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คำนำ 
ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผน และข้ันตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ .ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจหน้าที่              
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการ             
มีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่2 พ.ศ. 2559 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดว่า วิสัยทัศน์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผน พัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนา
ท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้ 

“แผนพัฒนาท้องถิ่น”หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทีก่ำหนด 
แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนด
รายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผน
ก้าวหน้า และให้หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับ 
 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับ พ.ศ. 2564 ขึ้น ซึ่งถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)  
พ.ศ.2559 ข้อ 17 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ 
แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน
โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า องค์การ
บริหารส่วนตำบลวังสามัคคี หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับนี้ จะได้ใช้
เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนตำบลวังสามัคคีได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ฉบับ พ.ศ.2564 
ขอองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี  อำเภอโพน ทอง  จงัหวัดร้อยเอ็ด 

********************************* 
ส่วนที่  1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1.ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 

 
  
 ตำบลวังสามัคคี ได้จัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เล่มที่  
๑๑๓  ตอนที่  ๙  ง หน้าที่  ๑๔๖  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๙ ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของอำเภอโพนทอง มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอโพนทองประมาณ 18 กิโลเมตร มีเนื้อที่มีเนื้อ
ที่ประมาณ  62 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 35,266  ไร่    ประชาชนอยู่กันแบบเครือญาติ ใช้ภาษาถิ่น
อีสาน ลักษณะครอบครัวเป็นแบบครอบครัวขยาย ปัจจุบันเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง มีจำนวน 
12 หมู่บ้าน   

ทิศเหนือ  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพร    อำเภอเมยวดี 
  ทิศใต้   ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลสว่าง   อำเภอโพนทอง 
    ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขุ่นใหญ่  อำเภอหนองพอก 
ทิศตะวันตก  ติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลแวง   อำเภอโพนทอง 
 1.2. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะทั่วไปของ อบต.วังสามัคคี  มีพ้ืนที่สูงๆ  ต่ำๆ  มีความสูงจากระดับน้ำทะเล  156   เมตร  
การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยทั่วไปจึงมีการทำนาในพ้ืนที่ราบลุ่ม  และเพาะปลูกพืชไร่บนที่ดอนมีลำห้วย ไหลผ่าน
หลายสาย  และมีฝายน้ำล้นขนาดใหญ่    2    แห่ง มีเนื้อที่ประมาณ 62 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 
35,266 ไร่ 
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  1.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
 ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี     3    ฤดู    คือ 

- ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – เมษายน 
- ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – กันยายน 
- ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม – มกราคม 

  1.4. ลักษณะของดิน  
 ดินในตำบลวังสามัคคี   เป็นดินชุดร้อยเอ็ด   เนื้อดินเป็นดินร่วนมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ  ระบายน้ำได้ดี
ไม่ค่อยเก็บน้ำ   พ้ืนที่ทั้งหมดเป็นสภาพที่เหมาะสมปานกลาง  ใช้ในการทำนา ปลูกอ้อยและพืชอ่ืน ๆ ซึ่ง 
ปริมาณน้ำฝนน้อยไม่เพียงพอสำหรับการเกษตร 
  1.5. ลักษณะของแหล่งน้ำ 
 ตำบลวังสามัคคี   มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ บึง หนอง ห้วย ลำน้ำไหลผ่านหลายสายไหลผ่านตำบล  
จะใช้ประโยชน์ได้เฉพาะฤดูฝน  ได้แก่  ห้วยควายชนช้าง, ห้วยข่า, ห้วยวังม่วงและห้วยวงัยาว ลำน้ำยัง และบึง
ต่าง ๆ 
  1.6.ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
 เป็นป่าเต็งรัง พ้ืนที่ป่าไม้ของตำบลวังสามัคคี  เป็นป่าไม้ทำเลเลี้ยงสัตว์มีอยู่ในหมู่ที่  4,5,6,7,8 และ 
10  และป่าสงวนในหมู่ที่  4,6   พ้ืนที่ป่าไม้ในสาธารณะถูกทำลาย   ป่าไม้มีน้อย มีไม้แดง เต็ง รัง ตะแบก ไม้
มะค่า ไม้ยาง เป็นต้น     

 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1. เขตการปกครอง  
 ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่   พ.ศ. 2458   เป็นหมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ 1 บ้านวังม่วยเหนือ  หมู่ที่ 7 บ้านหนองสิม 
หมู่ที่ 2 บ้านโคกสะอาด  หมู่ที่ 8 บ้านวังยาว  
หมู่ที่ 3 บ้านวังม่วยใต้  หมู่ที่ 9 บ้านวังม่วยพัฒนา 
หมู่ที่ 4 บ้านกุดก่วง  หมู่ที่ 10 บ้านใหม่ทุ่งทอง 
หมู่ที่ 5 บ้านเหล่าน้อย  หมู่ที่ 11 บ้านท่าแสงจันทร์ 
หมู่ที่ 6 บ้านใหม่โชคชัย  หมู่ที่     12      บ้านใหม่ยิ่งเจริญ 
 2.2. การเลือกตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนตำบลแบ่งเขตการเลือกตั้งออกเป็น 12 หน่วยเลือกตั้งตามจำนวนหมู่บ้าน 12 
หมู่บ้าน เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ 2 คน และ1 เขตเลือกตั้งนายกองค์การ-
บริหารส่วนตำบล 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 

 มีประชากรทั้งสิ้น  7,511    คน     แยกเป็น      ชาย  3,782  คน       หญิง  3,729  คน        
มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพ้ืนที่ประมาณ  112   คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564)     
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               3.2. ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

หมู่ที่ ประชากร จำนวน 
ครัวเรือน 

หมายเหตุ 
ชาย (คน) หญิง(คน) รวม (คน) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

322 
391 
400 
262 
219 
444 
190 
433 
361 
294 
234 
232 

313 
404 
420 
281 
176 
473 
196 
405 
327 
282 
216 
236 

635 
795 
820 
543 
395 
917 
386 
838 
688 
576 
450 
468 

189 
222 
212 
177 
136 
260 
131 
217 
194 
182 
116 
147 

 

รวม 3,782 3,729 7,511 2,183 

-ข้อมูล ณ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
4. สภาพทางสังคม 

  4.1  การศึกษา 
- ข้อมูลด้านการศึกษา 

สถานศึกษาสังกัด จำนวนโรงเรียน จำนวนห้องเรียน จำนวนครู จำนวนนักเรียน 
สพฐ. 

กรมสามัญศึกษา 
4 
- 

36 45 
- 

506 
- 

รวมทั้งสิ้น 4 36 45 506 

-  ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน   12 แห่ง 
-  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกรวม    - แห่ง 
-  หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล    - แห่ง 
-  ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด     - แห่ง 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก      2 แห่ง 

  4.2.การสาธารณะสุข 
(1)  มีการให้บริการด้านสาธารณสุข    โดยมีสถานบริการ      ดังนี้ 
 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน     1 แห่ง 
 -  สถานพยาบาลของเอกชน  จำนวน     - แห่ง 
 -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   จำนวน     1 แห่ง 
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(2) จำนวนบุคลากรทางด้านสาธารณสุข 
-  เจ้าหน้าที่สาธารณสุข   จำนวน    7 คน 
-  เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ    จำนวน  - คน 
-  อาสาสมัครสาธารณสุข ( ผสส. อสม. ) จำนวน  175 คน 

 (3)  อัตราการมีและการใช้ส้วมลาดน้ำ      ร้อยละ   100 
 (4)  หอกระจายข่าว     จำนวน    12    แห่ง   ครอบคลุมพื้นที่ได้ร้อยละ   100 
  4.3. อาชญากรรม  
  ตำบลวังสามัคคีอยู่ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสว่าง ประกอบกับแต่ละหมู่บ้าน                     
มีอาสาสมัครตำรวจบ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสาร
ให้กับทางราชการทราบอยู่ตลอดเวลาทำให้ปัญหาอาชญากรรมในพ้ืนที่อยู่ในระดับน้อย  
  4.4. ยาเสพติด  
 ตำบลวังสามัคคีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำนา ทำไร่ ทำให้มีความจำเป็นต้อง
จ้างแรงงานจากต่างพ้ืนที่เข้ามาอยู่ในพ้ืนที่ประชากรจึงมีความหลากหลายเข้ามาอยู่อาศัยส่งผลให้มีปัญหายา
เสพติดแพร่ระบาดเข้ามาในพ้ืนที่พอสมควร แต่เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรสว่าง           
คอยสอดส่องดูแลและหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับแต่ละชุมชนมีอาสาสมัครตำรวจบ้าน             
ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน คอยเป็นกำลังสำคัญในการแจ้งเบาะแสและข้อมูลข่าวสารให้กับทางราชการทำให้
ปัญหายาเสพติดเบาบางลงตามลำดับ 
  4.5. การสังคมสงเคราะห์ 
  ตำบลวังสามัคคีได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ                  
และผู้ป่วยเอดส์ รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประสานการรับ             
บัตรผู้พิการ   อีกทั้งยังมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน และมีระบบการดำเนินงานดูแลระยะยาวสำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพ่ึงพิง  (Long Term Care)   ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  (Care Giver) 
ศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลวังสามัคคี 
 5. ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมติดต่อระหว่างจังหวัด   อำเภอ  ตำบล  หมู่บ้าน  มีเส้นทางคมนาคม   ดังนี้ 
(1)  ทางหลวงแผ่นดินสายโพนทอง  -  หนองพอก  ติดต่อกับ  อำเภอหนองพอก 
(2)  ทางลาดยาง รพช. สายบ้านวังยาว – หนองแวงห้วยทราย   อำเภอเมยวดี 
(3) ทางลาดยางกรมโยธาธิการสายบ้านโคกกกม่วง  -   บ้านพรมสวรรค์ 
(4) ทางลาดยาง  รพช. สายบ้านวังม่วย  -   ตำบลสว่าง 

  5.2. การไฟฟ้า 
(1)  มีหน่วยบริการผู้ใช้ไฟฟ้า  จำนวน  - แห่ง 

  5.3 การประปา 
มีประปาตามตำบล   หมู่บ้าน   ดังนี้ 
 -  การประปาขนาดใหญ่  จำนวน  3 แห่ง  
 -  การประปาหมู่บ้าน  จำนวน  7 แห่ง 
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  5.4. โทรศัพท์ 

มีการใช้บริการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์  จำนวน       1   คู่สาย 
  5.5. ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 
 มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข    จำนวน       - แห่ง 
 6.ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1. การเกษตร 
 ตำบลวังสามัคคี  มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น  21,348   ไร่   ครอบครัวการเกษตร  จำนวน 1,220  
ครอบครัว   สภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญๆ   แยกได้ดังนี้ 

ลำดับที่ พืชเศรษฐกิจ พ้ืนที่ปลูก  
(ไร่) 

ผลผลิตเฉลี่ย 
กิโลกรัม / ไร่  

ผลผลิตรวม 
(ตัน) 

1. 
2. 
3. 

ข้าว 
มันสำปะหลัง 
อ้อย 

25,842 
486 
782 

626 
3,233 

 

9,928 
1,260 

 6.2. การประมง 
 พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่สูงมีแหล่งน้ำที่ตื้นเขินไม่มีการทำการประมงแต่มีการจัดสัตว์น้ำตามธรรมชาติ 

 6.3. การปศุสัตว ์
 องค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีมีการทำปศุสัตว์ในครัวเรือน เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง ไก่ไข่ มีการเลี้ยงสุกร 
 ข้อมูลจำนวนสัตว์ 

สัตว์ท่ีเลี้ยง จำนวน  ( ตัว ) 
โค 
กระบือ 
สุกร 
เป็ด 
ไก่ 
สุนัข 
แมว 

523 
512 

1256 
1,526 

10,055 
632 
378  

 6.4. การบริการ 
 มีร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ซ่อมรถยนต์ ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย  

 6.5. การท่องเที่ยว 
-  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ         จำนวน    1   แห่ง  
           มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น กลุ่มสตรี เป็นต้น 
 6.6. อุตสาหกรรม 
มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ดำเนินการอยู่ในพ้ืนที่     ดังนี้ 
-  โรงสีข้าว  จำนวน  30 โรง 
-  โรงอัดมันเม็ด  จำนวน    - โรง 
-  โรงเลื่อยจักร  จำนวน       - โรง 
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 6.7. การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  

-  มีสถานีบริการน้ำมันขนาดกลาง จำนวน  3 แห่ง 
-  มีธนาคาร   จำนวน  - แห่ง    
-  มีสหกรณ ์   จำนวน  - แห่ง     

 6.8. แรงงาน 
 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลวังสามัคคีประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำทำนา ทำไร่ แรงงานจะ 
แรงงานวัยทำงานในพ้ืนที่ ส่วนเยาวชนวัยทำงานในตำบลวังสามัคคีเมื่อเรียนจบจะออกไปทำงานนอกพ้ืนที่  
 7.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1.การนับถือศาสนา  
 องค์การบริหารส่วนตำบลนับถือศาสนาพุทธ  

-  มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา   ดังนี้ 
    (1)  วัด,สำนักสงฆ์,ที่พักสงฆ์  จำนวน  7 แห่ง 
    (2)  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  จำนวน  - แห่ง 
    (3)  โบสถ์คริสต ์   จำนวน  - แห่ง 
    (4)  มัสยิด    จำนวน  - แห่ง 
    (5)  ศาลเจ้า    จำนวน  - แห่ง 

 7.2ประเพณีและงานประจำปี 
อบต.  วังสามัคคี   มีการอนุรักษ์ประเพณี   วัฒนธรรมดั้งเดิม   จัดประเพณีสงกรานต์    
บุญบั้งไฟ   ลอยกระทง  ฯลฯ  ขึ้นทุกป ี

 7.3.ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น การจัดทำอุปกรณ์ในการทำนา ไถ คราด เป็นต้น อุปกรณ์ในการเลี้ยงชีพ เช่น การ
จักสาน อุปกรณ์ดักสัตว์ต่าง ๆ เป็นต้น  การวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน ฮีต 13 ครอง 14 
 ภาษาถ่ิน ภาษาท่ีใช้คือภาษาถิ่นอีสาน และภาษาไทย 

 7.4.สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
 กระเช้าเถาวัลย์ กระเป๋าหนัง พวงมาลัยสด 
 8.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  8.1.น้ำ 

แหล่งน้ำในเขตพ้ืนที่ตำบลวังสามัคคี ยังมีลำห้วย ห้วย หนอง จะใช้ประโยชน์ได้เฉพาะฤดูฝน  ได้แก่   
ห้วยควายชนช้าง, ห้วยข่า, หว้ยวังม่วงและห้วยวังยาว ลำหว้ยยัง 

  8.2.ป่าไม้ 
 พ้ืนที่ป่าไม้ของตำบลวังสามัคคี  เป็นป่าไม้ทำเลเลี้ยงสัตว์มีอยู่ในหมู่ที่  4,5,6,7,8 และ 10  และป่า
 สงวนในหมู่ที่  4,6   พ้ืนที่ป่าไม้ในสาธารณะถูกทำลาย   ป่าไม้มีน้อย      

  8.3.ภูเขา 
 ไม่มี 
  8.4.คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
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 9.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 

 9.1.ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้านหรือชุมชน 
 อัตลักษณ์ชุมชนเป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยวเชิงเกษตร/เชิงอนุรักษ์ 
               1)  มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีแหล่งน้ำที่เหมาะสม การประกอบอาชีพหลักคือ การ
ทำนา ทำไร่อ้อย  ประชาชนน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  
               2) มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  เช่น กลุ่มสตรี 
               3) มีการสืบทอดประเพณีวัฒนธรรม และภูมปัญญาท้องถิ่น  
               4) ประชาชนมีรายได้จากการประกอบอาชีพเสริมจากวัสดุในท้องถิ่นเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
ท้องถิ่น เช่น การทำกระเป๋าแฟชั่น  กลุ่มสตรีทำกระเป๋าแฟชั่น  กลุ่มร้อยมาลัย  กลุ่มสตรี 

 9.2.ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ตำบลวังสามัคคี  มีพ้ืนที่การเกษตรทั้งสิ้น  21,348   ไร่   ครอบครัวการเกษตร  จำนวน 1,220  
ครอบครัว    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ส่วนที่  2 
ส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ประเทศไทย  

คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม ประชาธิปไตย
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง อยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564)  

 วิสัยทัศน์ภายใต้แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 พ.ศ.2560-2564 
 “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ 
         (1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใสเป็นธรรม  
  (2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  (3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด ความสร้างสรรค์
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
ส่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 (4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

วัตถุประสงค์ 
          (1) เพ่ือสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข 
          (2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 
จริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
          (3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพและยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนำไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำ 
          (4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
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เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง สัดส่วนผู้

อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี

ความเข้มแข็งมากขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ำกว่า 
รอ้ยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและ 
ยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณ์ได้ยากและ 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้กำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 
เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง 
ควบคู่ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการ 
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ และความคิด 
สร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สำคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีดังนี้  
 

1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และ

สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง

เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม 

และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม   

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
 2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
 2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
 2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
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 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน   

 3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
 3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
 3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
 3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
 3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน 
 4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
 4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
 4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
 5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค 
 5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
 5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือก 
ในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
 5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 

5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัต ิและการแพร่ระบาดของโรคภัย 
 5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหากำไร 
 5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
 5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
 5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 6.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให้
สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
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 6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
 6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 6.7 การควบคุมและลดมลพิษ 
 6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
เป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
  1.3 แผนพัฒนาภาค แผนพฒันากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์ของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 “เป็นจังหวัดที่มีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพ้ืนฐานแหล่งผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมข้าว
หอมมะลิคุณภาพสูง เอ้ือต่อการลงทุนภาคเอกชน และเป็นเมืองน่าเที่ยว น่าอยู่” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพข้าวหอมมะลิและสิ้นค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และ
อาหารปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และย่ังยืน
แนวทางการพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมศักยภาพข้าวหอมมะลิและสิ้นค้าเกษตร สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และอาหาร
ปลอดภัย 
  เป้าประสงค์ 
  1.เพ่ือสร้างมูลค่าข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร 
  2. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
  ตัวช้ีวัด 
  1.ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมข้ึน (10 กิโลกรัมต่อปี) 
  2.ร้อยละของจำนวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับ 
    มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
  3.มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
  4.ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี 2564(ร้อยละ 70 ของหมู่บ้าน 
    ทั้งจังหวัด 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจ 
    ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
  2.พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม 
    ให้อยู่ในภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทุกขั้นตอน 
  3.สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4.ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ละตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน 
  เป้าประสงค์ 
  1.เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
  2. เศรษฐกิจดี และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  ตัวช้ีวัด 
  1.รายได้จาการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
  2.ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด(ระดับ) 
  3.มูลค่าการลงทุนของภาคการค้า การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการของจังหวัด 
    เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
  4.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกการเกษตรเพ่ิมข้ึน(ร้อยละ 5 ) 
  5.มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน(ร้อยละ 5 ) 
  กลยุทธ์ 
  1.ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตุนคร และพ้ืนที่มีศักยภาพ รวมทั้ง  
    กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมดีงาม 
  2.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
  3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เพ่ือการค้าและส่งออก 
     โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว 
  4.ยกระดับผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย OTOP วิสาหกิจชุมชนและ 
    วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME กับภาคอุตสาหกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม 
  เป้าประสงค์ 
  1.เพ่ือสร้างมูลค่าข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร 
  2. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมข้ึน 
  ตัวช้ีวัด 
  1.ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมข้ึน (10 กิโลกรัมต่อปี) 
  2.ร้อยละของจำนวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับ 
    มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
  3.มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
  4.ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี 2564(ร้อยละ 70 ของหมู่บ้าน 
    ทั้งจังหวัด 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจ 
    ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
  2.พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม 
    ให้อยู่ในภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทุกขั้นตอน 
  3.สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  4.ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ละตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
    เป้าประสงค์ 
  1.เพ่ือสร้างมูลค่าข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตร 
  2. เพิ่มมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติบโตเพ่ิมขึ้น 
  ตัวช้ีวัด 
  1.ผลผลิตข้าวหอมมะลิเฉลี่ยต่อไร่เพ่ิมข้ึน (10 กิโลกรัมต่อปี) 
  2.ร้อยละของจำนวนแปลงฟาร์มเป้าหมายที่ปลูกข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรได้รับ 
    มาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 80 ต่อปี) 
  3.มูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้น (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
  4.ร้อยละของหมู่บ้านมีตลาดสินค้าเกษตรชุมชนในปี 2564(ร้อยละ 70 ของหมู่บ้าน 
    ทั้งจังหวัด 
  กลยุทธ์ 
  1.พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้และพ้ืนที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเป็นเขตเศรษฐกิจ 
    ข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง 
  2.พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปข้าวหอมมะลิ และสินค้าเกษตรด้วยนวัตกรรม 
    ให้อยู่ในภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรีย์ทุกขั้นตอน 
  3.สนับสนุนส่งเสริมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ให้เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลัก 
    ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.ส่งเสริมตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น ละตลาดอิเล็กทรอนิกส์อย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การบริการ การค้า การผลิต และการลงทุน 
  เป้าประสงค์ 
  1.เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
  2. เศรษฐกิจดี และมีมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
  ตัวช้ีวัด 
  1.รายได้จาการท่องเที่ยวของจังหวัดเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
  2.ระดับความสำเร็จของการส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด(ระดับ) 
  3.มูลค่าการลงทุนของภาคการค้า การอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการบริการของจังหวัด 
    เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 5 ต่อปี) 
  4.ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคนอกการเกษตรเพ่ิมข้ึน(ร้อยละ 5 ) 
  5.มูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน(ร้อยละ 5 ) 
  กลยุทธ์ 
  1.ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตุนคร และพ้ืนที่มีศักยภาพ รวมทั้ง  
    กิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมดีงาม 
  2.พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และระบบโลจิสติกส์ให้ได้มาตรฐาน 
  3.ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดย่อมผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค เพ่ือการค้าและส่งออก 
     โดยมุ่งเน้นอุตสาหกรรมสีเขียว 
  4.ยกระดับผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างเครือข่าย OTOP วิสาหกิจชุมชนและ 
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  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม SME กับภาคอุตสาหกรม 

2. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดร้อยเอ็ด 

  2.1วิสัยทัศน์ 

  “ร่วมประสาน มุ่งบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานแบบมีส่วนร่วม ประชาชนเป็นสุข” 

  2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด (พ.ศ. 
2559 – 2561) ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานอ่ืนๆ ท่ีจำเป็นในเขตองค์กรปกครองท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 แนวทางการพัฒนา 
  1.1 การพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่ง ทางระบายน้ำ สะพาน ท่าเทียบเรือ ที่จอดรถ
ตลอดจนการจัดทำป้ายเส้นทางสามภาษาให้มีความชัดเจนเพ่ืออำนวยความสะดวกในการสัญจร และการ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐานที่จำเป็น ในเขตของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.3 พัฒนางานด้านการผังเมือง งานวิศวกรรมจราจร และงานควบคุมอาคาร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ใน
การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  2.2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำเพ่ือ
สนับสนุนผลผลิตทางด้านการเกษตร การปลุกพืชเศรษฐกิจ การขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 
  2.3 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ไม่มี
งานทำ กลุ่มผู้สูงอายุ และผู้พิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และหัตกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)  ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด  
  2.4 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่าย
และการตลาด 
  2.5 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ตาม
ศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือจังหวัดและประเทศ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เชิงเกษตร สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  2.6 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการ
ให้บริการด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยวเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 แนวทางการพัฒนา 
  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
  3.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  3.3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากรทางการศึกษาผู้สอนภาษาต่างประเทศและความรู้เกี่ยวกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ 
  3.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาที่
คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
  3.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการเรียนรู้
อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 

 ยุทธศาสตร์ ที่ 4  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เป็นสุข 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การ
รักษาพยาบาล การแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วม
ทุกภาคีเครือข่ายและเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้วยโอกาส 

1.4 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทนถาวร 
และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

1.5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน 
 

1.6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งานด้าน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนการ
ให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากภัยธรรมและภัยพิบัติในท้องถิ่น 

1.7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา
อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 

1.8 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

  

 

 

-16- 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์และย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนา 
  5.1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทางอากาศ
ตลอดจนการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและท้องถิ่น 
  5.2 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการดำเนินการอนุรักษ์การ
คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จ
อย่างยั่งยืนและตามแนวพระราชดำริ 
  5.3 พัฒนาองค์ความรู้แลเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
  5.4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ (Check Dam) เพ่ือชะลอการไหลของน้ำและ
ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 
  2.3 เป้าประสงค์  
  2.4 ตัวชี้วัด  
  2.5 ค่าเป้าหมาย  
  2.6 กลยุทธ์  
  2.7. จุดยื่นทางยุทธศาสตร์  
  2.8 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  3.การวิเคราะห์เพิ่อพัฒนาท้องถิ่น  

  3.1 การวิเคราะห์การประกรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การสรุปสถานการณ์พัฒนา SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค)  
  เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังสามัคคี เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำกัดเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวังสามัคคีในภาพรวม ดังนี้  
  1.  จุดแข็ง  (Staengths) 
   1.1  เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพ          
   1.2  ด้านภูมิศาสตร์ทางบกถนนผ่านเชื่อมโยงสู่อินโดจีนผ่านพ้ืนที่ตำบล สู่จังหวัด
มุกดาหาร จังหวัดนครพนม       
   1.3  ด้านภูมิศาสตร์ทางบกถนนผ่านเชื่อมโยงสู่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัด 
มหาเจดีย์ศรชีัยมงคล วนอุทยานผาน้ำย้อย สวนพฤษศาสตร์ อำเภอหนองพอก      
   1.4  มีโรงงานไฟฟ้าชีวมวล                      
   1.5  มีทรัพยากรดินที่มีคุณภาพเหมาะสมในการปลูกข้าว และพืชอ่ืนๆ เช่น อ้อย 
เป็นต้น คิดเป็นพ้ืนที่ร้อยละ 80 ของพ้ืนที่เพาะปลูก          
   1.6  มีกลุ่มอาชีพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นที่มีความเข้มแข็งหลายกลุ่ม เช่น กลุ่ม
ร้อยมาลัย กลุ่มกระเป๋าแฟชั่น เป็นต้น 
 

-17- 



 

 

   1.7  ใกล้สถานศึกษาได้แก่อาชีวศึกษา(วิทยาลัยการอาชีพโพนทอง)อุดมศึกษา
(มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด) ลูกหลานได้เรียนหนังสือใกล้บ้าน 
  2.  จุดอ่อน  (Weaknesses) 
          2.1  ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่ต่ำเมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนๆในจังหวัด          
   2.2  ระบบโลจิสติกส์(เส้นทางการขนส่ง)และระบบสาธารณูปโภคโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือสนับสนุนการค้า การลงทุน ในอนาคตไม่เพียงพอ         
   2.3  ระบบบริหารการจัดการน้ำยังไม่ท่ัวถึงในการผลิตการเกษตร 
          2.4  การบริหารจัดการการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวที่ผ่านพ้ืนที่ให้หยุดชมและซื้อ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของกลุ่มต่าง ๆ เป็นการกระจายสินค้าของกลุ่ม 
          2.5  การพัฒนาสติปัญญาของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ มีสติปัญญา( IQ)อยู่ในระดับ 
ต่ำ ของนักเรียนอายุ 6- 15 ปี 
          2.6  ภาวะหนี้สินของประชาชนในพื้นท่ี เนื่องจากค่าครองชีพสูง 
   2.7 ผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่มีมาตรฐาน   ยังขาดการพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่า   เป็นสินค้า
เด่นเป็นอัตลักษณ์                            
  3.  โอกาส  (Opportunities) 
          3.1  นโยบายให้ความสำคัญในการพัฒนาพลังงาน โครงสร้างพ้ืนฐาน เศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่         
   3.2 โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟรางคู่ของรัฐบาลเส้นทางบ้านไผ่ มหาสารคาม 
ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร นครพนม ผ่านสถานีเมยวดีพ้ืนที่ติดต่อตำบลวังสามัคคี           
   3.3  นโยบายของรัฐบาลให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัย เมืองเกษตรสีเขียว การ
บริหารจัดการพื้นที่ เกษตร ปราดเปรื่อง และการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
           3.4  การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  สามารถขยายการค้า การลงทุน การ
ท่องเที่ยวไปสู่ภูมิภารอาเซียนได้มากขึ้น                                  
   3.5  กระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมและศาสนา 
   3.6 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การปฏิวัติดิจิทัล (Digital revolution) ทำให้เกิด
ยุคอินเตอร์เนตและการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 (Thailand 4.0) 
  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะ 
แนวทางท่ี  1 การพัฒนาระบบคมนาคมและทางระบายน้ำ สะพาน ให้สอดคล้องกับความจำเป็น 

       และความต้องการของประชาชนรวมทั้งส่งเสริมให้ตำบลเทอดไทยเป็นเมืองน่าอยู่ 
แนวทางท่ี  2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ในเขต 

       ตำบลเทอดไทย 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว  
แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

        ในการดำเนินชีวิตแบบ เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ประชาชนได้พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
แนวทางท่ี  2 การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนผลผลิตทางด้าน 

-18- 



 

 

       การเกษตร การปลูกพืชเศรษฐกิจการขยายพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ที่ขาดแคลน 
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพให้แก่ประชาชน กลุ่มแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้ 

       ไม่มีงานทำกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการทั้งในภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ 
       หัตถกรรม กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP)     
       ตั้งแต่การผลิตจนถึงการตลาด 

แนวทางท่ี  4 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้เกษตรกรในพ้ืนที่ด้านการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและ 
       การตลาด 

แนวทางท่ี  5 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและมีคุณภาพและจัดหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
       ตามศักยภาพของพ้ืนที่ให้เป็นโครงข่ายความร่วมมือกับอำเภอ จังหวัด และประเทศ  
       ตลอดจนการส่งเสริมและ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เชิงเกษตร    
       สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  6 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านการ 
       ให้บริการด้านภาษาเพ่ือเป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
       เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ 

       และการศึกษาตามอัธยาศัยให้มีคุณภาพและตามเกณฑ์มาตรฐาน 
แนวทางท่ี  2 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการศึกษา 

       ที่คำนึงถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นวัฒนธรรมทางด้านภาษา และการแต่งกายล้านนา 
แนวทางท่ี  3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ของศูนย์พัฒนาเด็ก 

       เล็กเพ่ือเปิดโอกาสการเรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
แนวทางท่ี  4 ส่งเสริมการเรียนรู้ เพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ระชาคมอาเซียน 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมเพื่อให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข 
แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  

        การรักษาพยาบาลการแพทย์ทางเลือก การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อให้มีคุณภาพ 
   ครอบคลุมโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่ายและเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอาเซียน 

แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ 
        ปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา 
       คุณภาพชีวิตเด็กสตรี เยาวชน  ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้วยโอกาส 

แนวทางท่ี  4 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากจน ให้มีที่อยู่อาศัยที่ดี คงทน 
       ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ดี 

แนวทางท่ี  5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์พัฒนา 
       เด็กเล็กให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน 

แนวทางท่ี  6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย งาน 
       ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 
       ทรัพย์สินของประชาชนตลอดจนการให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยที่เกิดจากดภัย 
       ธรรมชาติและภัยพิบัติในท้องถิ่น 
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แนวทางท่ี  7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ ปัญหา 
       อาชญากรรม และการค้ามนุษย์ภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี 
       ประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี  8 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ การสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์และย่ังยืน 
แนวทางท่ี  1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียในชุมชน มลพิษทาง 

       อากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน 
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชน ในการดำเนินการอนุรักษ์ 

       การคุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้ 
        เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชดำริ 

แนวทางท่ี  3 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่งการ 
       เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้พลังงานทดแทน เพ่ือ 
       ลดผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 

แนวทางท่ี  4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝายต้นน้ำ เพ่ือชะลอการไหลของน้ำและตะกอนเสริมความ 
       สมบูรณ์ของป่า  

 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
แนวทางท่ี 1 บริหารงานทั่วไป  
แนวทางท่ี 2 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วม 

       ในการพัฒนาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี 3 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนและท้องถิ่น บนพ้ืนฐานของความ 

       ถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุกภาคส่วน 
แนวทางท่ี 4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคีในด้าน 

       งานทีร่ับผิดชอบ การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัยและ 
       ประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่น ทั้งนี้   
       เพ่ือการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้การบริการที่มีประสิทธิภาพ 

แนวทางท่ี  5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และเทคโนโลยี ตลอดจนการพัฒนาระบบจัดหา 
        รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี 

แนวทางท่ี  6 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย แก้ไข 
        ปัญหาจราจรการเกิดอุบัติเหตุการบริหารจัดการ 

แนวทางท่ี  7 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหารภารกิจถ่ายโอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
แนวทางท่ี  8 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่ายในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพื่อให้ 

         เกิดความร่วมมือและการบูรณาการร่วมกัน 
 
 
 
 
 



 

 

3.3. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี พ.ศ. 2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
 

วิสัยทัศน์ วังสามัคคีหลวงพ่อลุน บุญบั้งไฟพญาแถน แดนสตรีโสภา ผ้าทอลายขิต เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องหัตถกรรมเถาวัลย์ 

พันธกิจ 

แนวทางการพฒันา 

ยทุธศาสตร ์

เปา้ประสงค ์

สนับสนุนและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในภาค
การเกษตรและ
เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทาง
การเกษตร  

 

พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค
และ
สาธารณูปการ 

 

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
และการ
แก้ไขปัญหา
สังคม 
 

การรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย
และการ
ป้องกัน
บรรเทาสาย
ธารณภ ั

ส่งเสริม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธร
รมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม
ให้เป็นเมือง
น่าอยู ่

 

การพัฒนา
องค์กรและ
การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
 

ส่งเสริม
การศึกษา การ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม และ
ภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

 

ส่งเสริมการ
ดำเนินงาน
ตามแนวของ
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ส่งเสริมการเปิดประตูสู่
อาเซียน โดยสนับสนุน
กิจกรรมการให้ความรู้
ด้านภาษาของประเทศ
สมาชิกและพัฒนา
สินค้าทางการเกษตรให้
มีคุณภาพทัดเทียมกับ
กลุ่มประเทศสมาชิก
อาเซียน 

 
  เพิ่มระสิทธิภาพ  
  ระบบการผลิต 
  ทางการเกษตรใน 
  ชุมชนให้มีความ 
  เข้มแข็งและ 
  พึ่งตนเองได้ 

โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
และสาธารณูปการ
ได้มาตรฐาน และ
ครอบคลุมทุกพื้นที ่

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตแก่เด็ก สตรี 
คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาสและ
การสงเคราะห์
ต่างๆเพื่อให้มี 
คุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 

การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินท่ัวถึง
และมี
ประสิทธิภาพ 

มีการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมที่
ยั่งยืน 

พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการมีประสทิธิภาพ 
บุคลากรขององค์กรได้รบั
การพัฒนาและมรีะบบ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัย และ 
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนทุกภาคส่วน  

 

การจัดการศึกษา 
ควบคู่กับการมีส่วน
ร่วมในการสืบสาน
ประเพณี วัฒนธรรม 
ของแต่ละชนเผ่า 
นำไปสู่  การเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่
สำคัญของจังหวัด
เชียงราย 

การทำให้
ประชากรในพืน้ท่ี
ยึดการดำเนิน
ชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

บุคลากรในหน่วยงาน และ
ผู้นำชุมชนมีการศึกษา/
อบรมด้านภาษา และด้าน
การประกอบอาชีพที่ ได้     
มาตรฐานทัดเทียมกับกลุ่ม
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

1.การพัฒนาระบบคมนาคม
และทางระบายน้ำ สะพาน ให้
สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความ  ต้องการของประชาชน
รวมทั้งส่งเสริมให้ตำบล 
วังสามัคคีเป็นเมืองน่าอยู่ 
 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  

1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตามแนว  
พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯในการ ดำเนินชีวิตแบบ 
เศรษฐกจิพอเพียง  
2 การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบรหิาร
จัดการน้ำ 
3 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้างอาชีพ
ให้แก่ประชาชน  
4 ส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรูเ้กษตรกร
ในพื้นที่ด้านการผลิต การแปรรูป การ
จำหน่ายและการตลาด 
5 การพฒันาแหล่งท่องเที่ยวใหเ้ป็นระบบ
และมีคุณภาพ 
6 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุก

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 2 สนับสนุนการเรียนรู้คู่คุณธรรม 
ร่วมกับสถาบันทางศาสนา รวมทั้ง
ส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 
3 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4 ส่งเสริมการเรียนรู้ เพื่อเตรียมพร้อม
เข้าสู่ระชาคมอาเซียน 

 

1 ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาระบบการบริการ
สาธารณสุข การอนามัยครอบครัว  
2 ส่งเสริมและสนับสนนุการอนุรักษส์ืบสานวัฒนธรรม
ล้านนา จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 3 ส่งเสริมและสนับสนนุงานด้านสวสัดิการสังคม  
 4 สนับสนนุท่ีพักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วยโอกาส ผู้

ยากจน  
 5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถ่ิน  
 6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน งานด้าน

การรักษาความสงบเรียบร้อย  
 7 ส่งเสริมและสนับสนนุงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายา

เสพติดอย่างเป็นระบบ  
 8 ส่งเสริมและสนับสนนุการกีฬาและนนัทนาการ การ

1 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
2 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง
จิตสำนึกให้กับประชาชน ในการ
ดำเนินการอนุรักษก์ารคุ้มครอง  
ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ  
3  พัฒนาองค์ความรู้และ
เสริมสร้างให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำ
ฝายต้นนำ้  

1 บริหารงานทั่วไป  
2 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
ของประชาชน  
3 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชนและท้องถ่ิน  
4 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรของ
อบต.วังสามัคคี 
5 พัฒนาปรบัปรุงเครื่องมือ เครือ่งใช้และ
เทคโนโลยี  
6 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการบริหารจัดการ 
7 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหาร
ภารกิจถ่ายโอนใหม้ีประสิทธิภาพ 
8 เสริมสร้างระบบด้านการประสานเครือข่าย



 

 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี 
 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขีดความสามารถใน
การแข่งขนัดา้นการคา้ การลงทนุการเป็น
ศนูยก์ลางคมนาคม การท่องเที่ยวและวิถี
การผลิตการเกษตรยางยืนเช่ือมโยงกบั
กลุ่มประเทศ GMS และ ASEAN 

 

ยทุธศาสตร์ 

จงัหวดัเชียงราย 

การใช้บริบทด้านการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงในการสร้างภมูิคุ้มค่ากันของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็น
สุข 
 

การพัฒนาทรัพยากรธรรม
และสิ่งแวดล้อมให้ดำรง
ความสมบูรณ์และยั่งยืน 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเปน็
โครงข่ายอำนวยความสะดวกทางระบบ 
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC+6 
2. เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทนุ
และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่า 
พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยั  
และสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอยา่งยั่งยืน 
3 ยกระดับการท่องเท่ียวและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
และ SME เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 
4 การส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดน
ในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ GMS/AC+6 
 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ 
ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
3 สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน
และสังคม 
 

1 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน 
2 พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
3 พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนา
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันตลาด
ของกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน 
4 สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และทกัษะการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย 
 5 บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพื้นที่และชายแดน
การค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
6. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน 
 

1 สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหารจดัการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพท่ียั่งยนื 

2 สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/ภัยธรรมชาตกิาร
วางและจัดทำผังเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาเมืองตามผังเมืองที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
 



 

 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลวังสามัคคี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
และระบบโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ 
ที่จำเป็นในเขตองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
  
 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ 

อปท.ในเขต
จงัหวดัร้อยเอด็ 
จงัหวดัเชียงราย 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม
เพ่ือให้ประชาชน
อยู่เป็นสุข 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานหลักเพื่อเปน็
โครงข่ายอำนวยความสะดวกทางระบบ 
โลจิสติกส์ รวมทั้งสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC+6 
2. เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ ลดต้นทนุ
และส่งเสริมการแปรรูปเพื่อสร้างคุณค่า 
พัฒนาระบบตลาดสินค้าเกษตรปลอดภยั  
และสนับสนุนระบบชลประทานเพื่อ
การเกษตรอยา่งยั่งยืน 
3 ยกระดับการท่องเที่ยวและพัฒนาภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP 
และ SME เพื่อเพิ่มมูลค่าการแข่งขัน 
4 การส่งเสริมความร่วมมือการค้าชายแดน
ในภาพรวม เพื่อให้เกิดการแข่งขันเสรีทาง
เศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศ GMS/AC+6 
 

1 เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาทุกระดับ 
ส่งเสริมการศาสนา เรียนรู้ศิลปะและ
วัฒนธรรมล้านนาของจังหวัด และกลุ่ม
ประเทศ GMS/AC เพื่อเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
2 ส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์และเผยแพร่
วัฒนธรรม ประเพณี สังคมและค่านิยม
ล้านนาเชื่อมโยงวัฒนธรรมอาเซียน 
3 สนับสนุนให้ประชาชนน้อมนำหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิถีชีวิต
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันของครอบครัวชุมชน
และสังคม 
 

1 สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน 
2 พัฒนาสังคมเชิงคุณภาพที่มีความเอื้ออาทรต่อกัน 
3 พัฒนาศักยภาพแรงงานในการผลิตสินค้าล้านนา
เชิงสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าและการแข่งขันตลาด
ของกลุ่มประเทศ GMS และกลุ่มประเทศอาเซียน 
4 สนับสนุนการลงทุนด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และทกัษะการใช้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ
ที่ทันสมัย 
 5 บริหารจัดการเครือข่ายทางสังคมและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอาชญากรรมในพื้นที่และชายแดน
การค้ามนุษย์รวมทั้งแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย 
6. สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของพื้นที่ภายในและตามแนวชายแดน 
 

1 สนับสนุน ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งการบริหารจดัการน้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพและดุลยภาพท่ียั่งยนื 

2 สนับสนุนให้มีระบบการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยั/ภัยธรรมชาตกิาร
วางและจัดทำผังเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาเมืองตามผังเมืองที่รวดเร็วมี
ประสิทธิภาพ 
 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
ดำรงความสมบูรณ์
และยั่งยืน 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

แนวทาง แนวทาง 



 

 

การพัฒนาระบบคมนาคม
ขนส่ง สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ และระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานอ่ืนๆ  
  
 

ยทุธศาสตร์การ
พฒันาของ 

อปท.ในเขต
จงัหวดัร้อยเอด็ 
จงัหวดัเชียงราย 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ 

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

แนวทาง แนวทาง 

1 การพัฒนาระบบคมนาคม
และขนส่ง ทางระบายน้ำ 
สะพาน ทา่เทียบเรือ  
2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  
3 พัฒนางานด้านการผัง
เมือง งานวิศวกรรมจราจร 
และงานควบคุมอาคาร 
 
 

1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  
2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือ
การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบ
บริหารจัดการนำ้ 
3 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้าง
อาชีพให้แก่ประชาชน  
4 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
เกษตรกรในพื้นที่ 
 5 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็น
ระบบและมีคุณภาพและจัดหา
แหล่งท่องเที่ยวใหม ่
 6 พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการให้บริการ
ด้านภาษาเพื่อเป็นการสร้าง
มาตรฐานและความประทับใจแก่
นักท่องเที่ยวเพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาทั้งในระบบ นอก
ระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให้มีคุณภาพและตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษาเพื่อรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
ทางการศึกษาผู้สอน
ภาษาต่างประเทศและความรู้
เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน 
พร้อมได้รับการพัฒนาคุณภาพ
ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่
คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทาง
ศาสนา รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาที่คำนึงถึงภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน วัฒนธรรมทางด้าน
ภาษา และการแต่งกายล้านนา 
5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 
 

1.ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาระบบ
การบริการสาธารณสุข การอนามัย
ครอบครัว การรักษาพยาบาล การแพทย์
ทางเลือก การป้องกันและควบคุม
โรคติดต่อให้มีคุณภาพครอบคลุมโดยการมี
ส่วนร่วมทุกภาคีเครือข่ายและเช่ือมโยงใน
กลุ่มประเทศอาเซียน 
2.ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนรุักษ์สบืสาน
วัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมและสนบัสนุนงานด้านสวัสดกิาร
สังคม การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้วยโอกาส 
4.สนับสนุนที่พกัอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้วย
โอกาส ผู้ยากจน ให้มทีี่อยู่อาศัยที่ดี คงทน
ถาวร และมีสภาพแวดล้อมที่ด ี
5.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ท้องถ่ิน ตลอดจนให้ความสำคัญกับศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ให้มีคุณภาพในทุกๆด้าน 
6.ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน 
งานด้านการรกัษาความสงบเรียบร้อย งาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน ตลอดจนการให้
ความสำคัญกับระบบเตือนภัยทีเ่กิดจากภัย
ธรรมและภัยพิบัติในท้องถ่ิน 
7.ส่งเสริมและสนบัสนุนงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ 
ปัญหาอาชญากรรม และการค้ามนุษย์
ภายใต้การบรหิารจัดการอย่างบรูณาการ
และมีประสิทธิภาพ 
8.สง่เสริมสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ การสร้างสวนสาธารณะ สวน
สุขภาพ และสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ 

 
 

1 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสียใน
ชุมชน มลพิษทางอากาศตลอดจน
การรักษาความสะอาดความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
ท้องถ่ิน 
2 ส่งเสริมความร่วมมือและสร้าง
จิตสำนึกให้กับประชาชน ในการ
ดำเนินการอนุรักษ์การคุ้มครอง
ดูแล และบำรุงรักษาป่าไม้ น้ำ 
ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆ 
ให้เกิดประโยชน์และเกิดผลสำเร็จ
อย่างยั่งยืนและตามแนว
พระราชดำริ 
3 พัฒนาองค์ความรู้แลเสริมสร้าง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการใช้
พลังงานทดแทน เพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน 
4 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำฝาย
ต้นน้ำ (Check Dam) เพื่อชะลอ
การไหลของน้ำและตะกอนเสริม
ความสมบูรณ์ของป่า 
 
 

1 ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค 
สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน 
2 เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ใน
ชุมชนและท้องถ่ิน บนพื้นฐานของความ
ถูกต้อง ยุติธรรมและการยอมรับของทุก
ภาคส่วน 
3 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในด้านการ
คลัง วิธีการงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลให้มปีระสทิธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย
และประชาชนมีส่วนร่วม ตลอดจนการ
ป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต คอร์รปัช่ัน ทั้งนี้เพื่อ
การแก้ไขปัญหาของประชาชนและการให้
การบริการที่มปีระสิทธิภาพ 
4 พัฒนาปรบัปรุงเครื่องมือ เครือ่งใช้และ
เทคโนโลยี ตลอดจนการพฒันาระบบ
จัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการรกัษาความปลอดภัย 
แก้ไขปัญหาจราจร การเกิดอบุัติเหตุการ
บรหิารจัดการ 
6 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจนการบริหาร
ภารกิจถ่ายโอนใหม้ีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
7 เสริมสร้างระบบด้านการประสาน
เครือข่ายในการพัฒนาทอ้งถ่ินใหเ้ข้มแข็ง 
เพื่อใหเ้กิดความร่วมมือและการบูรณาการ
ร่วมกัน 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

1 การพัฒนาระบบคมนาคม
และขนส่ง ทางระบายน้ำ 
สะพาน ทา่เทียบเรือ  
2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น  
3 พัฒนางานด้านการผัง
เมือง งานวิศวกรรมจราจร 
และงานควบคุมอาคาร 
 
 

1 ส่งเสริมแนวทางการพัฒนาตาม
แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ  
2 การพัฒนาระบบชลประทาน หรือ
การพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบ
บริหารจัดการนำ้ 
3 ส่งเสริมการสร้างงานและสร้าง
อาชีพให้แก่ประชาชน  
4 การส่งเสริมเครือข่ายการเรียนรู้
เกษตรกรในพื้นที่ 
 5 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้เป็น
ระบบและมีคุณภาพ 
 6 พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มีความรู้ 
ความเข้าใจในด้านการให้บริการ
ด้านภาษา 
 

 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรในโรงเรียนหรือ
สถาบันการศึกษา 
3 พัฒนาองค์ความรู้บุคลากร
ทางการศึกษาผู้สอน
ภาษาต่างประเทศ 
.4 สนับสนุนการเรียนรู้คู่
คุณธรรม ร่วมกับสถาบันทาง
ศาสนา  
5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอน 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่เพื่อเปิดโอกาสการ
เรียนรู้อย่างกว้างขวางและทั่วถึง 
 
 

1.ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว  
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์
สืบสานวัฒนธรรมล้านนา จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคม การสังคม
สงเคราะห์  
4.สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผู้ยากไร้ ผู้
ด้วยโอกาส ผู้ยากจน  
5.ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในท้องถ่ิน  
6.ส่งเสริมและพัฒนาการจัด
ระเบียบชุมชน งานด้านการรักษา
ความสงบเรียบร้อย  
7.ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็น
ระบบ  
8.ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ การสร้าง
สวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

 

1 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล นำ้เสียในชุมชน 
มลพิษทางอากาศ 
 2 ส่งเสรมิความร่วมมือและ
สร้างจิตสำนึกให้กับ
ประชาชน  
3 พัฒนาองค์ความรู้แล
เสริมสร้างให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
4 ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดทำฝายต้นนำ้ (Check 
Dam) เพื่อชะลอการไหล
ของน้ำและตะกอนเสริม
ความสมบูรณ์ของป่า 
 
 

1 ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน และการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
2 เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
3 พัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในด้าน
การคลัง วิธกีารงบประมาณ  
4 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ 
เครื่องใช้และเทคโนโลยี  
5 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 พัฒนา สนับสนุน 
ตลอดจนการบริหารภารกจิ
ถ่ายโอนให้มีประสิทธภิาพ
และเกิดประสิทธิผล 
7 เสริมสร้างระบบด้านการ
ประสานเครือข่ายในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง 
เพื่อให้เกิดความร่วมมอืและ
การบูรณาการร่วมกัน 
 ยทุธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
บริการสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
และการท่องเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาและการ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและสังคม
เพื่อให้ประชาชนอยู่
เย็นเป็นสุข 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์และยั่งยืน 

ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมืองและ
การบริหาร 

เปา้หมายยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตร ์

มีจำนวนถนน สะพาน
อาคาร แหล่งน้ำ
อุปโภค บริโภค และ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ
ที่ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 

 

- ราษฎรมรีายได้
เพิ่มขึ้นและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
- มีการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น  
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ไดร้บั
การฝึกอบรม 
การศกึษาที่เท่าเทียม
กนั 

- เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้วยโอกาสไดร้ับการดูแล
ด้านสวสัดิการดีขึน้ 
- ราษฎรมีความ
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรพัยสิ์น  มีสถานท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจ 

- มีระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มที่ดีขึน้ 
- ราษฎรมีความรกั
ส่ิงแวดลอ้มและ
อนรุกัษ์ป่าไมเ้พิ่มขึน้ 
- มีพืน้ท่ีป่าสีเขยีว
เพิ่มขึน้ 

-  การบริหารจดัการองคก์รมี
ความคุม้ค่ากบังบประมาณ 
- องคก์รมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั
เพ่ือบริการประชาชนอย่างรวดเรว็ 
- มีการพฒันาประชาธิปไตย
และราษฎรมีส่วนรว่มในการ
พฒันาชมุชนเพิ่มขึน้ 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  

แนวทางการพฒันา 
1.การพัฒนาระบบ
คมนาคมและทาง
ระบายน้ำ สะพาน ให้
สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความ  
ต้องการของ
ประชาชนรวมทั้ง
ส่งเสริมใหต้ำบลวัง
สามัคคเีป็นเมืองน่าอยู ่
 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
โครงสร้างพื้นฐานท่ี
จำเป็น  

1 ส่งเสริมแนวทางการ  
พัฒนาตามแนว  

พระราชดำริของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวัฯในการ ดำเนิน
ชีวิตแบบ เศรษฐกิจ
พอเพียง  
2 การพัฒนาแหล่งน้ำ และ
ระบบบริหารจัดการน้ำ 
3 ส่งเสริมการสร้างงานและ
สร้างอาชีพให้แกป่ระชาชน  
4 ส่งเสริมเครือข่ายการ
เรียนรู้เกษตรกรในพื้นที่
ด้านการผลิต การแปรรูป 
การจำหน่ายและการตลาด 
5 การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เป็นระบบและ
มีคุณภาพ 
6 พัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มี
ความรู้  

1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพมาตรฐาน
การศึกษา 
 2 สนับสนุนการเรียนรู้
คู่คุณธรรม ร่วมกับ
สถาบันทางศาสนา 
รวมทั้งส่งเสริม
การศึกษาท่ีคำนึงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
3 พัฒนาสื่อการเรียน
การสอน และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่ของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4 ส่งเสริมการเรียนรู้ 
เพื่อเตรียมพร้อมเขา้สู่
ประชาคมอาเซียน 
 

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
ระบบการบริการสาธารณสุข การ
อนามัยครอบครัว  
2 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์สืบ
สานวัฒนธรรมล้านนา จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 3 ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้าน
สวัสดิการสังคม  

 4 สนับสนุนที่พักอาศัยแก่ผูย้ากไร้ ผู้
ด้วยโอกาส ผู้ยากจน  

 5 ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่น  

 6 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระเบียบ
ชุมชน งานด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย  

 7 ส่งเสริมและสนับสนุนงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอยา่งเป็น
ระบบ  

 8 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ การสร้างสถานที่พกัผ่อน
หย่อนใจ 
 

1 ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของชุมชน 
2 ส่งเสริมความ
ร่วมมือและสร้าง
จิตสำนึกให้กับ
ประชาชน ในการ
ดำเนินการอนุรักษ์
การคุ้มครอง  ดูแล 
และบำรุงรักษาป่าไม้ 
น้ำ  
3  พัฒนาองค์ความรู้
และเสริมสร้างให้
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
4 ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดทำฝายต้นน้ำ  
 

1 บริหารงานทั่วไป  
2 ส่งเสริมประชาธิปไตย 
ความเสมอภาค ของ
ประชาชน  
3 เสริมสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในชุมชนและ
ท้องถิ่น  
4 พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรของอบต.วังสามัคคี 
5 พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือ 
เครื่องใช้และเทคโนโลยี  
6 ส่งเสริมสนับสนุนการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
บริหารจัดการ 
7 พัฒนา สนับสนุน ตลอดจน
การบริหารภารกิจถ่ายโอนให้
มีประสิทธิภาพ 
8 เสริมสร้างระบบด้านการ
ประสานเครือข่ายในการ
พัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง  
 

เปา้หมายยทุธศาสตร์
ยทุธศาสตร ์

มีจำนวนถนน สะพาน
อาคาร แหล่งน้ำ
อุปโภค บริโภค และ
โครงสร้างพื้นฐานอ่ืนๆ
ที่ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 

 

- ราษฎรมรีายได้
เพิ่มขึ้นและความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น 
- มีการพัฒนาสถานที่
ท่องเที่ยวใหม่ๆ
เพิ่มขึ้น  
 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนท่ัวไป ไดร้บั
การฝึกอบรม 
การศกึษาที่เท่าเทียม
กนั 

- เด็ก สตรี เยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้
ด้วยโอกาสไดร้ับการดูแล
ด้านสวสัดิการดีขึน้ 
- ราษฎรมีความ
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรพัยสิ์น  มีสถานท่ี
พกัผ่อนหย่อนใจ 

- มีระบบการจดัการ
ส่ิงแวดลอ้มที่ดีขึน้ 
- ราษฎรมีความรกั
ส่ิงแวดลอ้มและ
อนรุกัษ์ป่าไมเ้พิ่มขึน้ 
- มีพืน้ท่ีป่าสีเขยีว
เพิ่มขึน้ 

-  การบริหารจดัการองคก์รมี
ความคุม้ค่ากบังบประมาณ 
- องคก์รมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั
เพ่ือบริการประชาชนอย่างรวดเรว็ 
- มีการพฒันาประชาธิปไตย
และราษฎรมีส่วนรว่มในการ
พฒันาชมุชนเพิ่มขึน้ 
 



 

 

 
 
2.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีโครงการประสานการพัฒนา 

ผ 01  บัญชีโครงการพัฒนา 
ผ 02  บัญชีโครงการประสานแผนพัฒนา 
ผ 03  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 


