จิตสํานึกและ
ความตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2.7 การสงเสริมการเรียนรู จัดการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพ พรอมทั้ง
เสริมสรางสภาพแวดลอม แหลงแลกเปลี่ยน
เรียนรูที่เหมาะสม และเพียงพอสําหรับ
ประชาชนทุกระดับเพื่อกาวไปสูสังคมแหงการ
เรียนรู
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
2.8 สงเสริมพัฒนาอาชีพเสริม ใหความรูทกั ษะ
มุงเนนการใชทรัพยากรในทองถิ่นและพัฒนา
ผลผลิตใหมีคณ
ุ ภาพ เพิ่มมูลคาเพื่อใหเกิดการ
พัฒนาอาชีพทีย่ ั่งยืน
2.9 การสงเสริมสุขภาวะของชุมชน พัฒนาให
มีระบบสุขภาพทางดานสรางเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค รักษาพยาบาล และฟนฟู
สมรรถภาพทีม่ ีคุณภาพมาตราฐานการสงเสริม
และสนับสนุนใหประชาชนมีทักษะในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง รวมถึงการจัด
กิจกรรมเสริมสรางความเขมแข็งทั้งรางกาย
และจิตใจของคนในชุมชน
2.10 การสรางจิตสํานึกในการดําเนินชีวิตทีด่ ี
รณรงคสงเสริมใหประชาชนมีคานิยมในการ
ดําเนินชีวิต ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง การเสริมสรางพฤติกรรมการบริโภค
ใหถูกตอง ลด ละ เลิกอบายมุข การเสริมสราง
คุณธรรม จริยธรรม ในการดํารงชีพอยาง
ตอเนื่อง สงเสริมการออมเพือ่ อนาคต
2.11 การสรางจิตสํานึกและพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากร
2.12 การปรับปรุง วิธกี ารทํางานและการสราง
แรงจูงใจในการปรับปรุงวิธีการทํางานของ
หนวยงานใหครอบคลุมใน 4 มิติ คือ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สมรรถภาพ และ
คุณภาพในการทํางาน
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ยุทธศาสตรการพัฒนา

3. พัฒนาการคาชายแดนไทย-ลาวและการ
ทองเที่ยว
4. โครงสรางพื้นฐานดานการคมนาคม ไฟฟา
ประปา แหลงน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภคและ
การบริโภคเพียงพอตอความตองการ

แนวทางการพัฒนา
2.13 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
พัฒนาเครือขายชุมชน อาสาสมัคร และ
บุคลากรขององคกร ในการเฝาระวัง
ประชาสัมพันธและรณรงค สรางความ
ตระหนักรูถ ึงแนวทางในการปองกันและการ
บรรเทาสาธารณภัย
2.14 เสริมสรางประสิทธิภาพในการรักษา
ความสงบปลอดภัยแกชุมชน พัฒนาระบบและ
ประสิทธิภาพ พัฒนาคน เทคโนโลยี และ
เครือขายในการทํางานแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางหนวยงาน
2.15 กระตุนการมีสวนรวมของประชาชน การ
สรางความตระหนักในการมีสวนรวม และการ
สรางกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม การ
เผยแพรประโยชนที่เปนรูปธรรมตอประชาชน
การขับเคลื่อนการมีสว นรวมอยางเปนระบบ
และสรางสรรค
3.1 การสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
3.2 การบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางศักยภาพ
การทองเทีย่ ว
4.1 การสรางเครือขายพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ ที่เกี่ยวของใน
การวางแผนทบทวนปรับปรุงหรือสราง
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ การเชื่อมโยง
การดําเนินการเพื่อลดความซ้าํ ซอนและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการ
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แนวทางการพัฒนา
4.2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
การจัดเก็บรวบรวมขอมูล เชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศ การจัดเก็บขอมูล เชื่อมโยงขอมูล
สารสนเทศ เพือ่ ใชเปนแหลงขอมูลหลักของ
โครงสรางพืน้ ฐานที่เหมาะสม
4.3 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานการ
คมนาคมขนสง ดานสาธารณูปโภคและดาน
สาธารณูปการ รวมถึงการจัดการจราจรใน
พื้นที่ใหมีประสิทธิภาพการพัฒนาและ
บํารุงรักษาแหลงน้ํา ระบบประปา การวางและ
ปรับปรุงผังเมือง ควบคุมอาคาร
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร
1. ปรับโครงการภาคการเกษตร เพื่อเพิ่มความ
หลากหลายของผลผลิต (Diversify Products) และเพิ่ม
มูลคาของราคาตอที่ดินที่ใชเปนปจจัยการผลิต การปศุ
สัตวใหมีบทบาทในการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยาง
ยั่งยืน และมีคณ
ุ ภาพ
2. จัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทํากินใหเพียงพอแกการอยูอาศัย
และทําการเกษตร
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต

กลยุทธ
1.1 สงเสริมการผลิตดานการเกษตร และการปศุสัตว
เพื่อเพิ่มมูลคา และรายไดแกราษฎร

2.1 เรงรัดการจัดกรรมสิทธิท์ ี่ดินทํากินใหเพียงพอแก
การอยูอาศัย และทําการเกษตรไดอยางยั่งยืน
3.1 การแกไขปญหาความยากจนและความเดือดรอน
ของประชาชน
3.2 การแกไขปญหายาเสพติด
3.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริต
3.4 ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและวินยั การจราจร
3.5 การสงเสริมการลงทุน SMEs,OTOP
3.6 อาหารปลอดภัยไดมาตรฐาน
3.7 การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
3.8 การสงเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข
3.9 การสงเสริมวัฒนธรรม ศัลธรรม และจริยธรรมของ
ประชาชน
3.10 การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนไดรับ
ความเปนธรรมจากการบริการที่ดีของภาครัฐ
4. การพัฒนาการคาชายแดนและสงเสริมการทองเทีย่ ว 4.1 การสงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน
4.2 การบริหารจัดการเพื่อเสริมสรางศักยภาพการ
ทองเที่ยว
5. การสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
5.1 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานดานการคมนาคม
5.2 การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร การอุปโภคและ
การบริโภค
5.3 การพัฒนาไฟฟา ประปา และโทรศัพท
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5. นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถิ่น
1. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
- สงเสริม สนับสนุน ปฏิรปู การศึกษา พัฒนาระบบการเรียนรูใ หมีคุณภาพ
- สงเสริม สนับสนุน ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
2. ดานการเกษตร ปศุสัตว กลุม อาชีพชนบท
- สงเสริมการเรียนรู เกษตรอินทรีย ชีวภาพ เพื่อลดการใชสารเคมี
- สงเสริม สนับสนุน ดานคลินิกสัตว แปลงหญา และการตลาด
- สงเสริม สนับสนุน ดานกลุมอาชีพชนบทที่มีความเขมแข็งสามารถพัฒนาไปสูองคกรเครือขายและ
องคกรการเงินภาคประชาชน
3. ดานสาธารณูปโภค
- กอสรางและปรับปรุงถนน คสล. ,ถนนลูกรังและตรอกซอยในหมูบา นที่จําเปน
- สรางและบํารุงประปาหมูบ านใหเพียงพอตอการบริโภค
- ขยายเขตไฟฟา,ไฟฟาสาธารณะตามความจําเปน
- ใหความรวมมือโครงการผันน้ํารีสูตําบลวังดิน
4. ดานการพัฒนาสตรี,เด็ก,เยาวชน,คนพิการ,ผูสูงอายุ
- สงเสริมและยกระดับองคกรสตรีเขาสูระบบเครือขายใหมีคุณภาพ
- พัฒนาศูนยเลี้ยงเด็กใหมีมาตรฐาน
- สงเสริมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน
- สงเสริมกองทุนสวัสดิการเบีย้ ยังชีพ คนพิการและผูส ูงอายุตามความเหมาะสม
- จัดทําเนียบและเชิดชูปราชญชาวบาน ครูชุมชน ราษฎรอาวุโส เพื่อสืบสานภูมิปญญาทองถิน่
5. สงเสริมการกีฬา สุขภาพภาคประชาชนและสวัสดิการสังคม
- สนับสนุนกีฬาไทย-สากล ตลอดจนพัฒนาบุคลากรดานกีฬาและการบริหารจัดการศูนยกีฬาตําบล
- สงเสริมดานสาธารณสุข ยกระดับองคกร อ.ส.ม. และการสรางเสริมสุขภาพภาคประชาชน
- สรางกลไกสวัสดิการสังคมใหสอดคลองกับศูนยสงเคราะหราษฎรประจําหมูบาน

-236. ดานการพัฒนาการทองเที่ยว-อนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวและองคกรอนุรกั ษสิ่งแวดลอม ดิน น้ํา ปา
- ปรับปรุงทัศนียภาพแหลงทองเที่ยวเดิมใหมีศักยภาพในการตอนรับนักทองเที่ยวอยางเหมาะสม
เพื่อหนุนเสริมวิสัยทัศน “ตําบลนาอยู”
- สงเสริมการปลูกปาและสรางจิสํานึกอนุรกั ษตนน้ําลําธาร
7. ดานการพัฒนาแหลงขอมูลขาวสารและสือ่ สารชุมชน
- สนับสนุนดานการประชาสัมพันธและงานขอมูลขาวสารสูชุมชนในทุกดาน
- จัดทําวารสาร อบต. และหนังสือพิมพทุกหมูบาน
- สนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ,โครงการอินเตอรเน็ตตําบล
- จัดตูร ับความคิดเห็นทุกหมูบาน
8. ดานการเมือง การปกครองและปองกันสิ่งเสพติด
- พัฒนาทักษะการเรียนรูแ กผูนําการเมือง การปกครอง และผูน ํากลุมองคกรเพื่อพัฒนาไปสูการ
จัดทําแผนชุมชนที่นั่งยืน
- สรางกลไกใหประชาชนมีสวนรวมในระบบการเมืองทองถิ่น
- เรงรัดพัฒนาที่ทําการ อบต. ใหไดมาตรฐานเพื่อรองรับการถายโอนภารกิจสูทองถิน่
- สนับสนุนกระบวนการเอือ้ อาทรเพื่อการเฝาระวังปญหายาเสพติด
9. ดานบรรเทาสาธารณภัย ความมั่นคงปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสิน
- สนับสนุนและพัฒนาองคกรบรรเทาสาธารณภัย เชน อปพร. และอาสาสมัครอื่นๆ
- สนับสนุนเวรยามหมูบานและตําบล
- สงเสริมใหมีพาหนะใชปฏิบัติการประจําศูนย
- พัฒนาบุคลากรเพื่อพรอมรับแจงเหตุตลอด 24 ชั่วโมง
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แนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลวังดิน
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

โครงสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงการกอสรางถนนลาดยาง
โครงการกอสรางถนนลูกรัง
โครงการกอสรางสะพาน คสล.
โครงการกอสรางรางน้ํา
โครงการกอสรางบล็อกคอนเวิส
โครงการกอสรางทอระบายน้ํา, วางทอซอมแซมทอระบายน้ํา
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะและติดตั้งโคมไฟสองสวาง
โทรศัพทสาธารณะ

2. ดานแหลงน้ํา
1. จัดซื้อโองน้ําขนาดใหญ
2. ขุดบอน้ําตื้น
3. เจาะบอบาดาล
4. ถังเก็บน้ํา
5. กอสรางประปา
6. สูบน้ําดวยพลังงานไฟฟา
7. กอสรางลําเหมือง คสล.
8. ขุดสระน้ํา
9. ปรับปรุงสระน้ํา
10. ขุดลอกคลอง
11. กอสรางฝายน้าํ ลน
12. อางเก็บน้ํา

/3. ดานเศรษฐกิจ…
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3. ดานเศรษฐกิจ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ชวยเหลือเมล็ดพันธุพืช
สงเสริมกลุมอาชีพ
สงเสริมปศุสัตว
กอสรางอาคารกลุมอาชีพ
ซื้อวัสดุเครื่องมือและอุปกรณผลิตเฟอรนิเจอร
ฝกอบรม

4. ดานสังคม
1.
2.
3.
4.
5.

โครงการเวรยามหมูบาน
โครงการอบรมยาเสพติด
กอสรางปอมยามในหมูบาน
ซื้อวิทยุสื่อสารสําหรับเวร – ยามหมูบาน
ซื้อไฟฉาย

5. ดานสาธารณสุขและการอนามัย
1.
2.
3.
4.

แหลงกําจัดขยะ
ประกวดหมูบาน
สงเสริมงบประมาณ อสม. ประจําหมูบาน
ปองกันโรคไขเลือดออก

6. ดานความรู การศึกษาและวัฒนธรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาหารกลางวัน/นม/การศึกษา
ที่อานหนังสือพิมพ ประจําหมูบาน
เสียงตามสาย
สงเสริมการจัดงานประเพณีประจําป
สงเสริมอุปกรณกีฬา
สงเสริมความรูแกนักเรียนชวงปดภาคเรียน
ศูนยซอมคอมพิวเตอร

/หอกระจายขาว…
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9.
10.
11.
12.
13.

หอกระจายขาว
ศาลาเอนกประสงคประจําหมูบาน
ตอเติมศาลาการเปรียญวัด
กอสรางสนามกีฬา
ฝกอบรมใหความรูด านตาง ๆ
โครงการพัฒนาครูผูสอน

7. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. สงเสริมการปลูกตนไมตามโครงการพระราชเสาวนีย
2. สนับสนุนพันธุกลาไม
3. ดูแลรักษาปาไม

8. ดานการเมืองการบริหารและการปกครอง
1. สงเสริมสนับสนุนงบประมาณพัฒนาหมูบ าน
2. ประชาคมหมูบ าน/ตําบล
3. กอสรางอาคารสํานักงาน อบต.

9. ดานการทองเที่ยว แหลงทองเที่ยว
1.
2.
3.
4.

สงเสริมพัฒนาน้ําตกวังดินทีม่ ีสาธารณูปโภคที่สมบูรณแบบ
การประชาสัมพันธ
สวนหยอมซุมตําบล
การอบรมใหความรูด านการทองเที่ยวแกราษฎร

-31-

ตําบลวังดิน อําเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ
1. วิสัยทัศน
ตําบลนาอยู อาชีพมั่นคง ชุมชนเขมแข็ง
2. พันธกิจหลัก
1. จัดใหมีแหลงบํารุงรักษาทางน้ําและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทัง้ กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกลู
3. ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. สงเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม
5. สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูส ูงอายุ และผูพ ิการ
6. คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
7. บํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญ
 ญาทองถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่น
8. สงเสริมการทองเที่ยว
9. บํารุงและสงเสริมการประกอบอาชีพราษฎร
10. ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวาง
3. จุดมุงหมายเพือ่ การพัฒนาทองถิ่น
1. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว
2. สิ่งแวดลอมไมเปนพิษ
3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
4. ประชาชนไดรบั การจัดบริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทัว่ ถึง
5. สตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ไดรบั การดูแลอยางทั่วถึง
6. ประชาชนมีสวนรวมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. รักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของทองถิ่นใหคงอยูตอไป
8. สงเสริมน้ําตกวังดินใหเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอุตรดิตถ
9. ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดพอเพียง
10. ทุกครัวเรือนมีไฟฟาและแสงสวางอยางทั่วถึง
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การติดตามประเมินผล
เนื่องดวยการติดตามประเมินผลโครงการเปนหนาที่ที่สําคัญอยางหนึ่งในการดําเนินงานพัฒนา
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ดังนั้นองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงจําเปนตองมีองคกรที่ทําหนาทีต่ ิดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา
สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6
ขอ 28 ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นประกอบจากหลาย
ฝายดวยกัน ทัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ ประชาคม หนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ผูแทนฝายบริหาร รวมทั้ง
ผูทรงคุณวุฒิทสี่ ภาทองถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่คณะกรรมการจากหนวยงานหลายฝายนีจ้ ะทําใหการติดตามและ
ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสําเร็จของ
โครงการเพื่อนําไปใชในการแกไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานโครงการไดอยางแทจริง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
1. นายบุญธรรม
ฉันทะกรณ
ส.อบต.
กรรมการ
2. นายทวีศักดิ์
แกวแกว
ส.อบต.
กรรมการ
3. นายจําลอง
มูลจันทรง
ส.อบต.
กรรมการ
4. นายชัชวาลย
เย็นธะทา
ประชาคม
กรรมการ
5. นายศูนย
อุนคําปา
ประชาคม
กรรมการ
6. หัวหนาสถานีอนามัยตําบลวังดิน
สวนราชการ กรรมการ
7. พัฒนาการอําเภอเมืองอุตรดิตถ
สวนราชการ กรรมการ
8. หัวหนาสวนโยธา
9. หัวหนาสวนการคลัง
10. นางระวิพร
แกวรัตนมณี
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายสมเดช
ขึมจันทร
ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกลาว ขอ 29 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไวดังนี้

/(1)กําหนด…
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(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิน่ และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึง่ ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหติดประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัตติ ามที่เห็นสมควร
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนนั้ คือ การประเมินวามีการนําแผน
ยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใดและไดผลเปนอยางไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิผ์ ลของแผน
ยุทธศาสตรได ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อเปนการสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตร
ฉบับตอไปได ดังนั้น การทีป่ ระเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบตั ิ
ในแตละแนวทางการพัมนากอน เพื่อนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร ซึ่งจะแสดงใหเห็นไดวาการพัฒนา
เปนไปในแนวทางใด บรรลุวตั ถุประสงคของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม ดังนั้นใน
ขั้นตนองคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงตองติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหไดขอมูล ขอเท็จจริงอันนํามาสู
บทสรุปที่ไมบดิ เบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น

สวนที่ 1
บทนํา

สวนที่ 2
สภาพทัว่ ไปและขอมู
อมูลพืน้ ฐานที่สาํ คัญของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น

สวนที่ 3
สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปที่ผา นมา

สวนที่ 4
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

สวนที่ 5
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

สวนที่ 6
การนําแผนพัฒนาสามปไปสูก ารปฏิบัติ
และติดตามประเมินผล

ภาคผนวก

