แผนยุทธศาสตรการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
(พ.ศ. 2554 - 2558)

จัดทําโดย
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
งานวิเคราะหนโยบายและแผน

บทที่ 1
บทนํา
*******************
องคการบริหารสวนตําบลเปนหนวยบริหารราชการสวนทองถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 บทบาท อํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบมีความเปนอิสระพอสมควร ความสําคัญในรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน ใหความสําคัญการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระใน
การกําหนดนโยบายทีจ่ ะดําเนินในการบริหารดานตาง ๆ ตามอํานาจหนาที่ของตนเอง ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 โดยถายโอนภารกิจในการ
ใหบริการสาธารณะทีจ่ ําเปน และรายไดที่รัฐจัดเก็บใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพิ่มขึ้น การดําเนินการบริการขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทุก ๆ ดาน ใหเกิดประโยชนสูงสุด มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบไดทุกขั้นตอน การวางแผนในการ
ดําเนินการบริหารจึงเปนกลไกทีส่ ําคัญ ที่ทําใหการบริหารเปนรูปแบบและมีทิศทาง การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่
สมดุลยและมีประสิทธิภาพ จะสงผลใหองคการบริหารสวนตําบลสามารถดําเนินการบริหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
แกปญหาไดถูกจุด อันเกิดประโยชนแกสวนรวม และทําใหบรรลุตามความมุงหมาย

1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่ไดกําหนด
แผนยุทธศาสตรและแนวทางในการพัฒนา เปนการแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุง หมายทีจ่ ะดําเนินการพัฒนา
ในอนาคต โดยแผนดังกลาวสอดคลองกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และ
นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น

2. วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนกระบวนการกําหนดทิศทางการพัฒนา
ในอนาคตขององคกร โดยกําหนดสถานะภาพความตองการและแนวทางในการดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมาย บน
พื้นฐานของการรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลอยางเปนระบบ สอดคลองกับศักยภาพ ปญหาและความตองการ
ของชุมชน เพื่อใหการดําเนินการตามขอกําหนดตาง ๆ บรรลุตามเปาหมาย โดยสามารถแกไขปญหาและสามารถ
ตอบสนองความตองการของชุมชน ครอบคลุมทุกดาน องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม จึงจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขึ้น

3. ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ได
กําหนดขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นไวดังนี้
1.) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น เปนองคกรทีม่ ีหนาที่กําหนดแนวทางการพัฒนาของทองถิ่นให
สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบาย แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ การผังเมือง

ปญหาของทองถิ่นและใหคําปรึกษาหารือเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น โดยการจัดประชุมประชาคมเพื่อระดมปญหาและ
ขอคิดเห็นในการพัฒนา
2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนด แลวเสนอคณะกรรมพัฒนาเพื่อพิจารณาตอไป
3) สภาองคการบริหารสวนตําบล เปนองคกรที่ทําหนาที่ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาทองถิ่นหลังจาก
คณะกรรมการพัฒนาพิจารณาแลว
4) คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น เปนองคกรทีท่ ําหนาที่ในการประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด โดยเฉพาะการประสานโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพของทองถิ่น กับ
องคการบริหารสวนจังหวัด

4. ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
1) ทองถิ่นมีจุดมุงหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน
2) ทองถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยูไดอยางมีประสิทธิภาพ
3) ผูบริหารบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม และสอดคลองกับความตองการของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
4) แนวทางพัฒนาเปนการประสานความรวมมือระหวางองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน และมี
ชุมชนมีสวนรวมในการกําหนดแนวทางการพัฒนา
5) สามารถกํากับดูแล ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการ
บริหารสวนตําบลงิ้วงาม เปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554 – 2558) ภายใตการมีสวนรวมของ
ประชาคม เพื่อเปนทิศทางในการพัฒนา ที่ทําใหการดํารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเปนอยูท ี่ดีขึ้น แตสิ่งเหลานี้
จะบรรลุตามเปาหมายไดตองอาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกๆ ฝาย ในการที่จะนําแผนยุทธศาสตรไปปฏิบัติอยางมี
ระบบ

บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานสําคัญของตําบลงิ้วงาม
*******************
2.1 สภาพทั่วไป
2.1.1 ประวัติ
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม ไดรับการยกฐานะจากสภาตําบล เปนองคการบริหารสวนตําบล ตามประกาศ
ของกระทรวงมหาดไทย เมือ่ วันที่ 19 มกราคม 2539 มีฐานะเปนนิตบิ ุคคล ปจจุบัน มีทที่ ําการตัง้ อยู ณ บานงิ้วงาม
เลขที่ 214 หมูที่ 4 ตําบลงิ้วงาม อําเภอเมืองอุตรดิตถ จังหวัดอุตรดิตถ
เมื่อประมาณ 400 ป ที่ผานมา หรือในสมัยอยุธยาเมื่อพมายกทัพมาตีเมืองพิษณุโลก แตไมสําเร็จจึงขึ้นมาตี
เมืองพิชัย แตก็พายแพแกพระยาพิชัย จึงเลือ่ นทัพมาตีเมืองพระฝาง และยึดเมืองพระฝางไดสําเร็จและมาตั้งบานงิ้วงาม
เปนเมืองหนาดาน ซึง่ ในบริเวณนั้นคือ วัดงิ้วงามลางในปจจุบันในระหวางที่กองทัพพมามาตั้งทัพอยูทบี่ านงิ้วงาม (ใน
ปจจุบัน) นายทัพของพมาไดนําลูกสาวมาดวย พวกทหารพมาเหลานั้นเรียกวา “เงี้ยว” (ซึ่งเปนชนเผาหนึ่งในพมา)
ชาวบานจึงพากันเรียกหมูบ านแหงนี้วา “เงี้ยวงาม” เมื่อเรียกกันมานาน ๆ เขาก็เรียกเพี้ยนเปน “งิ้วงาม” ในปจจุบัน
ในหมูบานนี้นอกจากชนชาติพมาแลว ยังมีชนชาติเวียงจันทรซงึ่ มีหลักฐานอีกวา ตั้งถิ่นฐานอยูในบานปากฝางปจจุบัน
สวนลาวเวียงจันทร ก็ตั้งถิ่นฐานอยูในหมูบ านงิ้วงามปจจุบนั เชนเดียวกัน
มีที่ตั้งอยูห างจากอําเภอเมืองอุตรดิตถ ถึง ตําบลงิ้วงาม มีระยะทาง 9 กิโลเมตร และ มีพื้นทีท่ ั้งหมดประมาณ
59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร
2.1.2 สภาพทั่วไป
ลักษณะภูมิประเทศของ องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม เปนพื้นที่ราบ และลูกคลื่นลอนตื้น ลอนลึก และ
เปนทีร่ าบสูง แตปจจุบันไดกลายเปนสภาพพื้นที่ราบมากกวา 80% ของพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรไดแปลงเปนพื้นทีท่ าง
การเกษตร เชน ทํานา ทําไร ทําสวน ลักษณะภูมิประเทศของตําบลงิ้วงามสามารถแบงไดเปน 3 ลักษณะ คือ
1. ลักษณะพื้นที่ราบน้ําทวมไมถึง ซึ่งเปนพื้นที่ประมาณ 80% และใชประโยชนในการทํานาปลูกพืช
ไรและเกษตรกรรมอื่น ๆ
2. ลักษณะพื้นที่ราบริมฝง แมน้ํา จะอยูทางทิศตะวันตกของแมน้ํานานที่ไหลผาน สวนใหญทําใช
ประโยชนในการเกษตร ปลูกยาสูบ พืชผัก ขาวโพดและสวนผลไม
3. ลักษณะพื้นที่เปนลูกคลื่นลอนลาดหรือพื้นทีเ่ นินเขา พื้นที่ลักษณะนีจ้ ะอยูทางทิศตะวันตกของตําบล
มีการใชประโยชนในการปลูกพืชไร
2.1.3 ที่ตั้งและอาณาเขต
ตําบลงิ้วงาม มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 59 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,875 ไร มีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่
ดังตอไปนี้
ทิศเหนือ
ติดตอกับ
ตําบลขุนฝาง

ทิศใต
ติดตอกับ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ

ตําบลคุงตะเภา
ตําบลผาจุก
ตําบลทาเสา และตําบลน้ําริด

แผนที่เขตการปกครององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม

2.1.4 ภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศแบบมรสุม มี 3 ฤดู คือ
ฤดูรอน
เริ่มตัง้ แตเดือน มีนาคม ถึง เดือน มิถุนายน มีสภาพอากาศรอนอบอาว อุณหภูมิ
โดยเฉลี่ยประมาณ 40 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน
เริ่มตัง้ แตเดือน กรกฎาคม ถึง เดือน ตุลาคม มีฝนตกชุกหนาแนน ปริมาณน้ําฝน
โดยเฉลี่ยประมาณ 1,200 มิลลิเมตร
ฤดูหนาว
เริ่มตัง้ แตเดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน กุมภาพันธ มีสภาพอากาศหนาว ถึง หนาวจัด
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยอยูระหวาง 16 องศาเซลเซียส และลดต่าํ
จนถึง 6 องศาเซลเซียส
2.1.5 การแบงเขตการปกครอง
การปกครอง ตําบลงิ้วงาม แบงเขตการปกครองออกเปน 16 หมูบาน แยกเปน
หมูที่ 1
บานวังสีสูบ
หมูที่ 2
บานวังสีสูบ
หมูที่ 3
บานไรกลวย
หมูที่ 4
บานงิ้วงาม
หมูที่ 5
บานงิ้วงาม
หมูที่ 6
บานวังขอน
หมูที่ 7
บานวังขอน
หมูที่ 8
บานปากฝาง
หมูที่ 9
บานปากฝาง
หมูที่ 10
บานปากฝาง
หมูที่ 11
บานน้ําไผ
หมูที่ 12
บานปากฝาง
หมูที่ 13
บานไรกลวยเหนือ
หมูที่ 14
บานปากฝาง
หมูที่ 15
บานงิ้วงาม
หมูที่ 16
บานวังสีสูบ
มีประชากรทั้งสิ้น 9,061 คน 3,507 ครัวเรือน แยกเปนประชากรชาย 4,392 คน ประชากร
หญิง 4,669 คน ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และศาสนาคริสต
ขอมูล : จากสํานักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง การตรวจสอบบานจากทะเบียนบาน ที่วาการอําเภอเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ ณ เดือน มกราคม พ.ศ. 2554

2.2 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
อัตรากําลังขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
จํานวน
42
คน
แยกเปน
1.1 พนักงานสวนตําบล รวมทั้งสิ้น จํานวน
- ระดับ 7
จํานวน
2
- ระดับ 6
จํานวน
1
- ระดับ 5
จํานวน
3
- ระดับ 4
จํานวน
3
- ระดับ 3
จํานวน
4
- ระดับ 2
จํานวน
- ระดับ 1
จํานวน
-

13

คน

คน
คน
คน
คน
คน
คน
คน

1.2 ลูกจางประจํา / พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งสิ้น
(1) ลูกจางประจํา
จํานวน
3
คน
(2) พนักงานจางตามภารกิจ
จํานวน
9
คน
(3) พนักงานจางทั่วไป
จํานวน
13
คน
(4) จางเหมาบริการ
จํานวน
4
คน
ระดับการศึกษาของพนักงานสวนตําบล ลูกจางประจําและพนักงานจาง
ประถมศึกษา
จํานวน
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จํานวน
16
ปริญญาตรี
จํานวน
12
ปริญญาโท
จํานวน
3
จํานวนบุคลากรฝายการเมือง
จํานวน
1. ฝายบริหาร
จํานวน
4
- นายกองคการบริหารสวนตําบล
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
- เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล

29 คน แยกได ดังนี้

คน
คน
คน
คน

31
คน แยกเปน
คน ไดแก
นายสยาม
แตงเอี่ยม
นายประทวน พรมเพ็ชร
นายประจวบ ดีบุญ
นางณิชาพัฒน มณีนุท

2. ฝายนิติบัญญัติ
จํานวน
26
คน ไดแก
- ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล
นายสมเกียรติ เณรแกว
- รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล นายบํารุง
ศรีจันทร
- เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล นายทวีป
คลังกรณ
- สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

ส.อบต. ม. 14
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 12

นายบุญโชติ
นายสุชล
นายทิม
นายสมศักดิ์
นายสอาด
นายมณฑา
นายเพชร
นางสงกรานต
นายสําเภา
นายสังวาลย
นายบุญชวย
นายทองเดือน
นางสมบัติ
นายใส
นายจําเนียร
นายเสมือน

ขุนวิทยา
ใสสีสูบ
โตมี
โมราลักษณ
เธียรจินดากุล
อินทรจันทร
เวรุริยะ
ดีบุญ
จันทรศรี
หิงสุวรรณ
ขมัก
เกตุเอี่ยม
สุขจิตต
อนมอย
ภูมาลัย
อุดตัน

ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
ส. อบต. ม. 3
ส. อบต. ม. 4
ส. อบต. ม. 5
ส. อบต. ม. 6
ส. อบต. ม. 7
ส. อบต. ม. 8
ส. อบต. ม. 9
ส. อบต. ม. 10
ส. อบต. ม. 11
ส. อบต. ม. 12
ส. อบต. ม. 13
ส. อบต. ม. 14
ส. อบต. ม. 15
ส. อบต. ม. 16

กํานันและผูใหญบานในเขตตําบลงิ้วงาม
1. นายเจษฏา
สอนแกว
2. นายอนันต
หิรัญสวรรค
3. นายเศรษฐพงศ
วงษเปยม
4. นายเจริญ
ปาดวง
5. นายสมชาย
นามวงศ
6. นายประหยัด
แดงใส
7. นายไพโรจน
จันทินทรางกุล
8. นายอําพร
นิ่มอนัน
9. นายสุรเสน
เอี้ยงเอี่ยม
10. นายสําเริง
แกวแกว
11. นายประจวบ
ยั่งยืน
12. นายสุดใจ
อินทรศิริ
13. นาย ทองใบ
จูบรรจง
14. นายพิเชษฐ
อภิลักษณนัย
15. นายทองคํา
มีสวัสดิ์
16. นายลําดวน
วงษหลา

นางจิรภัทร
นายทองคํา
นายนิพล
นางพิมลพัชร
ร.ต.สันติ
นายพึ่ง
นายมานิต
นายสมคิด
นายสังวาลย

พุฒมาลา
ทวมจันทร
ขําจุย
เมืองสํานัก
ฟากระจาง
หลวงเรื่อง
นวนแกว
พันธไมทองคํา
ตาทา

ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 9
ส.อบต. ม.10
ส.อบต. ม.11

นายทองคํา

รอดพวง

ส.อบต. ม.13

นายจรูญ
โตมี
นายนเรียนชัย นันนวน

ส.อบต. ม.15
ส.อบต. ม.16

กํานันตําบลงิ้วงาม
ผูใหญบานหมูที่ 2
ผูใหญบานหมูที่ 3
ผูใหญบานหมูที่ 4
ผูใหญบานหมูที่ 5
ผูใหญบานหมูที่ 6
ผูใหญบานหมูที่ 7
ผูใหญบานหมูที่ 8
ผูใหญบานหมูที่ 9
ผูใหญบานหมูที่ 10
ผูใหญบานหมูที่ 11
ผูใหญบานหมูที่ 12
ผูใหญบานหมูที่ 13
ผูใหญบานหมูที่ 14
ผูใหญบานหมูที่ 15
ผูใหญบานหมูที่ 16

2.3 สภาพเศรษฐกิจ
2.3.1 อาชีพ
- ราษฎรประกอบอาชีพการเกษตร
- ทํางานประจํา
- รับจางทํางานชั่วคราวทั่วไป
- ไมมีงานทําและกําลังเรียน เด็ก และผูส ูงอายุ
- อื่น ๆ

ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ

96
0.2
0.6
3
0.2

%
%
%
%
%

รายละเอียดขอมูลดานการเกษตร
จํานวน
พื้นที่
ผลผลิต
หมายเหตุ
เกษตรกร(ราย) เพาะปลูก(ไร) (ตัน)
ขาวนาป
566
7,252.30
800
ขาวนาปรัง
525
4,906.10
850
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
162
1,977
1,000
ถั่วลิสง
33
150
300
ชนิด

สวนราชการในพื้นที่เขตตําบลงิ้วงาม
 โครงการชลประทานอุตรดิตถ
ตั้งอยูหมูที่
 กรมทางหลวง แขวงการทางที่ 2 ตั้งอยูหมูที่
 ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธกส.) ตั้งอยูหมูที่
 ที่ทําการ อบต.งิ้วงาม
ตัง้ อยูหมูที่
 สภาวัฒนธรรมตําบลงิ้วงาม
ตั้งอยูหมูที่

13
3
2
4
4

บานไรกลวยเหนือ
บานไรกลวย
บานวังสีสูบ
บานงิ้วงาม
บานงิ้วงาม

2.3.2 หนวยธุรกิจในเขต อบต.
 ปมน้ํามัน
5
แหง
- หจก.พระแทนการปโตเลียม ตั้งอยูหมูท ี่ 7 บานวังขอน
- บริษัทวินวินเซอรวสิ จํากัด
ตั้งอยูหมูท ี่ 2 บานวังสีสบู
- หจก.บรมอาสนคาไม
ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานวังสีสบู
- องคการคา สกสค.
ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานวังสีสบู
- สหกรณ เมืองอุตรดิตถ
ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานวังสีสบู
 ปมกาซ 2
แหง
- บริษัท วีแครอุตรดิตถ จํากัด (LPG) ตั้งอยูหมูที่ 1 บานวังสีสูบ
- บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) (NGV) ตั้งอยูหมูที่ 1 บานวังสีสูบ
 โรงสี
11 แหง (ขอมูลการจัดเก็บภาษีประจําป)

 รานคาปลีก
 รานอาหาร

61
35

แหง
แหง

(ขอมูลการจัดเก็บภาษีประจําป)
(ขอมูลการจัดเก็บภาษีประจําป)

2.3.3 แหลงทองเที่ยว
ตําบลงิ้วงาม มีสถานที่ทองเที่ยวคือ
1. อางเก็บน้ํา “หวยเดื่อโหวก” ซึ่งเปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
2. หาดริมแมน้ํานานวังสีสูบ

ตั้งอยูหมูท ี่ 11 บานน้ําไผ
ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานวังสีสูบ

2.3.4 การศึกษา
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตตําบลงิ้วงาม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4
5

จํานวนนักเรียน ( คน )
ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบานงิ้วงาม
โรงเรียนมิตรภาพที่ 39
โรงเรียนวัดศรีธาราม
โรงเรียนบานน้ําไผ
โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
รวม

กอน
ประถม
31
10
12
7
51
111

ป. 1 - ป. 6

ม.1 – ม.3

99
36
32
24
120
311

0
0
0
0
108
108

รวม
130
46
44
31
279
530

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตตําบลงิ้วงาม
ลําดับ
ชื่อศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ที่
1 โรงเรียนบานงิ้วงาม
2 โรงเรียนมิตรภาพที่ 39
3 โรงเรียนชุมชนเมืองปากฝาง
รวม

จํานวนนักเรียน ( คน )
19
17
35
71

2.3.5 สถาบันและองคกรทางศาสนา
1. วัดศรีธาราม
ตั้งอยูหมูท ี่ 1 บานวังสีสูบ
2. วัดใหมชองลม
ตั้งอยูหมูท ี่ 2 บานวังสีสูบ
3. วัดเขาแกว
ตั้งอยูหมูท ี่ 4 บานงิ้วงาม
4. วัดงิ้วงาม
ตั้งอยูหมูท ี่ 5 บานงิ้วงาม
5. วัดวังขอน
ตั้งอยูหมูท ี่ 7 บานวังขอน

หมายเหตุ

6. วัดปากฝาง
7. เขตพุทธาวาสวัดดอยแกว
8. ที่พักสงฆวัดเวฬุวรรณวารี
9. คริสตจักรรมเกลาอุตรดิตถ
10. คริสตจักรคริสเตียนไทยน้ําไผ

ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่
ตั้งอยูหมูท ี่

9
15
11
1
11

บานปากฝาง
บานงิ้วงาม
บานน้ําไผ
บานวังสีสูบ
บานน้ําไผ

2.3.6 สาธารณสุข
- องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม มีสถานีอนามัยประจําตําบล/หมูบาน ที่สังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 2 แหง ไดแก
1. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ งิ้วงาม
2. สถานีอนามัยวังสีสูบ
2.3.7 การคมนาคม
- มีเสนทางเขาสูหมูบานในตําบลไดสะดวกทุกหมูบาน
- มีเสนทางจากตัวจังหวัดอุตรดิตถ ถึง ตําบลงิ้วงาม รวมระยะทางประมาณ 9 กิโลเมตร
2.3.8 การรวมกลุมของประชาชน
จํานวนกลุมทุกประเภท
45
- กลุมอาชีพ
29
- กลุมออมทรัพย
16

กลุม
กลุม
กลุม

(ฐานขอมูลเศรษฐกิจชุมชน)
(ฐานขอมูลกองทุนหมูบาน)

2.3.9 ผลการพัฒนาทองถิ่นในระยะที่ผานมา
การคลังทองถิ่น จากการบริหารรายรับ – รายจายในปงบประมาณที่ผานมาเปรียบเทียบฐานะ การคลัง
ยอนหลัง 5 ป
ปงบประมาณ 2550
รับจริง
16,041,468.72
บาท
จายจริง
13,905,891.20
บาท
ปงบประมาณ 2551
รับจริง
23,440,200.00
บาท
จายจริง
21,104,478.40
บาท
ปงบประมาณ 2552
รับจริง
24,433,286.18
บาท
จายจริง
21,766,071.06
บาท
ปงบประมาณ 2553
รับจริง
24,211,120.00
บาท
จายจริง
21,213,112.30
บาท

ปงบประมาณ 2554
รับจริง
จายจริง

24,708,440.00
7,385,246.01

หมายเหตุ ขอมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553

บาท
บาท

สวนที่ 3
การวิเคราะหศักยภาพพัฒนาทองถิ่น
***************
1. หลักการและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
1.1 นโยบายของรัฐบาล (อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
1) นโยบายเรงดวนในการดําเนินการปแรก
- การสรางความเชื่อมั่นและกระตุนเศรษฐกิจในภาครวมเพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นแกภาคประชาชนและ
เอกชนในการลงทุนและการบริโภค
- การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน
- การลดภาระคาครองชีพของประชาชน
- จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจและกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพือ่ แกไขปญหาเศรษฐกิจ
2) นโยบายความมั่นคงของรัฐ
3) นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
- นโยบายการศึกษา
- นโยบายแรงงาน
- นโยบายดานสาธารณสุข
- นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- นโยบายสวัสดิการสังคมและความมั่นคงของมนุษย
- นโยบายการกีฬาและนันทนาการ
4) นโยบายเศรษฐกิจ
- นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค
- นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
- นโยบายปรับโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกคุณภาพชีวิตและเพิม่ ความสามารถในการแขงขัน
- นโยบายพลังงาน
- นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
- นโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตถกรรม
- นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ
- นโยบายการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
1.2. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญา และการเรียนรู
- การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคมุ กัน
- การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมสี ุขภาพแข็งแรงทัง้ กายและใจ และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู

- การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข
2) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคงของประเทศ
- การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง
- การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน
- การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูร วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติ
และเกื้อกูล
3) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยัง่ ยืน
- การปรับโครงสรางการผลิตเพือ่ เพิม่ ผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความ
เปนไทย
- การสรางภูมิคมุ กันของระบบเศรษฐกิจ
- การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปน
ธรรม
4) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร
และสิ่งแวดลอม
- การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ
- การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพือ่ ยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน
- การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ
- การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนิน
ชีวิตในสังคมไทย
- เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวม ในการบริหารจัดการประเทศ
- สรางภาคราชการทีม่ ีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการกํากับควบคุม และ
ทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา
- กระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิน่ และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนือ่ ง
- สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
- การปฏิรูปกฏหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
เพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา
- การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ ประเทศสูดุลยภาพและความ
ยั่งยืน
1.3 สวนทองถิ่นในฐานะบทบาทของภาคีพัฒนา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แหงชาติ ฉบับที่ 10
1) นําแผนชุมชนมาประกอบการจัดสรรงบประมาณการพัฒนาทองถิ่นและผลักดันการดําเนินงานภายใตแผน
ชุมชนใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม โดยการระดมทรัพยากรภายในพื้นที่รับผิดชอบทั้งจากภาครัฐ เอกชน พัฒนาเอกชน
และชุมชน เพื่อสรางการมีสวนรวมและความเปนเจาของที่นาํ ไปสูการพัฒนาชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน

2) จัดบริการทางเศรษฐกิจและสังคมขั้นพื้นฐานใหชุมชนอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ คนในชุมชนสามารถ
เขาถึงแหลงทุน การศึกษา สาธารณสุข และการคุมครองทางสังคมไดอยางเทาเทียมกัน
3) ประสานความรวมมือระหวางภาคีการพัฒนาตาง ๆ ในทุกระดับตัง้ แตชุมชน จังหวัด กลุม จังหวัด ภูมิภาค
และประเทศ ในการดําเนินโครงการและกิจกรรมการพัฒนาที่กอใหเกิดประโยชนตอชุมชนอยางกวางขวางในหลายมิติ
พรอมทั้งสนับสนุนใหมมี าตรการทางสังคมเพือ่ เฝาระวังและตรวจสอบบริการตางๆ ใหมีความโปรงใส เปนธรรม โดยมี
มาตรการคุม ครองผูท ี่ทําประโยชนเพื่อชุมชน/สังคม
4) พัฒนาฐานขอมูลทองถิ่น ใหเปนระบบและปรับใหทันสมัยอยูเสมอ ทั้งขอมูลครัวเรือน ขอมูลศักยภาพ
ทองถิ่นในประเด็นตาง ๆ อาทิ การรวมกลุมการจัดกิจกรรมของชุมชน ทุนทางเศรษฐกิจ ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติ
ทุนภูมิปญญาทองถิ่นและปราชญหรือผูนําตามธรรมชาติในชุมชน สนับสนุนการจัดการองคความรูในชุมชน ประสาน
สถาบันการศึกษาในพื้นที่ และเปดเวทีใหภาคประชาสังคมมีบทบาทในการรวมพัฒนาและเปนแกนในการจัดการองค
ความรู
5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลของชุมชน และจัดทําตัวชี้วัดความเขมแข็งของชุมชนในมิติตาง ๆ เชน
ตัวชี้วัดความสุขของชุมชน ทั้งความสุขภายในจิตใจ เชน การเขาถึงหลักศาสนา ความภาคภูมิใจในทองถิ่น เปนตน
และความสุขภายนอก เชน การมีครอบครัวอบอุน การมีปจจัยสี่พอเพียง การมีหลักประกันในชีวิต เปนตน
1.4 วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น
“ งิ้วงาม อูขาว อูน้ํา ของจังหวัดอุตรดิตถ ทุกวิถีชีวิต อยูดี กินดี
มีความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม ชุมชนมีความเขมแข็งดวยการบริหารจัดการที่ดี ”
1.5 ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสังคมและความมั่นคง
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

2. ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
3.2.1 การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชน
1) ปญหาดานเศรษฐกิจ
1.1ราษฎรไมมีอาชีพเสริม
1.2ไมมีระบบประกันราคาสิ้นคาเกษตร
1.3ราษฎรขาดที่ทํากินในการเกษตร
1.4ราษฎรขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ

1.5ราษฎรไมมีการปลูกพืชผักสวนครัวไวกินเอง
1.6ราษฎรไมมีการรวมกลุม
2) ปญหาดานสังคม
2.1 ดานครอบครัวและชุมชน
2.1.1 ไมมีระบบการเรียนรูและการรวมกลุมอยางถาวร
2.1.2 ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ถูกทอดทิ้ง
2.1.3 เด็กกอนวัยเรียนไดรับการดูแลไมเหมาะสมกับวัย
2.1.4 คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมในกิจกรรมสวนรวม
2.1.5 การปองกันโรคติดตอในทองถิ่นไมดีเทาที่ควร
2.1.6 ไมมีแหลงเรียนรูขอมูลขาวสารที่เปนสาธารณะ
2.1.7 ปญหาการเลนพนัน
2.2 ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
2.2.1 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังไมเพียงพอ
2.3 ดานกีฬาและนันทนาการ
2.3.1ขาดผูนําดานการกีฬาในชุมชน กิจกรรมไมตอเนื่อง
2.3.2ชุมชนมีสถานที่ออกกําลังกายและที่พักผอนไมเพียงพอ
2.4 ดานยาเสพติด
2.4.1การใหความรูแกชุมชนในเรื่องเกี่ยวกับปญหายาเสพติดไมทั่วถึง
2.4.2ยาเสพติดแพรระบาด
3) ปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน
3.1 ดานคมนาคม
3.1.1 การเดินทางถนนบางสายไมสะดวก เนื่องจากเปนถนนลูกรัง
3.2 ดานสาธารณูปโภค
3.2.1 ระบบไฟฟา ประปา ไมทั่วถึงทุกครัวเรือน
3.2.2 โทรศัพทสาธารณะมีไมเพียงพอตอความตองการของชุมชน
3.2.3 ไฟฟาสาธารณะไมเพียงพอ
4) ปญหาดานแหลงน้ํา
4.1 แหลงน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภค
4.1.1 ขาดแคลนน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคในฤดูแลง
4.1.2 ราษฎรไมมีภาชนะเก็บน้ําไวใชในฤดูแลง
4.1.3 ราษฎรขาดระบบประปาที่ดีในหมูบ าน
4.1.4 ราษฎรขาดระบบชลประทานที่ดี
4.1.5 ไมมีทางระบายน้ําและแหลงเก็บกักน้ําธรรมชาติ
4.1.6 ไมมีคูระบายน้ํา และทํานบกั้นน้ํา

4.1.7 คู คลอง และเหมืองขาดการปรับปรุงดูแล
4.2 แหลงน้ําเพื่อการเกษตร
4.2.1 ไมสามารถใชประโยชนจากแหลงน้ําที่มีอยูอยางเต็มที่
4.2.2 แหลงน้ําธรรมชาติตื้นเขิน
4.2.3 แหลงน้ํามีไมเพียงพอ
5) ปญหาดานสาธารณสุข
5.1 ปองกันโรคระบาด โรคติดตอ
5.1.1 การแพรระบาดของโรคติดตอ
5.1.2 ขาดความรูในเรื่องสุขภาพอนามัยการปองกันและการสงเสริมสุขภาพ
6) ปญหาดานการเมืองการบริหาร
6.1 ดานการเมือง การปกครอง
6.1.1 ขาดกระบวนการเรียนรูทางการเมือง
6.1.2 ประชาชนไมเขาใจการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยที่ถูกตอง
6.2 ดานการเมือง - การบริหาร
6.2.1 บุคลากรมีไมเพียงพอในการปฏิบัตหิ นาทีร่ าชการ
6.2.2 ไมมีอาคารที่ทําการทีเ่ หมาะสม
7) ปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
7.1 ดานการศึกษา
7.1.1การสงเสริมและสนับสนุนดานการศึกษาไมเพียงพอ
7.1.2 ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษาตอ
7.1.3 สถานศึกษาไมไดมาตรฐานเมื่อเทียบกับสถานศึกษาในชุมชนเมือง
7.1.4 เด็กกอนวัยเรียน ไมไดรับการดูแลอยางเหมาะสม
7.1.5 เด็ก เยาวชน ประชาชน ใหความสําคัญกับการกีฬานอย
7.2 ดานศาสนาและวัฒนธรรม
7.2.1 ขาดการรณรงคฟนฟูและอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
7.2.3 ขาดการสงเสริมและสนับสนุนวัด
8) ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8.1 ดานแหลงน้ําธรรมชาติ
8.1.1 ขาดงบประมาณในการพัฒนา
8.1.2 ขาดการมีสวนรวมในการปลูกตนไมตามถนน ริมแมนา้ํ ลําคลอง ตลอดจนการ
ดูแลสถานที่สาธารณะ

3. การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตขององคการ บริหาร
สวนตําบล
จุดแข็ง

จุดออน

1. ระบบการบริหาร
- มีการจัดโครงสรางภายในที่เหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ
- การบริหารจัดการยึดหลักธรรมมาภิบาล
- มีการแบงงาน/มอบหมายหนาทีร่ ับผิดชอบ

1. ระบบการบริหาร
- กฎระเบียบขอบังคับตางๆ มีการปรับปรุงแกไข
ตลอดเวลาทําใหศึกษาไมทันขาดความชัดเจนในการ
ดําเนินงาน
- พื้นที่รับผิดชอบมาก ไมสามารถบริการการพัฒนาได
ทั่วถึง
- ปริมาณงานมีมาก บุคลากรมีนอย มีผลทําใหผลงาน
ไมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร
- ประชากรบางสวนยังขาดการมีสวนรวม
2. ระบบขอมูล
- การนําขอมูลสารสนเทศไปใช
3. อัตรากําลัง (พนักงาน/ลูกจาง)
- มีบุคลากรไมเพียงพอ
- บุคลากรไดรบั มอบหมายงานมากเกินไป

2. ระบบขอมูล
- มีการจัดเก็บขอมูลในการดําเนินการ
3. อัตรากําลัง (พนักงานสวนตําบล/ลูกจาง)
- บุคลากรมีความรูความสามารถในการปฏิบัติหนาที่
- ไดรับการฝกอบรมอยางตอเนื่อง
- มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสราง
4. การเงิน/งบประมาณ
- การบริหารงบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

4. การเงิน/งบประมาณ
- งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนาในการขยายตัว
จากชนบทเปนเมือง
5. ศักยภาพของชุมชน
5. ศักยภาพของชุมชน
- มีกลุม ตาง ๆ ในหมูบ าน เชนกลุมออมทรัพย กลุม อาชีพ - สถานที่และอาคารทีท่ ําการคับแคบไมเพียงพอ
- มีกลุม ไมทุกหมูบาน สมาชิกมีนอย
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- มีแหลงน้ําธรรมชาติสามารถใชประโยชนในการเกษตร
– ขาดจิตสํานึกในการรับผิดชอบรวมกัน ในการ
- มีทรัพยากรธรรมชาติทเี่ อื้อตอการพัฒนาเปนแหลง
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทองเที่ยว ทําใหมรี ายไดจาการทองเที่ยวมาก

โอกาสการพัฒนาในอนาคต
- นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด ทีส่ นับสนุนสงเสริมดานการเกษตร การทองเที่ยว สอดคลองกับยุทธศาสตรตําบล
- การสรางความเขมแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- การแกไขปญหาความยากจน ปญหายาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล
- มีนโยบายและแผนแมบทเพื่อการทองเที่ยวที่ยั่งยืนในจังหวัดตรัง ซึ่งทําใหมีเครือขายการทองเที่ยว

ปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด
- กฎหมายระเบียบ ขอบังคับ มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
- การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจายไมเหมาะสมกับเวลาดําเนินการ
- ภารหนาทีเ่ พิ่มมากขึ้น ตามภารกิจที่ไดรบั ถายโอน

สวนที่ 4
วิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
***************
1. วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น
“ งิ้วงาม อูขาว อูน้ํา ของจังหวัดอุตรดิตถ ทุกวิถีชีวิต อยูดี กินดี
มีความรวมมือจากทุกภาคสวนของสังคม ชุมชนมีความเขมแข็งดวยการบริหารจัดการที่ดี ”
2. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
ยุทธศาสตรที่ 4
ยุทธศาสตรที่ 5
ยุทธศาสตรที่ 6
ยุทธศาสตรที่ 7

การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสังคมและความมั่นคง
การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร

3. พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน มี
ประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น
พันธกิจที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 3 การสรางระบบบริหารจัดการที่ดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา
การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง
พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรกั ษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามและภูมิปญญาของทองถิ่น
พันธกิจที่ 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการใหมปี ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
พันธกิจที่ 6 การเพิม่ ประสิทธิภาพในการจัดการดานการทองเที่ยว และการจัดกาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่ 7 การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการบริหารการเงินการคลัง
ใหสอดรับกับอํานาจหนาที่และภารกิจทีม่ ีอยูเดิม และที่ไดรบั โอนจากการกระจายอํานาจจากรัฐบาล

พันธกิจที่ 8 การเพิม่ ศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครือ่ งมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมืองอยางมี
ประสิทธิภาพโดยไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานอื่นๆ
3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1) การคมนาคมสะดวก
2) ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
3) การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ ตามแนวธรรมาภิบาล
4) การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
5) ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
6) สงเสริมการศึกษา อนุรักษศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณี
7) ประชาชนมีสุขภาพดี
8) พัฒนาและจัดการดานการทองเที่ยวใหมปี ระสิทธิภาพและยั่งยืน
9) จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม ไมใหเกิดมลพิษและมีความยั่งยืน
10) ชุมชนมีความเปนระเบียบเรียบรอย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
11) ผูดอยโอกาส ผูส ูงอายุไดรับการดูแล

สวนที่ 5
ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
***************
1. ยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลงิ้วงาม
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานดานสังคมและความมั่นคง
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
2. แนวทางการพัฒนา
2.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1.1 งานดานการคมนาคมและการขนสง นําขอมูลสภาพเสนทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ําในพื้นทีม่ า
ประกอบการวางแผน รวมถึงถนนที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นควรดําเนินการลงทะเบียนทางหลวง ทองถิ่นใหเปน
ปจจุบันเพื่อมีขอมูลทางหลวงทองถิ่นโดยระบุพกิ ัดที่ตั้งทางภูมิศาสตร และทราบวาถนนสายใดอยูในภาพใด และ
จําเปนตองปรับปรุงซอมแซมเมื่อใด เพื่อกําหนดไวเปนแผนงาน/โครงการในแผนพัฒนาสามป
2.2.2 งานดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ใหสํารวจขอแหลงน้ําโดยระบุพิกัดที่ตงั้ ทางภูมิศาสตรสภาพ
และอายุการใชงานของแหลงน้ําเพื่อการเกษตร อุปโภค บริโภค เพื่อวางแผนบํารุงรักษาหรือซอมแซมในแผนพัฒนาสามป
ตลอดจนสํารวจสภาพความสมบูรณของสถานีสูบน้ําสภาพเครื่องสูบน้ํา สถานีสูบน้ํา คลองสงน้ํา หากจําเปนตองซอมแซม
ใหบรรจุไวในแฟนพัฒนาสามป
2.2.3 งานดานการผังเมือง และการควบคุมอาคาร ควรนําผังเมือง / ชุมชนมาเปนขอมูลประกอบการวางแผน
2.2 ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต
2.2.1 งานดานการสงเสริมอาชีพ ควรใหความสําคัญแกกลุมแรงงานนอกระบบ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับ
รายจาย และสําหรับกลุม ที่ไมมงี านทําควรสงเสริมใหเกิดอาชีพ รวมทั้งสงเสริมใหกลุมผูส ูงอายุ และผูพิการมีงานทําเพื่อให
สามารถดํารงชีพไดอยางเหมาะสม
2.2.2 งานดานสวัสดิการสังคม
(1) การสงเสริมและพัฒนาผูสงู อายุ ใหไดรบั เบี้ยยังชีพในปตอ ๆ ไปอยางทั่วถึง โดยมีการจัดทํา
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน เพื่อการคาดการณจํานวนของผูส ูงอายุที่จะไดรบั เบี้ยยังชีพลวงหนา และกําหนดไวใน
แผนพัฒนาสามป นอกจากนี้ควรใหความสําคัญในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูส ูงอายุ
เชนกัน

(2) การสงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถิ่น ควรใหความสําคัญในการจายเงินเบี้ยความพิการใหคน
พิการอยางครอบคลุมทั่วถึง ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ
(3) การสงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็กพิจารณาวา
เด็กไดรับอาหารเสริม (นม) ทั่วถึงหรือไม ไดรบั อาหารกลางวันครบทุกคนหรือไม เพื่อเปนขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนา
สามป นอกจากนี้ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถิ่น พิจารณานําแผนงาน
/โครงการดานการพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนบรรจุในแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามความเหมาะสม
(4) การสงเสริมดานที่พกั อาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูย ากจน ใหมีทอี่ ยูอาศัย
2.2.3 งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ และนอกระบบโดยการสงเสริมใหมีศูนยการ
เรียนรูชุมชน และการศึกษาตามอัธยาศัย
2.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
2.3.1 งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพ
ผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดทําระบบขอมูล ขาวสารเพือ่ การพัฒนาชุมชน ตลอดจนการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนา
ชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ
2.3.2 งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ใหนําขอมูลการเกิดสาธารภัยในทองถิ่น เชน อุทกภัย วาตภัย
อัคคีภัย ดินถลม อาคารถลม ภัยจากภัยแลง ภัยจากสารเคมี และวัตถุอันตราย ภัยจากไฟปา ภัยจากอากาศหนาว ภัยจากา
กรคมนาคมและชนสง เปนตน มาวิเคราะหหาแนวทางปองกัน หรือลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นทีเ่ คยไดรับความเสียหายอยางรายแรงจากสาธารณภัยดังกลาวควรหามาตรการเชิงปองกัน และ
กําหนดเปนแผนงานไวในแผนพัฒนาสามป
2.3.3 งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย ใหสํารวจจุดทีม่ ักเกิดเหตุราย ภัยอันตรายจากกลุม มิจฉาชีพและหา
มาตรการปองกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุรายขึ้น สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มกี ารติดตั้งกลองวงจรปดให
สํารวจสภาพความสมบูรณของการใชงาน หากจําเปนตองซอมแซมขอใหเรงดําเนินการบรรจุในแผนพัฒนาสามป
2.4 ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
2.4.1 งานดานการสงเสริมการลงทุน ความสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชนเพื่อเพิ่ม
มูลคาของผลิตภัณฑชุมชน และมุง เนนใหเกิดการพึง่ ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.4.2 งานดานการพาณิชยกรรม กรณีเทศบาลใหสํารวจจุดหารเรแผงลอย วาสามารถขยายจุดผอนปรนเพิ่มขึ้น
ไดอีกหรือไม หรืออาจสํารวจหาสถานที่ที่ยังไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่และเหมาะสมกับคาขายและเตรียมมาตรการ
รองรับในแผนพัฒนาสามปเพื่อสรางรายไดทมี่ ั่นคงใหแกกลุม ผูคาขาย
2.4.3 งานดานการทองเที่ยว ควรสงเสริมการทองเที่ยวที่ไมกอใหเกิดผลกระทบสภาพแวดลอม และวิถีชีวิตอันดี
งานของประชาชนในทองถิ่น
2.5 ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ การคุมครองดูแลและบํารุงรักษาปาและน้ํา ควรเปนการ
รวมมือกันดําเนินการระหวางองคการปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเพื่อใหเกิดผลสําเร็จอยางยัง่ ยืน

2.6 ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่น โดยการสํารวจขอมูลภูมปิ ญญาทองถิ่นทั้งหมด สรางเปน
องคความรู เผยแพรใหแกคนในทองถิ่น โดยอาจสนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑ
ของทองถิ่น
2.7 ดานการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร
2.7.1 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาครุภัณฑ เครือ่ งมือ เครื่องใช และสถานทีป่ ฏิบัติงาน
2.7.2 งานดานการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรของ อบต. เพื่อใหการปฏิบัตงิ านเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

