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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 

1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

    1.1 ที่ตั้ง 
แผนท่ีเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 

 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอหนองพอกระยะห่างจากอำเภอ
หนองพอก  24 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ด  96    กิโลเมตร 

 
ตำบลภูเขาทองมีเนื้อที่ประมาณ   95   ตร.กม. หรือประมาณ 67,123 ไร่  
คิดเป็นร้อยละ 10.1 ของพ้ืนที่อำเภอหนองพอก    มีอาณาเขต   ดังนี้ 
ทิศเหนือ           ติดต่อ  อำเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ ์
ทิศใต้     ติดต่อ  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงามอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันออก     ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลผาน้ำย้อยอำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด 
ทิศตะวันตก       ติดต่อ  อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 

สภาพพ้ืนที่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบและเป็นภูเขาขนาดเล็กสลับกันไป ทางทิศ
เหนือและทิศตะวันออกติดภูเขาขนาดเล็กเป็นแนวยาว  สภาพพ้ืนดินเป็นดินร่วนปนทรายและมีลักษณะ
เป็นดินลูกรังบางส่วน  ปริมาณน้ำผิวดินมีน้อย   ส่วนมากอาศัยน้ำฝนในการทำการเกษตร  น้ำใต้ดินหา
ยากเนื่องจากลึกลงไปมีหินดานจำนวนมาก  ถ้าปริมาณฝนมีน้อยจะส่งผลกระทบกับอาชีพทางการ
เกษตรมาก  เนื่องจากเป็นพ้ืนที่ลาดชันและดินไม่อุ้มน้ำ   มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นภูเขาและเนินเขา มีอ่าง
เก็บน้ำ เหมาะที่จะส่งเสริมและพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยว 
 1.3    ลักษณะภูมิอากาศ   เป็นแบบ   มรสุม    3    ฤดู   คือ 

ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแต่ เดือน    กุมภาพันธ์  -พฤษภาคม 
ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่ เดือน    มิถุนายน -  ตุลาคม  
ฤดูหนาว   เริ่มตั้งแต่ เดือน    พฤศจิกายน -  มกราคม 

              อุณหภูมิ    เฉลี่ยแล้วทั้งปีประมาณ    28 – 34   องศา 
1.4     ลักษณะดิน  เป็น  ลักษณะดินส่วนใหญ่   เนื้อท่ีชั้นบนเป็นดินร่วนปนทราย และชั้นล่างเป็นดิน
ร่วนปนดินเหนียวและมีทรายเล็กน้อย  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ  ดินไม่สามารถเก็บกัก
น้ำได้นาน  
1.5    ลักษณะของแหล่งน้ำธรรมชาติ  มีแหล่งน้ำ ที่สำคัญ คือ  

-  ลำน้ำ , ลำห้วย       4     สาย        ได้แก่ 
ลำห้วยกลอย  ม. 16 , 11 
ลำห้วยพุง  ม. 7 , 8 , 9 , 13 
ลำห้วยอ้อย  ม.  3 ,13 ,2 
ห้วยดินเหนียว  ม.  9 

-   บึง, หนอง          6    แห่ง           ได้แก่ 
หนองคำ   ม.  14 , 10 
หนองผื่อ  ม.  11, 16 
หนองไผ่   ม.  7 
หนองเพลียหลาบ  ม.  8 
หนองคำตะไคร้  ม.  1 
หนองบัว  ม.  13 

      -  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
- ฝาย    17 แห่ง 
- บ่อน้ำตื้น   - แห่ง 
- บ่อโยก    61 แห่ง 
- ถังเก็บน้ำ คสล. ความจุ  - แห่ง 
- ถัง  ฝ.33   - แห่ง 
- อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง 1 แห่ง   (ชลประทาน)  มีความจุ 11,000,000  ลบ.ม 
ปริมาณน้ำ ความจุเก็บกัก 11,000,000 ลบ.ม. การใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเกษตร 
 -    อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ 1 แห่ง   (ชลประทาน) มีความจุ 9,000,000    ลบ.ม
ปริมาณน้ำ ความจุเก็บกัก 9,000,000 ลบ.ม. การใช้ประโยชน์ ส่วนใหญ่ใช้เพ่ือการเกษตร 



3 
 

 

1.6   ลักษณะ/ไม้ป่าไม้    ตำบลภูเขาทองอยู่ในเขตติดกับภูเขา  ซึ่งเป็นภูเขาท่ีมีป่าอุดมสมบูรณ์ มี 
ทิวทัศน์ที่สวยงาม  ซึ่งปัจจุบันมีหน่วยพิทักษ์ป่า คอยดูแล  และมีการปลูกไม้ยืนต้นมากเพ่ือให้ป่า
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  เช่น    ประดู่   ไม้แดง   ราชพฤกษ์   เป็นต้น 

 
 2. ด้านการเมือง/การปกครอง 

2.1  เขตการปกครอง มีการแบ่งพ้ืนที่การปกครองท้องที่ออกเป็น 17 หมู่บ้าน   
มีพ้ืนที่การปกครองจำนวนหมู่บ้าน      17       หมู่บ้าน 

 
  จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน   17    หมู่บ้าน    ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารองค์กร อันประกอบด้วย 
1. สภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติประกอบด้วย 
- ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน 
- รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 1 คน 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 32 คน ปัจจุบัน เหลือ 28 คน 

 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ 
1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 

บ้านภูเขาทอง 
บ้านหนองคำ 
บ้านหนองคำน้อย 
บ้านหนองไฮ 
บ้านโนนสว่าง 
บ้านหนองแสง 
บ้านโนนปลาเข็ง 
บ้านเหล่าโพนงาม 
บ้านโนนสมบูรณ์ 
บ้านหนองคำ 
บ้านโนนสว่าง 
บ้านใหม่พัฒนา 
บ้านบูรพา 
บ้านอุดรชัย 
บ้านหนองไฮเงิน 
บ้านโนนสว่าง 
บ้านหนองคำใหม่สามัคคี  

เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 
เป็นหมู่บ้าน อพป. 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
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2.2. การเลือกตั้ง 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง) กรณีครบวาระ. ครั้งล่าสุด เมื่อ วันที่ 30 กันยายน 2555 
ที่เป็นฝ่ายบริหารราชการส่วนตำบลและเป็นผู้กำหนดนโยบายการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วยบุคลากรที่แต่งตั้ง
โดยอาศัยอำนาจนายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งจากบุคคลที่มิใช่สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ
เจ้าหน้าที่รัฐ ประกอบด้วย 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน 
2. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 2 คน 
3. เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 1 คน 
 
      โครงสร้างผู้บริหาร 
 

            
   
         นายหงษ ์ยศบุญ 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 

         
       นายบรรชา ยุระหาร           นายสมปอง ไชยด า  
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง           รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 

                                                                              
                   นายนอ้ย พิมพโ์พชา 
               เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง 
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2. ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรของตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัด ร้อยเอ็ด เดือน กันยายน 
2564 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีประชากรทั้งสิ้น 9,705 คน แยกเป็นชาย 4,847 หญิง 4,858 
คน สามารถแบ่งเป็นช่วงอายุได้ดังนี้ 
 
 ชาย หญิง รวม 
อายุระหว่าง 1-12 ปี 740 714 1,454 
อายุระหว่าง 13-22 ปี 621 585 1,206 
อายุระหว่าง 23-60 ปี 2,823 2,851 5,674 
อายุระหว่าง 61 
 ป ีขึ้นไป 

663 708 1,371 

รวมทั้งสิ้น 4,847 4,858 9,705 
 
จำนวนประชากร ปี 2563  ครัวเรือน 2,493 จำนวนครวัเรือน ประชากร รวม 9,731  คน 
จำนวนประชากร ปี 2562  ครัวเรือน 2,475 จำนวนครวัเรือน ประชากร รวม 9,720  คน 
จำนวนประชากร ปี 2561  ครัวเรือน 2,455 จำนวนครวัเรือน ประชากร รวม 9,719 คน 
เมื่อเปรียบเทียบข้อมูลย้อนหลัง จนถึงปัจจุบัน จะเห็นได้ว่า อัตราครัวเรือนเพ่ิมขึ้นทุกปี แต่อัตราประชากร 
ลดลงช่วง สามปีย้อนหลังและแนวโน้มในอนาคต จำนวนครัวเรือนจะเพ่ิมข้ึน และจำนวนประชากรจะยังลดลง 
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4. สภาพทางสังคม 

4.1 การศึกษา 
 
มีโรงเรียนสังกัด อปท. 1 แห่ง คือโรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ สังกัด อบต.ภูเขาทอง 
และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ สังกัด สพฐ.ตามข้อมูล ตารางด้านล่าง ดังนี้ 

- โรงเรียนประถมศึกษา    5 แห่ง 
- โรงเรียนประถมศึกษา (ขยายโอกาส)  2 แห่ง 
- โรงเรียนอาชีวศึกษา    - แห่ง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    1 แห่ง 
- ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด   3 แห่ง 
- ศูนย์อนุบาล     3    ขวบ    2 แห่ง 
- ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร  1 แห่ง 
- ศูนยก์ารเรียนรู้ชุมชน  (กศน.)   1 แห่ง 

 
ข้อมูลจำนวนโรงเรียน  และจำนวนนักเรียนในเขต  อบต.ภูเขาทอง 

ลำดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน จำนวน
คร ู

อนุบาล – 
ป.6 
(คน) 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
ปีที่  1 – 3 (คน) 

รวม 
(คน) 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

โรงเรียนหนองไฮภูเขาทอง 
โรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง 
โรงเรียนบ้านหนองคำ 
โรงเรียนโนนสมบูรณ์ประชารัฐ 
โรงเรียนบ้านเหล่าโพนงาม 
โรงเรียนบ้านโนนปลาเข็ง 

6 
8 

10 
16 
5 
3 

108 
209 
176 
315 
65 
42 

 
 

50 
99 

108 
209 
226 
414 
65 
42 

รวม  915  1,064 
 
ข้อมูลจาก  :   โรงเรียนในเขตตำบลภูเขาทอง   ทั้ง  6 โรงเรียน ประจำปีการศึกษา   2564 
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ข้อมูลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 

ลำดับที่ ชื่อศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวนผู้ดูแลเด็ก จำนวนเด็ก หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคำ 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดทรายเขาทอง 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดศิริแก้วมงคล 
ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดแสงอรุณ 
ศูนย์อนุบาล  3 ขวบ (บ้านโนนสมบูรณ์) 
ศูนย์อนุบาล  3 ขวบ (บ้านเหล่าโพนงาม)  

4 
2 
2 
2 
4 
3 

62 
28 
31 
23 
46 
43 

 

รวม 17 233  
 
    
          4.2  ข้อมูลด้านการสาธารณสุข 
                           มีสถานบริการด้านสาธารณสุข จำนวน  2  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านหนองคำ  ตั้งอยู่ หมู่ที่  2  บ้านหนองคำ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโนนสว่าง ต้ัง 
อยู่ หมู่ที่  11  มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปฏิบัติหน้าที่ประจำ รพ.สต.แห่ง ละ 4 คน และมีประธานอาสาสมัคร
สาธารณะสุขมูลฐานระดับตำบล 2 คน ประธานอาสาสมัครสาธารณะสุขมูลฐานระดับหมู่บ้าน โซน ละ 1 คน 

4.21 สาธารณสุข 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2 แห่ง 
- อัตราการใช้ส้วมลาดน้ำ       ร้อยละ      100 

 
4.3  ด้านอาชญากรรม 
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำตำบลภูเขาทอง  
จากสถานีตำรวจภูธร.หนองพอก 2 นาย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
ร.ต.ท.สวรรค์  พันธ์ปลาโด   เบอร์โทติดต่อหรือรับแจ้ง...088-3202184 
ด.ต. โสภณ  พรรคพล  เบอร์โทติดต่อหรือรับแจ้ง...084-7864713 
ซึ่งมีหน้าทีม่าคอยให้บริการสอดส่องดูแลปัญหาด้านอาชญากรรม ยาเสพติด การพนัน ปัญหาอื่นๆ 
นอกจากนี้ยังมีผู้ปกครองท้องที่ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้านฝ่าย
รักษาความสงบ(ผรส.) ทุกหมู่บ้านคอยสอดส่องดูแลและป้องกันปัญหาอาชญากรรมระดับหมู่บ้านหรือ
ระดับตำบล 
4.4  ด้านยาเสพติด 
ปัญหาด้านยาเสพติดในเขตพ้ืนที่ตำบลภูเขาทอง ซึ่งแต่ละปีองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองได้จัดทำ
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประจำทุกปี จัดสรรงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมบำบัด
ฟ้ืนฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟู 
โดยร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานผู้ดูแลปัญหายาเสพติดระดับอำเภอ ในส่วนการแก้ปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษา หรือกลุ่มเด็กและเยาวชนหรือประชาชนทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองได้จัดทำ
โครงการการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี เพ่ือให้เยาวชนได้หันมาเล่นกีฬาและห่างไกลยา
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เสพติดในชุมชน ในส่วนสถานศึกษาได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
สถานศึกษาโดยมีวิทยากรมาอบรมให้ความรู้อย่างสม่ำเสมอ 
4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ในส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ส่วนแผนงานสังคมสงเคราะห์ มีส่วนงานกองสวัสดิการสังคม
ฯ ผู้ปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบและคอยให้บริการประชาชน ซึ่งมีงานหลักรับผิดชอบดังนี้ 
-  
งานด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เช่นการรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ งานอื่นที่เก่ียวข้องกับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
 

-งานด้านประสานความร่วมมือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องกับงานสังคมฯ 
-งานส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 
-งานสังคมสงเคราะห์ ผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ไร้ที่พ่ึง 
-งานสภาเด็กและเยาวชนประจำตำบล 
-งานส่งเสริมอาชีพเด็กและเยาวชน 
-งานด้านการจัดศูนย์พัฒนาครอบครัว 

                     -งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับงานสังคมสงเคราะห์ 
* ข้อมูลผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 1,524ราย  ผู้พิการ 
  314 ราย และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ 21 ราย 
 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน  

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมติดต่อระหว่าง อำเภอ   ตำบล  และหมู่บ้าน  ที่เป็นถนนในความรับผิดชอบ 

ของ อปท.ที่ลงทะเบียนเป็นทางหลวงท้องถิ่น 
- ถนนลาดยาง    18.77     กิโลเมตร 

  สภาพถนนภายในหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้าน และเชื่อมหมู่บ้าน  ดังนี้ 
- ถนนลูกรัง/ถนนดิน   50.495 กิโลเมตร 
- เป็นถนน คสล.  ประมาณ  17  กิโลเมตร 
- เป็นถนนลาดยาง   14  กิโลเมตร 

5.2  การไฟฟ้า 
- ไฟฟ้าเข้าถึง                17      หมู่บ้าน 
- ครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า   2,460  ครัวเรือน 
- ขยายเขตไฟฟ้าไปยังไม่ถึง        -  ครัวเรือน 

5.3 ประปา 
- ประปาประจำหมู่บ้าน       8  แห่ง 
- ประปาที่อยู่ความรับผิดชอบของ อปท..     9  แห่ง 
- หมู่บ้านที่ยังไม่มีน้ำประปาใช้       -  แห่ง 
- จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.   

1,212  ครัวเรือน 
- จำนวนครัวเรือนที่มีน้ำประปาแต่ไม่ใช้      -  ครัวเรือน 
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5.4  การโทรศัพท์ 
- ที่ทำการหมู่บ้านที่มีโทรศัพท์สาธารณะ      -  แห่ง 
- หมู่บ้านไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ       -  แห่ง 
- โทรศัพท์ของเอกชน          -  แห่ง 

 
5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ/ครุภัณฑ์ 

- ที่ทำการไปรษณีย์ตัวแทน     1  แห่ง 
 
 
    6. ระบบเศรษฐกิจ 
                  6.1 การเกษตร 

การเกษตรเป็นอาชีพหลัก เป็นอาชีพหลักของประชากรในพ้ืนที่   ซึ่งได้แก่   การทำนา   
ทำไร่   และปลูกพืชผัก 

 พืชผลทางเศรษฐกิจที่สำคัญ   ได้แก่ 
  (1)     ข้าว    
  (2)     ถั่วลิสง      
  (3)     มันสำปะหลัง   
  (4)     อ้อย         
  (5)    ยูคาลิปตัส           
            (6)    สวนไม้ดอกไม้ประดับ  
         

6.2    การประมง  
ในพ้ืนที่ตำบลภูเขาทอง  ยังไม่มีเกษตรรายใหญ่ที่ผลิตลูกปลาจำหน่าย ส่วนหนึ่งจะ 

เลี้ยงปลาขายเสริมเป็นอาชีพ  ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้เพ่ือบริโภค และจำหน่ายบ้างปีละครั้ง ส่วนมากจำหน่ายใน
ท้องถิ่น 

6.3    การปศุสัตว์  
 ส่วนมากเลี้ยงไว้เพ่ือเป็นอาหารและเป็นและเป็นอาชีพเสริมของครอบครัว   
ซึ่งได้แก่ 

(1) การเลี้ยงโค 
(2) การเลี้ยงสุกร 
(3) การเลี้ยงเป็ด 
(4) การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 

 6.4     การบริการ  
 ในเขตพ้ืนที่ยังไม่มีหน่วยงานใดหรือเอกชน ห้างหุ้นส่วนจำกัดใดท่ีเปิดสำนักงานด้านการบริการ  
เซอร์วิส   
 6.5     การท่องเที่ยว 
 ในเขตพ้ืนทีต่ำบลภูเขาทองมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ คือ 

 - อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง อยู่ในเขตชลประทานหมู่ที 1 บ้านภูเขาทอง 
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อ่างเก็บน ้าวงันองชาวบา้นนิยมเรียกว่าเขื่อนวงันอง เป็นอ่างเก็บน ้าท่ีอยูร่ะหว่างอ าเภอหนองพอกเเละอ าเภอกุฉินารายณ์จงัหวดั
กาฬสินธ์  เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ และเป็นสถานท่ีฝึกอบรมของหน่วยงานต่างๆเป็นสถานท่ีกกัเก็บน ้าเพ่ือใช่ในฤดูเเลง้
ของทั้งสองอ าเภอ  มีสวนอนุรักษสั์ตวป่์า กรมป่าไมต้ั้งอยูด่ว้ย 

       
 

 - อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ อยู่ในเขตชลประทาน หมู่ 9 ติดพ้ืนที่ตำบลบึงงามอยู่ความรับผิดชอบเขตห้าม
ล่าสัตว์ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ 

อ่างเก็บน ้าห้วยพงุใหญ่ อ.หนองพอก (บ้านนาค าข่า) และหมู่ 9 บ้านโนนสมบูรณ์ ต.ภูเขาทอง 

อ่างเก็บน ้าห้วยพงุใหญ่่ ตั้งอยูท่ี่ บา้นนาค าข่า ต.บึงงาม อ.หนองพอก ถนน อ.หนองพอก-อ.เลิงนกทาเส้นทางเดียวกบัทางไป
เจดียช์ยัมงคล ออกจาก อ.หนองพอกประมาณ 6-7 กม.ถึงบา้นเหล่าขมุมนัเล้ียวซา้ยไป 
ต.ภูเขาทอง(ถึงก่อนทางขึ้นเจดีย)์ ไปอีกประมาณ 8-9กม.(ผา่นบา้นหนองแขเ้ท่านั้น) 

จะมีสามแยกขวามีป้ายวดัรอยพระพุทธบาทเล้ียวเขา้ไปก็เจอ ...ในบริเวณอ่างเก็บน ้าจะมี หาด แหล่งตกปลา 
และการประมงอยูเ่ตม็บริเวณอ่าง นอกจากนั้นยงัเป็นทางเช่ือมต่อไปยงัน ้าตกถ ้าโสดา 

ซ่ึงมีศูนยบ์ริการโอท๊อปไวบ้ริการและติดกบัผาหมอกมิวาย ซ่ึงมีหมอกให้เห็นตลอดทั้งปี 
บริเวณสันเขื่อนสามารถมองเห็นเจดียช์ยัมงคลได ้
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 - น้ำตกถ้ำโสดา เป็นน้ำตกถ้ำขนาดใหญ่ที่มีความสูงประมาณ 50 เมตร อยู่ในพ้ืนที่บ้านโนนสมบูรณ์  
หมู่ที่ 9 ตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัดร้อยเอ็ด 
 
วดัถ ้าโสดา มีศาลาวดัอยูภ่ายใตห้นา้ผาหินเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศากยมุนีโคดม ให้ชาวบา้นและนกัท่องเท่ียวไดม้า
สักการะ ปัจจุบนัปากถ ้าโสดาถูกปิดเน่ืองจากมีหินขนาดใหญ่หล่นลงมาทบัปากทาง ส่วนน ้าตกถ ้าโสดานกัท่องเท่ียวสามารถ
ลงเล่นน ้าได ้ปริมาณน ้าตกมีเยอะในช่วงหนา้ฝน  

 

    
 
พ้ืนท่ีโดยรอบวดัใชเ้ป็นสถานท่ีปฏิบติัธรรมของพระสงฆ ์เป็นสถานท่ีท่ีเงียบสงบ ท่ามกลางบรรยากาศของธรรมชาติท่ี
สวยงาม นกัท่องเท่ียวควรส ารวมกาย วาจา ใจ เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนพระสงฆแ์ละผูป้ฏิบติัธรรม 
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ท่ีมาของช่ือถ ้าโสดา ตามต านานเล่าต่อกนัมาว่ามีสองสามีภรรยา ช่ือว่านายโส และนางดา ทุกวนัทั้งสองคนจะออกไปหา
อาหารบริเวณภูเขียว ระหว่างทางผา่นป่ามาเจอถ ้าแห่งน้ีจึงใชเ้ป็นท่ีพกัอาศยัชัว่คราว บางทีก็พกัคา้งแรมท่ีถ ้าแห่งน้ีบ่อยๆ จน
ชาวบา้นเรียกถ ้าน้ีว่า ถ ้าโสดา ตามช่ือสองสามีภรรยาท่ีมาพกัอาศยันัน่เอง 
 วดัถ ้าโสดา มีศาลาวดัอยูภ่ายใตห้นา้ผาหินเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศากยมุนีโคดม ให้ชาวบา้นและนกัท่องเท่ียวไดม้า
สักการะ ปัจจุบนัปากถ ้าโสดาถูกปิดเน่ืองจากมีหินขนาดใหญ่หล่นลงมาทบัปากทาง ส่วนน ้าตกถ ้าโสดานกัท่องเท่ียวสามารถ
ลงเล่นน ้าได ้ปริมาณน ้าตกมีเยอะในช่วงหนา้ฝน  

 

                       
  
ส าหรับใครท่ีอยากไปท าบุญไหวพ้ระ ท่ามกลางสถานท่ีท่ีเป็นธรรมชาติ สวยงาม แวดลอ้มไปดว้ยป่าเขา มีน ้าตกสวยๆให้ชม
และลงเล่นน ้าได ้ตอ้งลองมาสัมผสัท่ีน่ี  

การเดินทาง เร่ิมตน้จากอ าเภอหนองพอก ก่อนถึงทางแยกเจดียว์ดัผาน ้าทิพยบ์ริเวณบา้นเหล่าขมุจะมีแยกเล้ียวซา้ย เส้นทางมุ่ง
หนา้ต าบลภูเขาทอง ตรงไปบา้นนาไคร้ ต าบลกุดหวา้ อ าเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ เม่ือถึงบา้นโนนสมบูรณ์ให้เล้ียวขวา
ตรงไป จะมีป้ายบอกทางไปวดัถ ้าโสดาหรือน ้าตกถ ้าโสดาเป็นระยะ  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมไดท่ี้ อบต.ภูเขาทอง โทร. 043 030482 
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  6.6   อุตสาหกรรม 
- ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ไม่มีเขตอุตสาหกรรม 

 
  6.7      การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง มีหน่วยการพาณิชย์ที่ข้ึนจดทะเบียนประกอบธุรกิจการค้า 
ซึ่งแยกตามรายการดังต่อไปนี้ 
 
- ร้านค้าขายของชำ ร้านค้าเบ็ดเตล็ดทั่วไป   14  แห่ง 
- ร้านค้าการขายส่งข้าวเปลือกและธัญพืชอื่นๆ  3 แห่ง 
- ร้านค้าการขายปลีก ชิ้นส่วนจักรยานยนต์   2 แห่ง 
- ร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างอ่ืนๆ    10 แห่ง 
- จำหน่ายส่ง- ปลีกเห็ดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด ปุ๋ย 

วัตถุดิบ อุปกรณ์ท่ีใช้เพาะเห็ด    1 แห่ง 
- การผลิตเฟอร์นิเจอร์ไม้ (ยกเว้นหิน คอนกรีต เซรามิก) 1 แห่ง 
- ผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่บรรจุขวดพร้อมจำหน่าย  - แห่ง 
- การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านเฉพาะ  1 แห่ง 
- ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน  1 แห่ง 
- การขายส่งดอกไม้ ต้นไม้และเมล็ดพันธ์พืช   1 แห่ง 
- ผลิตจำหน่ายเสื้อผ้าสำเร็จรูปและอุปกรณ์ตัดเย็บ  1 แห่ง 
 จำหน่ายอาหารสัตว์     1 แห่ง 
- ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทุกชนิด  1 แห่ง 
- ขายติดตั้ง อุปกรณ์ บริการเช่าเครื่องเสียงกลางแจ้ง เวที 
 งานดนตรีทุกรูปแบบ     1 แห่ง 

 
6.71  หน่วยธุรกิจพาณิชย์อ่ืนๆ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 

- ธนาคาร    - แห่ง 
- ไปรษณีย์ตำบล                                  1         แห่ง 
- โรงแรม /ที่พัก    1  แห่ง 
- ปั๊มน้ำมันแบบหัวฉีด   4  แห่ง 
- ปั๊มน้ำมันหัวฉีดหยอดเหรียญ                  4         แห่ง 
- ปั๊มน้ำมันแบบหลอด   2  แห่ง 
- ร้านซ่อม     20  แห่ง 
- โรงสีขนาดเล็ก    20  แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป    58  แห่ง 
- ร้านค้าชุมชน    5  แห่ง 
จำนวนกลุ่มทุกประเภท          52        กลุ่ม 
- กลุ่มอาชีพ  13   กลุ่ม 
- กลุ่มออมทรัพย์  20 กลุ่ม 
- กลุ่มอ่ืนๆ  19 กลุม่ 
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6.8 .จำนวนแรงงาน 
ประชากรในวัยแรงงานของตำบลภูเขาทอง พบว่าร้อยละ  90    เป็นแรงงานใน  ภาคเกษตร  
ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในครัวเรือน  รองลงมาได้แก่แรงงานจ้าง  ซึ่งจ้างจากเพ่ือนบ้าน  คนในพ้ืนที่  
และตำบลใกล้เคียง  ซึ่งไม่มีที่ทำกินเป็นของตนเอง และว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่ของ
ตนเอง  แรงงานอีกร้อยละ  5  เป็นแรงงานภาคอุตสาหกรรม  บริการค้าขาย  รับจ้างทั่วไป  และ
รับราชการ  ส่วนแรงงานที่เหลืออีกร้อยละ  5   เป็นแรงงานว่างแบบซ้อนเร้น  ได้แก่  ผู้ที่กำลัง
ศึกษาอยู่ในระดับการศึกษาต่าง ๆ พระภิกษุ  สามเณร  และสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีการเลี้ยงดูทารก   
อัตราค่าแรงงานโดยเฉลี่ย 200 บาท/ วัน 

 
 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
     7.1.  การนับถือและองค์กรทางศาสนา 

                      ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ประชาชนในพ้ืนที่เกือบร้อยละ99 นับถือศาสนา
พุทธ  มีศาสนาสถานทางพุทธศาสนา  จำนวน   11  แห่ง  สำนักสงฆ์  3  แห่ง  สถานที่ให้บริการมีความทั่วถึง
และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนที่มาประกอบพิธีทางศาสนาในงานบุญ  งานประเพณี  และวันนักขัต
ฤกษ์ต่าง ๆ ของตำบล  ดังนี้ 
                    1.   วัดดอยสุวรรณบรรพต ตั้งอยู่ที่  บ้านภูเขาทอง    หมู่ที่  1 
  2.   วัดโพธิ์ศรีสว่าง  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองคำใหญ่   หมู่ที่  2 
  3.   วัดป่าแดนสวรรค์วนาราม ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองคำน้อย   หมู่ที่  3 
  4.   วัดทรายเขาทอง  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองไฮภูเขาทอง  หมู่ที่  4 

5.   วัดแสงอรุณ   ตั้งอยู่ที่   บ้านหนองแสง    หมู่ที่  6 
6.   วัดนิเวศวนาราม  ตั้งอยู่ที่   บ้านโนนปลาเข็ง    หมู่ที่  7 

  7.   วัดป่าบ้านเหล่าโพนงาม ตั้งอยู่ที่  บ้านเหล่าโพนงาม   หมู่ที่  8 
  8.    วัดนันทิยาราม  ตั้งอยู่ที่   บ้านเหล่าโพนงาม  หมู่ที่  8 
           9.    วัดอรุณวนาราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนสมบูรณ์    หมู่ที่  9 
           10.  วัดศิริแก้วมงคล  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนสว่าง  หมู่ที่ 11 
           11.  วัดชัยศิร ิ   ตั้งอยู่ที่  บ้านใหม่พัฒนา    หมู่ที่ 12 
           12.  วัดป่าศรีพัฒนาราม  ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองไฮเงิน   หมู่ที่ 15 

    สำนักสงฆ์   มี   3  แห่ง  ดังนี้ 
            1.  สำนักสงฆ์ถ้ำโสดา  ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่  9 
   2.  สำนักสงฆ์วัดถ้ำเลางาม ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่  9 
   3.  สำนักสงฆ์วัดเกาะแก้ว         ตั้งอยู่ที ่  บ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่  9 
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              7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
 
 

                        
 
                    7.21 ขนบธรรมเนียมประเพณี 

- บุญข้าวจี่   เดือน    กุมภาพันธ์ 
- บุญมหาชาด  เดือน    มีนาคม 
- สงกรานต์  เดือน    เมษายน 
- บุญบั้งไฟ   เดือน    พฤษภาคม 
- ประเพณีวันเข้าพรรษา เดือน    กรกฎาคม 
- ประเพณีวันออกพรรษา เดือน   ตุลาคม 
- งานบุญมหากฐิน  เดือน    ตุลาคม – พฤศจิกายน             
-  

               7.3   ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
                          ในเขตพ้ืนที่ตำบลภูเขาทอง มีภูปัญญาท้องถิ่นของกลุ่มผู้สูงอายุ คือการจักสานอุปกรณ์
ภาชนะท่ีทำจากไม้ไผ่ เช่นข้องใส่ปลา,ไซดักปลา,กระด้ง,คราดมือเสือ ,ไม้กวาดเป็นต้น 
 ในส่วนภาษาถิ่น  คนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีหรือชุมชน คือภาษาอีสาน ที่มีมาแต่ดั้งเดิม อาจจะมี
ภาษากลางที่ใช้ติดต่อทางราชการ หรือสถานศึกษาที่ใช้ในการเรียนการสอนนักเรียน 
 

 7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
ด้วยสภาพพ้ืนที่ในเขตตำบลภูเขาทอง ส่วนหนึ่งมีลักษณะเป็นที่ราบและเป็นภูเขาขนาดเล็ก
สลับกันไป ซึ่งจะมีสัตว์น้ำที่หายากและอาศัยอยู่ตามซอกหิน ลำน้ำตามภูเขาที่ขึ้นชื่อในท้องถิ่นมา
ช้านาน คือปูแป้งและกบหงอน และหมู่บ้านในเขตตำบลบางส่วนจะมีการรวมกลุ่มของ 
‘’กลุ่มวิสาหกิจเพาะชำกล้าไม้’’ที่คนส่วนใหญ่รู้จักและมีชื่อเสียงด้านการเพาะชำกล้าไม้เพ่ือ
จำหน่าย ซึ่งมีกล้าไม้ พันธ์ไม้หลากหลายประเภทด้วยกัน 
 
 

‘’ดังคำขวัญประจำตำบลภูเขาทอง ที่ว่า’’ 
'ภูเขาทองถิ่นธรรม              แหล่งเพาะชำกล้าไม้พันธ์ดี 
มีปูแป้งและกบหงอน  น่าออนซอนน้ำตกถ้ำโสดา 

ตระการตาดอกข่อยบานดานขันยนต์ งามหลากล้นเขื่อนวังนอง 
     มีครรลองครองชีวิต       ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
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 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 

 8.1   น้ำ  ในเขตพ้ืนที่ตำบลภูเขาทอง แบ่งเป็น- ลำน้ำ ,ห้วย ได้แก่ 
 ลำห้วยกลอย  อยู่พื้นที่ ม.16, ม.11  
 ลำห้วยพุง  ม.7,ม.8,ม.9,ม.3 
 ลำห้วยอ้อย  ม.3,ม.13,ม.2 
 
 ห้วยดินเหนียว  ม.9 

 ห้วยกกเพ่ิม(ใหม่) ม.14 
  ห้วยกลอยตอนล่าง ม.5 

- บึง,หนอง 6 แห่ง ได้แก ่
หนองคำ   ม.14,ม.10 
หนองผือ  ม.11 ม.16 
หนองไผ่   ม.7 
หนองเพลียหลาบ  ม.8 
หนองคำตะไคร้  ม.1, ม.4 
หนองบัว  ม.3 
หนองแสง  ม.6 

- แหล่งน้ำที่สร้างข้ึน ได้แก ่
ฝาย   17 แห่ง 

     บ่อน้ำตื้น           - แห่ง 
      บ่อโยก  61 แห่ง 
      ถังเก็บน้ำหอสูง   4 แห่ง 
      ถัง  ฝ.33           - แห่ง 
      อ่างเก็บน้ำห้วยวังนอง 1 แห่ง  (ชลประทาน) 
      อ่างเก็บน้ำห้วยพุงใหญ่ 1 แห่ง  (ชลประทาน 

 
    8.2  ป่าไม้ 
 ป่าไม้ในส่วนพื้นที่ตำบลภูเขาทอง ส่วนใหญ่ทรัพยากรป่าไม้จะอยู่ในความรับผิดชอบของเขตห้ามล่าสัตว์
ป่าถ้ำผาน้ำทิพย์ สังกัดกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซ่ึงมีหน้าที่ดูแลและรักษาผืนป่า ทรัพยากรป่าไม้ 
ส่วนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองจะมีพ้ืนที่สาธารณะที่มีการปลูกป่าและรักษาป่าไม้ในเขต
พ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่สาธารณะ 
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รูปภาพ ที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ ภูเขา ในเขตพ้ืนที่ 
 

 
 
 

 
 
 
     8.3   ภูเขา 
 สภาพพ้ืนที่ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปพื้นที่เขตตำบลภูเขาทองส่วนหนึ่งเป็นเขตติดภูเขามีขนาดขนาด
เล็กสลับกันไปทางทิศเหนือและทิศตะวันออกจะติดกับภูเขาขนาดเล็กเป็นแนวยาวครอบคลุมพ้ืนที่ที่ติดกับแนว
เขตภูเขารอยต่อ สองจังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมุกดาหาร ซึ่งเป็นภูเขาท่ีมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ มี
ทิวทัศน์ที่สวยงาม ซึ่งมีหน่วยพิทักษ์ป่า คอยดูแล 
    8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
 ด้วยในเขตพ้ืนที่ตำบลภูเขาทองอยู่ในเขตติดกับภูเขา และบางพ้ืนที่ลาดชันและเป็นเนินเขา มีแอ่งน้ำ 
ก้อนหินภูเขาขนาดใหญ่และมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มีทิวทัศน์ที่สวยงามซึ่งถือได้ว่าเป็นคุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่และมีความสำคัญต่อชีวิต ไม่ว่าเป็นมนุษย์ สัตว์อ่ืนๆ ที่มีคุณค่า ควรอนุรักษ์ และ
ศึกษา เป็นประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศวิทยาของพืชและสัตว์หรือระบบอ่ืนๆ 
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9. อัตรากำลัง 
 
 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ( อบต.ภูเขาทอง) 
 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่น 

ระดับกลาง (1) 
 
 

 
     

รองปลัด อบต. 
นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น (1) 

 
 

 
     
 
 
สำนักปลัด อบต.                   กองคลัง        กองช่าง        กองการศึกษาฯ            ผู้อำนวยการกอง 
หัวหน้าสำนักปลัด  ผูอ้ำนวยการกองคลัง          ผู้อำนวยการกองช่าง               ผูอ้ำนวยการกองช่าง      สวัสดิการสังคม 
นักบริหารทั่วไป ระดับต้น    นกับริหารงานคลังระดับต้น   นักบริหารงานช่าง ระดับต้น  นักบริหารงานการศึกษา ระดบัต้น  นักบรหิารงาสวัสดิการ 
                   สังคม ระดับต้น  
-งานบริหารงานทั่วไป  -งานการเงิน  -งานก่อสร้าง                         -งานบริหารการศึกษา   -งานสวัสดิการและ 
-งานนโยบายและแผน               -งานบัญชี                              -งานออกแบบและควบคุมอาคาร –งานส่งเสริมการศึกษา  และชุมชน  
-งานกฎหมายและคด ี  -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้       -งานประมาณสาธารณูปโภค        และวัฒนธรรม         -งานสังคมฯ 
-ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั   -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ    -งานผังเมือง                          -งานกิจการโรงเรียน    -งานส่งเสริมอาชีพ 
-งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                              และพัฒนาสตร ี
-งานส่งเสริมการเกษตร           
-งานปศุสัตว ์
-งานรักษาความสะอาด 
-งานกิจการสภา 

  
 อัตรากำลัง ( ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2564 ) 

- ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้น จำนวน  17 คน 
- พนักงานครูสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล รวมทั้งสิ้น จำนวน 25 คน 
- ลูกจ้างประจำ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1 คน 
- พนักงานจ้าง รวมทั้งสิ้น จำนวน 33 คน 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. ความสมัพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
วิสัยทัศน์ ‘’ ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ‘’ คติพจน์ประจำชาติที่ว่า ‘’มั่งคง มั่นคั่ง 
ยั่งยืน ‘’ ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอก
ราช อธิปไตย และบูรณภารแห่งเขตอำนาจรัฐ การดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงของชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความ
เจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและ
การอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ ไป จะ
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี             1. ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 
     2. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
    3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 4. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม  
กันทางสังคม 
 5. ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อม 
 6. ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
  ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้มีส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศต่างๆ อาทิ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความม่ันคง เศรษฐกิจ การศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในแต่ระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วง
เวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆของประเทศ 
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจาก
หลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชา
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สังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและ
แนวทางในการนำยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติเพื่อท่ีส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะสามารถ
ขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
  วิสัยทัศน์ 
     จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่ประเทศกำลังประสบอยู่ ทำให้มี
การกำหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาพัฒนาฯฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านประเทศจาก
ประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว ‘’มั่งคง มั่งค่ัง ยั่งยืน’’ ของประเทศ 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้ที่สูง 
  - เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5.0 
  - ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายต่อหัวเพ่ิมข้ึน ณ.สิ้นแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 2 ในปี 2564 เพ่ิมข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.)และ 301,199 บาท (8,859 
ดอลลาร์ สรอ.สรอ) ต่อคนต่อปี 

- ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ำกว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.4 ต่อปี 
- การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยร้อยละ.7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวไม่ต่ำกว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
  - ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  - การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  - สถาบันสังคมมีความเข้มแข็งเป็นรากฐานที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 3. การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  - การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  - บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
4. การสร้างเจริญเติบโตทาวเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 - รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 - ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 -  มีการบริหารภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรมมีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 -  ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น -  มีการกระจายอำนาจที่เหมาะสม 
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กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์ 

    
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ   1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ฉบับท่ี 12   2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
    3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    5. ด้านความม่ันคง 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมมาภิบาลในภาครัฐ 
    7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
    8.  ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
    9.  การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
    10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
 

 แผนพัฒนาภาค ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสาสินธ์) 
 
สรุปแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. 2561 – 2565 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) เป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด นำวัตกรรมนำ เกษตรกรรมยั่งยืน 
อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การท่องเที่ยว ระบบโลจิสติกส์และระบบราง 
 

 
ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด  
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3 
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ร้อยละ 5 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
 1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 2. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ ระบบโลจิสติกส์และระบบราง  
 3. การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
ร่างแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2566-2570  
  
(ร่าง) แผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด พ.ศ.2566 – 2570  ประเดน็การพัฒนาที่สำคัญของจังหวัดร้อยเอ็ดในระยะ 
5 ปี พ.ศ.2566 – 2570   
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1. เป้าหมายการพัฒนา (ระยะ 5 ปี) 
‘’ ร้อยเอ็ดเมืองเกษตรอัจริยะ ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ วัฒนธรรมสร้างมูลค่า สังคมพัฒนายั่งยืน’’ 
2. ตัวช้ีวัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด (GPP) เพ่ิมข้ึน 
2.2 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี หลุดพ้นจากความยากจน พ่ึงตนเองได้ 

 
     3. พันธกิจ 

3.1 ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตรกรรม มุ่งสู่เมืองอัจฉริยะ 
3.2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรกรรมและข้าวหอมมะลิ เพ่ือสร้างคุณค่า 
3.3 พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขัน ด้านการบริการ การท่องเที่ยว เพื่อสร้างมูลค่า 
3.4 พัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ หลุดพ้นความยากจน 

      3.5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพ 
     3.6 สร้างความม่ันคงภายในและส่งเสริมการให้บริการภาครัฐอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม  

  
 ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
1. พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 
 2. เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน การค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มี
คุณภาพชีวิตที่ดี 
 4. เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ 
และระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน 
 5. เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง 
  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

           วิสัยทัศน์ 
‘’ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดร้อยเอ็ด มีบริการสาธารณะที่ดี เน้นการมีส่วนร่วม 

ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์ของประชาชนอย่างยั่งยืน ‘’ 
            พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการจัดทำบริการสาธารณะให้ได้ประสิทธิภาพ เพื่อสร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้    
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความม่ันคง 

2. ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประสานพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 

       เป้าประสงค์รวม 
 1.       ท้องถิ่นมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 2        ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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       ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนและท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านการบริหารการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม. 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง  
                2.1.วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
‘’ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นำการศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคน อาชีพ มีรายได้ ยึดภายใต้หลักธรรมมาภิบาล’’ 

  2.2   ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       1. ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้านและ
ระหว่างหมู่บ้าน 
2. จัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการแก่ประชาชนในท้องถิ่น 

 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมและสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการอบรมและฝึกทักษะในการประกอบอาชีพ 
  2.2 สนับสนุนส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจนการสร้างสุขภาพอนามัย 
  2.3 เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชน 
  2.4 การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
  2.5 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ประสบภัยในเขตตำบล 
  2.6 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  แนวทางพัฒนา 
  3.1 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนนอกระบบโรงเรียน 
  3.2 สนับสนุนส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี การกีฬา นันทนาการ 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
  4.2 จัดหาตลาดรองรับผลผลติ 
  4.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดรายได้ 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 
  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 การก่อสร้าง และบำรุงรักษาแหล่งน้ำ 
  5.2  การพัฒนาด้านระบบชลประทาน 
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  6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6.1 การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาป่าไม้ ลำธารและต้นน้ำลำธาร 
  6.2 ด้านการอนุรักษ์ ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม 
   7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
   แนวทางการพัฒนา 
  7.1. ด้านการพัฒนาด้านบุคลากร  
            7.2. ด้านการบริหารและการจัดการองค์กร 
 
  2.3  เป้าประสงค์   
.  1. มีถนนในการเดินทาง คมนาคม สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย 

2. ประชาชนมีสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  ห่างไกลยาเสพติดและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
4. จัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ สาธารณสุขมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
5. มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งพัฒนาอาชีพเพ่ิมรายได้ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง  
6. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร อุปโภค/บริโภคต่อการดำเนินชีวิตของคนและสัตว์เลี้ยง 
7 .พัฒนาบริหารการจัดการคุณภาพและมาตรการศึกษาในระบบนอกระบบ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอนุรักษ์ การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณี กีฬาและนันทนาการ  
8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟู 
9..ประชาชนในตำบลได้รับการบริการโดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ 
ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมและจริยธรรม ตรวจสอบได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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2.4- 2.6 ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ ค่าเป้าหมายของแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง 
 

 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570  
1.ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 
 

-มีถนน คสล.เพิ่มขึ้นคิดเป็น ร้อยละ60
จากถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 17 หมู่บ้าน

ในตำบล (สาย) 
-ก่อสร้างถนนลูกรังใช้สัญจร คมนาคม 

ขนส่งผลผลติทางการเกษตร การปลูกพืช
ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นคดิเป็น%เพิม่ขึ้นจาก

ปัจจุบัน (เส้น) 
-ถนนท่ีชำรุดได้รบัการปรับปรุง 

ซ่อมแซมให้ใช้คมนาคมไดส้ะดวก 
ปลอดภัยเพิ่มขึ้น (เส้นทาง) 

 
-ร้อยละครัวเรือนท่ีมไีฟฟ้าใช้ของครัวเรือน
ทั้งหมดในหมู่บ้านหรือตามทุ่งนาในตำบล 

 
-ร้อยละครัวมีน้ำประปาใช้อุปโภค/บริโภค

และด้านอื่นๆคิดร้อยละ 

10 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 
 

90 % 

12 
 
 
 

8 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 
 

10 
 
 
 

90 % 

15 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 

15 
 
 
 

90 % 

17 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 

14 
 
 
 

20 
 
 
 

90 % 
 

17 
 
 

 
14 
 
 
 

 
 

 
14 

 
 
 

22 
 
 
 
100
% 
 

-พัฒนาถนนคสล. ลูกรังภายในหมู่บ้าน
เชื่อมต่อหมู่บ้านในตำบล 
 
-พัฒนาก่อสร้างถนน ตัดถนนตามทุ่งนาให้
เชื่อมต่อในการเดินทางคมนาคมและสัญจร
ในตำบล 
 
-พัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหลัก
เชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านทุกสายภายใน
ตำบล 
-พัฒนาและขยายเขตระบบไฟฟ้า 
ทุกครัวเรือนในตำบล 
 
-พัฒนาสนับสนุนขยายเขตระบบน้ำประปา
ให้เพียงพอในตำบล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด. (KPI) ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570  
2.การพัฒนาคนและสังคม 
- ด้านการสนับสนุนการอบรมฝึกทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
-สนับสนุนส่งเสรมิการป้องกันและควบคุม
โรคตดิต่อ ตลอดจนการสร้างสุขภาพอนามัย 
 
-เพิ่มช่อทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้กับ
ประชาชน 
 
-การสังคมสงเคราะห์พัฒนาคณุภาพชีวิต เด็ก 
สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส 
 
-การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ผู้ประสบภยัในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 
-การป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด 

-ประชาชนคิดเป็นร้อยละของผูเ้ขา้ร่วม
โครงการฝึกอบรมทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
-ชุมชนมีการป้องกันควบคุมโรคตดิต่อ 
และมสีุขภาพอนามยัที่ดีคิดเป็นร้อยละ
ของครัวเรือนท้ังหมด 
-ครัวเรือนในตำบลรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสมัพันธ์ทางราชการ เกี่ยวกบั
สิทธิประโยชน์ของประชาชน 
-ผู้ด้อยโอกาส,ผูสู้งอายุ,ผู้พิการ,ผูต้ดิ
เชื้อได้รับการดูแล (รับเบี้ยยังชีพ) ตาม
สิทธิ หลักเกณฑ์ที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น 
-การป้องกันและบรรเทาช่วยเหลอืผู้
ประสบสาธารณภัย ผู้ประสบภัยใน
ตำบล ถูกต้องสะดวกและรวดเร็ว
เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 
-ประชาชนในพ้ืนที หมู่บ้าน ตำบล
ห่างไกลและปลอดจากยาเสพติด 

60 % 
 
 
 

80% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

80% 
 
 
 
 

80% 
 

70 % 
 
 
 

80% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

90% 
 
 
 
 

80% 
 

80% 
 
 
 

90% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

90% 
 
 
 
 

90% 
 

90% 
 
 
 

90% 
 
 
 

100% 
 
 
100% 
 
 
90% 

 
 
 
 
90% 

 

95% 
 
 
 

95% 
 
 
 

100% 
 
 

100% 
 
 

95% 
 
 
 
 

90% 
 
 

-สนับสนุนส่งเสริมการจัดอบรมฝึก
ทักษะการประกอบอาชีพในตำบล 
 
-พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริม
การป้องกันควบคุมโรคติดต่อและการ
สร้างสุขภาพอนามัยในตำบล 
-พัฒนาศักยภาพการประชาสมัพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารราชการ 
 
-พัฒนาระบบสังคมสงเคราะห์ฯใหม้ี
ประสิทธิภาพ 
-พัฒนาศักยภาพการป้องกันและและ
บรรเทาผู้ประสบภัยสาธารณภัย
ผู้ประสบภยัให้มีประสิทธิภาพ 
 
-พัฒนาศักยภาพและประชาสัมพนัธ์
หาแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ ์

2566 2567 2568 2569 2570  
3.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา
ในระบบโรงเรียนและการศึกษานอกระบบ
โรงเรียน 
 
  
 
-สนับสนุนส่งเสรมิด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณี การกีฬา
นันทนาการ และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

-ร้อยละคณุภาพการศึกษาในระบบ
โรงเรียนในสังกัด (อปท) มีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ครผูู้สอน เด็ก
นักเรียนได้รับมาตรฐานดีเพิม่ขึ้น และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพัฒนามีมาตรฐาน 
พัฒนาการเด็ก คณุภาพเด็กที่ดีขึ้น 
กิจกรรม/โครงการด้านศาสนา  กีฬา 
นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 
ขนบธรรมเนยีมประเพณี เพิ่มขึ้นของ
โครงการจริงแต่ละปี (โครงการ) 

60 % 
 
 
 
 
 
 

2 

80% 
 
 
 
 
 
 

3 

80% 
 
 
 
 
 
 

4 

90% 
 
 
 
 
 
 

5 

92% 
 
 
 
 
 
 

6 

-พัฒนาศักยภาพทางการศึกษาโรงเรียน
ในระบบและนอกระบบโรงเรียนให้มี
มาตรฐาน 
 
 
-พัฒนาศักยภาพสนับสนุนส่งเสริม 
กิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี การกีฬา นันทนาการ
และภมูิปัญญาท้องถิ่นในตำบล 
 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 
  
 
- จัดหาการตลาดรองรับผลผลิตทางเกษตร 
 
 
-พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเพื่อ
ก่อให้เกิดการสร้างรายได ้

-ร้อยละของครัวเรือนกินดีอยูด่ี มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายไดเ้ฉลี่ยตอ่คน
เพิ่มขึ้นจากข้อมูล จปฐ.ปจัจุบันคดิ 
เป็น% 
-ร้อยละผลผลติทางการเกษตรมี
การตลาดรองรับและราคาที่ดีขึ้น 
 
-ร้อยละนักท่องเที่ยวท่ีมาท่องเที่ยวใน
พื้นที่เพ่ิมขึ้นจากปัจจุบัน (ร้อยละ) 

20% 
 
 

 
 

20% 
 
 

10% 
 

25% 
 

 
 
 

20% 
 
 

15% 

30% 
 

 
 
 
30% 

 
 

20% 
 

40% 
 
 
 

 
40% 

 
 

30% 
 

50% 
 

 
 
 
40% 

 
 

50% 
 

-พัฒนาด้านอาชีพ สร้างงาน 
สร้างรายได้ พัฒนาผลผลติทาง
การเกษตร 
 
-ส่งเสรมิตลาดสินค้าเกษตรในท้องถิ่น 
พัฒนากระบวนการผลติ แปรรูปและ
ตลาดอเิลคทรอนิกส ์
-ส่งเสริมและพัฒนา ประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนท่ี 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  กลยุทธ ์
2566 2567 2568 2569 2570  

5. การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
-การก่อสร้างและบำรุงแหล่งน้ำ 
 
 
-การพัฒนาด้านระบบชลประทาน 

-ร้อยละครัวเรือนมีแหล่งน้ำใช้ใน
การเกษตร/อุปโภค/บริโภคและเลีย้ง
สัตว์เพิ่มขึ้นของปริมาณแหล่งน้ำ
ปัจจุบัน 
-ร้อยละมีการก่อสร้างซ่อมแซมและ 
ปรับปรุงระบบชลประทานให้มีน้ำใช้ใน
การเกษตรและเลีย้งสัตว์ อื่นๆ 

10% 
 
 
 
 

20% 
 

20% 
 
 
 
 

20% 
 
 

20% 
 
 
 
 

30% 
 

20% 
 
 
 
 

30% 
 

30% 
 
 
 
 

40% 
 
 

-พัฒนาและบำรุงแหล่งน้ำในพ้ืนท่ีให้มี
น้ำใช้อุปโภค/บรโิภค/การเกษตรและ
อื่นๆในตำบล 
 
-พัฒนาแหล่งน้ำระบบชลประทานและ
เพิ่มศักยภาพดูแลจดัการน้ำ 
 

6.การคุ้มครองดูแล บำรุงรักษาป่าไม้  
ลำธาร และต้นน้าลำธาร 
 
-ด้านการอนุรักษ์ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อม 

-การมสี่วนร่วมของชุมชนกับกิจกรรม
โครงการการบำรุงรักษาปา่ไม้ ต้นน้ำลำ
ธารของท้องถิ่นคิดเป็น (ร้อยละ) 
-ร้อยละพื้นทีท่ี่มีการเผาทำลายต้นอ้อย
ทำลายหน้าดินและทำลายสิ่งแวดล้อม
ปริมาณลดลงคิดเป็น (ร้อยละ) 

50% 
 
 
 

10% 

60% 
 
 
 

20% 
 

70 % 
 
 
 

30% 
 
 

80% 
 
 
 

40% 
 

80% 
 
 
 

50% 
 

-พัฒนาฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ปา่ชุมชนให้
คงความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ต้นนำ้ ลำ
ธาร 
-พัฒนาประชาสัมพันธ์ ความรู้เกี่ยวกับ
การอนุรักษ์ดิน น้ำและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่น 

7.ด้านการเมืองการบริหาร 
-ด้านการพัฒนาบุคลากร 
 
-ด้านงานบริหารและการจัดองค์กร 
 
 
 
 

-ประสิทธิภาพการทำงานของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมาใช้บริการ 
-ร้อยละความพึงพอใจของคะแนน
ผู้รับบริการต่อหน่วยงานของท้องถิ่น 
คิดเป็น( ร้อยละ) 

80% 85% 90% 100% 100% 
 

-เพิ่มศักยภาพการบริหารงานองค์กรให้
เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
-ส่งเสริมการบริหารงานแบบเน้นบริการ
ประชาชนภายใต้หลักการบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ด ี
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 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) 
    จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน พื้นที่บริบทและศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลจึงกำหนดจุดยืนยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาห้าปีซ่ึงกำหนด 

ให้การจัดทำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนพัฒนาสี่ปีต้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ 
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี องค์การ
บริหารส่วนตำบลภูเขาทองจึงมีจุดยืนทางยุทธศาสตร์แยกดังนี้ 
 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด แนวทางพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก่อสร้างถนน คสล (คอนกรีต).ภายในหมู่บ้านทุกสายและ

ถนนลาดยางทางสายหลัก ถนนลกูรัง นอกหมู่บ้าน 
ระหว่างหมู่บ้าน ซ่อมแซมถนนท่ีชำรุดเพื่อให้ประชาชน
ได้รับการคมนาคมที่สะดวก ขนส่งผลผลติทางการเกษตร 
ขยายเขตไฟฟ้าตามบา้นเรือนนอกหมู่บ้านหรือตามทุ่งนา
เพื่อให้ได้รับสาธารณูปการขั้นพื้นฐาน ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะตามถนนสายหลัก ตรอก ซอกซอยเพื่อความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน ครัวเรือนให้ไดร้ับสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่
เพียงพอ 

-ก่อสร้าง ปรับปรุงและบำรุงรักษาถนน สะพานท่อระบายนำ้
ภายในหมู่บ้าน ระหว่างหมู่บ้านในเขต อบต.ภเูขาทอง 
-จัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการแก่
ประชาชนในท้องถิ่นที่เพียงพอ 

พัฒนาคนและสังคม ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ดีขึ้นจดั
อบรมด้านอาชีพเพื่อสร้างรายได้ พัฒนาสนับสนุนดา้นการ
ป้องกันและควบคุมโรคและเสรมิสร้างสุขภาพอนามยั 
พลานามัยที่ดี สมบรูณ์ ห่างไกลโรค พัฒนาศักยภาพด้าน
การสังคมสงเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง เท่าเทียม 
พัฒนาคุณภาพชีวิต ผูสู้งอายุ ผูด้้อยโอกาส เด็ก สตรี และ
คนชราให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิม่ช่องทางข้อมูลข่าสารที่
เป็นประโยชน์กับประชาชนได้สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 

-พัฒนาและส่งเสริมกลุม่อาชีพให้กับประชาชน 
-ส่งเสรมิสนับการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ตลอดจน
เสรมิสร้างสุขภาพอนามัยที่ด ี
-พัฒนาการสังคมสงเคราะห์เบี้ยยงัชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส ์
-พัฒนาสนับสนุนส่งเสรมิพัฒนาคณุภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
และผูด้้อยโอกาส 
- 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด แนวทางพัฒนา 
พัฒนาคนและสังคม เพิ่มศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหน่วยกู้

ชีพและบริการผู้ป่วยฉุกเฉิน (1669)  ปฐมพยาบาล
ขั้นตอนพ้ืนฐานที่ถูกวิธี อำนวยความสะดวกรวดเร็วข้ึน 
เพิ่มมาตรการการป้องกันและป้องกันยาเสพตดิในพ้ืนท่ี
ตำบล ประสานประชาสัมพันธ์ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ตำรวจ
ที่อยู่ในตำบล ให้สอดส่องดูแลร่วมกันระหว่างชุมชน 

-เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 
ผู้ประสบภยัในพ้ืนท่ีตำบล 
-การป้องกันและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในตำบล 
-ประสานหน่วยงานที่ดูแลที่เกีย่วข้องงานด้านยาเสพตดิในพ้ืนท่ี 
 ให้ผู้เสพ ผู้ป่วยผู้ตดิยาไดร้ับการดแูลรักษาและฟื้นฟู 

การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาในระบบนอกระบบให้
มีคุณภาพมาตรฐาน บริหารการจดัการศึกษา พัฒนา
ศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้สอนผูเ้รียนตรงตาม
กลุ่มงานสาระการเรยีนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
ส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ สบืทอด ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณี ภูมิปญัญาท้องถิ่นเพื่อใหเ้กิดการเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรม สร้างค่านิยมใหเ้ด็กเยาวชน ในการตระหนักรู้
ถึงความสำคัญของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรอนุรักษ์ 
ส่งเสริมงานนันทนาการ กีฬาในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาเด็ก 
เยาวชนและส่งเสริมดา้นสุขภาพ ด้านความรักสามคัคีการ
มีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น 
 

-พัฒนาการศึกษาในระบบโรงเรยีนและการศึกษานอกระบบ 
โรงเรียน 
-จัดกิจกรรมนันทนาการ การกีฬาและกิจกรรมศลิปวัฒนธรรม 
สืบสานขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของคนในท้องถิ่น 
-เปิดโอกาสให้ ปราชญ์ชาวบ้านทีม่ีภูมิปญัญาในท้องถิ่นเข้ามี
ส่วนร่วมสร้างหลักสตูรวัฒนธรรมกับคนในท้องถิ่น เพื่อถ่ายทอด
ประเมินผลสืบทอดสถานศึกษาแหล่งเรียนรู้ชุมชนและจดั
กิจกรรมตามแผนพัฒนาด้านวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อปลุก
จิตสำนึก ปลูกฝังให้คนรุ่นใหม่ได้หวงแหนและภาคภูมิใจใน
วัฒนธรรมของท้องถิ่น 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาการด้านเศรษฐกิจ ส่งเสรมิเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรใหเ้ข้มแข็งพึ่งพาตนเองตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงสนับสนุน ส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ ผลผลติการเกษตร 

-พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
-จัดหาตลาดเพื่อรองรับผลผลิต ผลิตภณัฑ ์
-พัฒนาทักษะอาชีพ  กลุ่มเกษตรกรรม กลุม่เลี้ยงสตัว์ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด แนวทางพัฒนา 
 จัดหาตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสรมิกลุม่

ผลิตภณัฑ์สินคา้ของตำบลผ่านระบบอิเลคทรอนิกส ์
พัฒนาระบบการจัดเก็บภาษีให้ท่ัวถึงและเป็นธรรมเป็น
มาตรฐานพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว การลงทุน พานิช
กรรมเช่ือมโยงผลิตภณัฑส์ินค้าเพือ่ให้เกิดรายได้ ในท้องถิ่น 

-จัดตั้งกองทุนหมุนเวียน 
-พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ให้เข้มแข็ง สร้างงาน สร้างรายไดก้ับชุมชน ท้องถิ่น 
-นำภูมิปัญญาของท้องถิ่นมาประยกุต์แปรรูปในการเสริมอาชีพ
เพื่อก่อให้เกิดรายได ้

การพัฒนาแหล่งน้ำ การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อให้มีน้ำกินน้ำใช้ตลอดปี เริม่ด้วย
การปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งน้ำภายในตำบล ขุดลอก ห้วย
หนอง คลองบึงให้พอมีปริมาณน้ำใช้ หรือเพื่อการเกษตร 
การเลีย้งสัตว์ กำจดัวัชพืชตามแหล่ง ทางน้ำ ขุดเจาะน้ำ
บาดาล ดูแลจดัการบริหารน้ำใหเ้ป็นระบบ ปรับปรุงระบบ
ชลประทาน ฝายน้ำล้น คลองส่งนำ้ ขยายคลองส่งน้ำ
เพื่อให้มีน้ำบริโภค/อุปโภค การเกษตรและเลีย้งสัตว ์

-จัดให้มีการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ อย่างเพียงพอในการประกอบ
อาชีพ การดำเนินชีวิตประจำวัน 
-จัดให้มีระบบชลประทาน คลองสง่น้ำเพื่อใช้ในการเกษตร 
-ก่อสร้างฝายน้ำล้นเพื่อกักเก็บน้ำ ในลำห้วยในเขตตำบล 
-ขุดลอกลำห้วย หนอง คลองบึงแหล่งน้ำสาธารณะให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ ์

การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 

ยกระดับแนวทางการคุ้มครองดูแลบำรุงรักษาป่าไม้และ
ต้นน้ำลำธารอย่างจริงจังการมีส่วนร่วมร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐและภาคประชาชนในท้องถิ่นโดยการตราข้อบญัญัติ
ตำบลว่าด้วยการทำลายป่าไม้ เผาต้นอ้อย ฝางข้าวเผาขยะ
ที่ผิดวิธีอื่นๆที่เป็นการทำลายระบบนิเวศน์และมีผลกระทบ
ต่อ สิ่งแวดล้อมในชุมชน ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มสี่วน
ร่วมโดยการจดักิจกรรม/โครงการ รณรงค์ให้คนในชุมชน
ร่วมกันอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้าง
แนวป้องกัน ขยะมูลฝอยในชุมชนไม่สร้างมลพิษให้กับ
ชุมชน 

-จัดให้มีการคุม้ครองดูแลและบำรงุรักษา ฟื้นฟปู่าไม้สาธารณะ 
ต้นน้ำลำธาร แหล่งน้ำสาธารณะของชุมชน 
-กำจัดวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อรักษาระบบนิเวศน์ของลำ
น้ำ สัตว์น้ำ 
-อบรมสรา้งจิตสำนึกแก่คนในชุมชนถึงประโยชน์ของทรัพยากร
ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร 
-ตราข้อบัญญตัิเกี่ยวกับการเผาทำลายพืชทางการเกษตรที่เป็น
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับชุมชน 
-ดูแลพื้นที่สาธารณะประโยชน์ป่าไม้ของชุมชน 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ กรอบคิด แนวทางพัฒนา 
การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร พัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากรให้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงด้านนโยบายภาครัฐอยู่เสมอ โดยการเข้าร่วม
ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงานด้านงานพัฒนาท้องถิ่น 
พัฒนางานทรัพยากรบุคคล การมสี่วนร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น มีการนำเอาหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
มาปรับใช้ในการบริการเพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุด เกดิ
ผลสัมฤทธ์ิต่อภารกิจรัฐและประชาชนได้รับความอำนวย
ความสะดวกได้รับการตอบสนองความต้องการและเท่า
เทียมกัน 

-พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสม่ำเสมอและดีขึ้น 
-ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีในส่วนงานท่ี
เป็นประโยชน์กับประชาชน 
-เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลในการมีส่วนร่วมกับการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น 
-บริการด้วยความสะดวก รวดเร็วและเท่าเทียม ถูกต้อง 
-มีการประเมินผลการปฏิบตัิของบุคลากรและแต่ละส่วนงาน 
-ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนขององค์กร 
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     
                                         1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

ความเชื่อมโยง 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12     -  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด             -  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจิติกส์ 
              
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด         -  ยุทธศาสตร์เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้าน   
การค้า การลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว 
 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง    -  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดร้อยเอ็ด    
 
       2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
            
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี    - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12   - ยุทธศาสตร์เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด        - ยุทธศาสตร์พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน 
(Ecosytem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพที่ดี 
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครอง   - ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

  3.  ยุทธศาสตร์การด้านศาสนาและวัฒนธรรม            
  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   - ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    (การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพและเท่าเทียม) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12   - ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุน มนุษย์ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด         - ยุทธศาสตร์พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน 
(Ecosytem) เพ่ือลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพที่ดี (แนวทางพัฒนาข้อที่ 4 ) 
 ยกระดับคุณภาพการศึกษา การเรียนรู้และการฝึกอบรมให้เท่าเทียม ทั่วถึง ตามความเหมาะสมทุกวัยฯลฯ 
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครอง   - ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพชีวิต กลยุทธ์ (ข้อที่ 1) 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด พัฒนาคนทุกช่วงวัย สร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ยกระดับ

คุณภาพกาพการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สืบทอดองค์
ความรู้ ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีฯลฯ 
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                                               4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
             
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี            -  ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับ 12             -  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้  
                                                อย่างยั่งยืน  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด            -  เพ่ิมศักยภาพการผลผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตรและสิ่งแวดล้อม         
                                                         
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด       -  พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรม 
แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง  
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครอง   - ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด            -   เสริมสร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และระบบเศรษฐกิจแบบ BCG อย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัด   -    พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กลยุทธ์ ข้อที่ 2) 
พัฒนาแหล่งน้ำเดิมแหล่งน้ำธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บ พัฒนาระบบชลประทานฯลฯ  
 
     6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
      
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี           - ยุทธศาสตร์ ด้านการสร้างความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่   

เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม 
 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12            - การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่าง 

ยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด               - สร้างความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและระบบ
เศรษฐกิจแบบ BCG 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่นเขตจังหวัดร้อยเอ็ด                       - ยุทธศาสตร์ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (กลยุทธ์ ข้อที่ 4)
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ฯลฯ 
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     7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมืองการบริหาร    
   
 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี              - ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12             -  การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด                    -  เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง 
 
ยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์กรปกครอง - ด้านการบริหารการจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
    3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง ได้มีการจัดประชาคมเพ่ือรวบรวมแนวคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการจึงได้นำข้อมูลต่างๆซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การสำรวจ/ออกนอกพ้ืนที่ ข้อมูลความ
จำเป็น (จปฐ.) ข้อมูล กชช 2 ค และข้อมูลหารจัดทำแผนชุมชนของตำบลภูเขาทองมาวิเคราะห์ปัญหาและสรุป
ความต้องการของประชาชน ดังนี้ 
 
                

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
1. การบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
-ถนนชำรุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ทำให้การสัญจร 
เดินทางล้าช้า ไม่สะดวก ขนส่งผลผลิตทางเกษตรไม่
สะดวก 
-ถนนหลักเชื่อมต่อหมู่บ้านเป็นลาดยางที่ขรุขระชำรุด
มาก ประชาชนประสบปัญหาในการคมนาคมและ 
เดินทาง 
-งบประมาณด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานมี
จำกัดไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้มากนัก 
-งบการขยายเขตไฟฟ้าไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น 
-ไฟฟ้าสาธารณะ ส่องสว่างไม่เพียงพอ ชำรุดบ่อย 
-ระบบการประปาประสบปัญหามากในฤดูแล้ง  
 
 
 

2. พัฒนาด้านคน และสังคม  -ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
-ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข็มแข็ง 
-การดูแลผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยัง
ไม่ทั่วถึง 

3. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม -ชุมชนยังขาดความเข้าใจในระบบการศึกษาของ
ท้องถิ่น 
-บุคลากรทางการศึกษาบางเอกวิชายังไม่เพียงพอ 
-สื่อ วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนยังไม่เพียงพอ 
-บุคลากรยังขาดการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยี 
-เด็กยังขาดความรู้ จิตใต้สำนึกเก่ียวกับวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 
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4. ด้านเศรษฐกิจ -ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 

-ปัญหาด้านรายได้ ด้านอาชีพไม่แน่นอน 
-ต้นทุนการทำผลผลิตด้านการเกษตรสูงขึ้น 

 แต่ราคาตกต่ำทำให้รายได้ไม่พอกับรายจ่าย 
-ปัญหาพื้นเกษตรไม่ค่อยมีน้าในฤดูแล้ง 
ขาดความร่วมกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็ง 
-เส้นทางการคมนาคมขนส่งผลผลิตเกษตรชำรุด 
เสียหาย 
 

5 ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ -ท้องถิ่นไม่มีงบอุดหนุนปริมาณเพียงพอต่อการขุดลอก
แหล่งน้ำในพ้ืนที่ตำบล 
-แหล่งน้ำในพ้ืนที่มีวัชพืชจำนวนมากทำให้มีปัญหาการ
ไหลเวียนของน้ำและเสียระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำ 
-ประชาชนในพื้นท่ียังขาดการอนุรักษ์ หวงแหน ดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารในพื้นท่ี 
-สภาพห้วยหนอง คลอง บึง ตื้นเขิน 

6. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม -ประชาชนในพื้นท่ียังขาดการอนุรักษ์ หวงแหน ดูแล
รักษาทรัพยากรป่าไม้ ต้นน้ำลำธารในพื้นท่ี 
-เผาทำลายป่าไม้ ไร่อ้อย ส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน 
-ทำลายระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำ 
 

7. ด้านการเมืองและการบริหาร - ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญการมีส่วนร่วมของ
ท้องถิ่น 
-หน่วยงานของรัฐ ยังขาดการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร 
การบริการประชาชนยังไม่ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิง
รุก 
-ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นยังขาดการมีส่วนร่วมการ
พัฒนางานท้องถิ่น 
-การเก็บรายได้ ภาษีของภาครัฐยังไม่เข้าเป้าเท่าที่ควร 



38 
 

 

  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) 
  

1. ยุทธศาสตร์โครงการสร้างพื้นฐาน 

มีการด าเนินงาน ก่อสร้างถนน คสล.ถนนยกร่องพูนดิน อาคารเอนกประสงค ์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น ขยายระบบประปา
หมู่บา้น ขยายเขตไฟฟ้าตามครัวเรือนนอกเขตหมูบ่า้นซ่ึงให้ความส าคญัในการด าเนินการดา้น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานเป็นอยา่งย่ิง 
จุดแข็ง (Strength) 
 มีการวางผงัเมือง ท าให้มีการแบ่งโซนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในดา้นต่างๆอยา่งชดัเจน ถนน
หนทางแยกยอ่ยตามชุมชนต่างๆสามารถเช่ือมโครงข่ายการคมนาคมภายในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอยา่งทัว่ถึง มีการบริการน ้าประปาหมู่บา้น ใชไ้ดต้ลอดปี มีติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น ท า
ให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
การมีงบประมาณท่ีจ ากดั และพ้ืนท่ีกวา้งกว่า 95 ตร.กม. ท าให้การขยายสาธารณูปโภคเป็นอยา่งจ ากดั 
ไม่ไดใ้นคราวเดียวกนั ประปาหมูบ่า้นยงัมีการใชเ้ป็นบางหมู่บา้น เน่ืองจากใชง้บประมาณจ านวนมาก
จึงทยอยสร้างไปเร่ือยๆ 
โอกาส (Opportunity)  
 มีอตัราการเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียว จ านวนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอ่างเก็บน ้าห้วยพุงใหญ่ 
น ้าตกถ ้าโสดา อ่างเก็บน ้าวงันอง หากมีการปรับปรุงระบบสาธารประโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี 
ก็จะท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากขึ้น เป็นการพฒันา
เศรษฐกิจและจะเป็นการพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 
อุปสรรค (Threat)  
 ดว้ยการมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัท าให้การพฒันา การลงทุนในโครงการ
ต่างๆซ่ึงท าไดย้าก ในฐานะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีหนา้ท่ีให้
การบริการประชาชน จึงตอ้งปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหดี้ย่ิงขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาการบริการสังคมการประกอบ
อาชีพ การพฒันาศกัยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ประชาชนสามารถปรับตวัให้รู้เท่าทนั
สามารถด ารงอยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมในทกุระดบัตลอดจนการท่ีมีครอบครัวท่ี
อบอุ่นชุมชนเขม้แขง็ มีการอนุรักษ ์และสืบสานประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความ
ร่วมมือระหว่างบา้นชุมชน วดัและหน่วยงานทางราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
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จุดแข็ง (Strength)  
 ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง ยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ของ
ทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งเหนียวแน่น มีความรักความสามคัคีในการด าเนินการจดังานประเพณีต่างๆอีกทั้ง 
ประชาชนยงัมีค่านิยมท่ีดีในการส่งลูกหลานใหเ้รียนหนงัสือในระดบัที่สูงกว่ามีการด าเนินการ
ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาการจดังานประเพณีทอ้งถ่ินและส่งเสริมการป้องกนั สุขภาพอนามยั
ประชาชน 
จุดอ่อน (Weakness) 
 เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทองมีสถานศึกษาสูงสุดเพียงมธัยมศึกษาตอนตน้ หาก
เยาวชนจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น ตอ้งไปเรียนท่ีอ่ืนท าใหเ้สียค่าใชจ้่ายสูง วิถีชีวิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
การเกษตรแตข่าดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใชแ้รงงานคนและสัตวเ์ป็นส่วนมากท าให้การพฒันาการ
เกษตรชา้ ประชาชนยงัขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ ขาดการส่งเสริมออกก าลงักายท่ีสม ่าเสมอ ท า
ให้สุขภาพไม่แขง็แรง มีโรคประจ าตวัและเป็นผูป่้วยเร้ือรัง 
โอกาส (Opportunity) 
 หากมีการขยายโอกาสดา้นการศึกษา ประชาชนไดส้ามารถเรียนรู้โดยเฉพาะดา้นการอาชีพและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด เพราะการใหเ้งิน
ลงทุนแต่ไม่ไดท้กัษะ เงินลงทุนนั้น อาจไม่คุม้ค่าหรือสูญเปล่าประโยชน์ 
อุปสรรค (Threat)  
 ขาดเทคโนโลยีทางการเกษตร เน่ืองจากเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทรัพยากรและเทคโนโลยีสมยัใหม่
การสนบัสนุนจากภาครัฐยงัคงมีไม่มากนกั ท าให้การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพของประชาชน เป็นไป
ไดย้าก 

           3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อยกระดบัการศึกษาให้กบัเด็กและประชาชน การบริหารงานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการ  
กีฬาและนนัทนาการ และนนัทนาการ ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ชุมชนรัก หวงแหนประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้มีการพฒันามาก
ขึ้น 

        จุดอ่อน (Weakness) 
    ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีและผูน้ าชุมชนในทอ้งถ่ินยงัขาดความเขา้ใจในภารกิจการจดัการดา้น                       
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในสังกดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท าให้การขบัเคล่ือนดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ิน พฒันาลา้ชา้ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ี
วางไว ้  

       จุดแข็ง (Strength)   
       ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       มีงบประมาณการบริหารการจดัการ บคุลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา อบรม อยา่ง
ต่อเน่ือง วสัดุ    ครุภณัฑ ์ส่ือการสอนท่ีเพียงพอ โดยไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ให้มีการพฒันาการเรียน การสอนตามหลกัสูตร
การศึกษาไปอยา่งรวดเร็ว มีการขยายหลกัสูตร 
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       การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และการบริการรถส่งนกัเรียน และมีการปรับปรุง หลกัการเรียน  
       การสอน อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอ มีชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม็แขง็มีการสืบสาน 
       อนุรักษป์ระเพณีของทอ้งถ่ินโดยประชาชนมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินและสถานศึกษา  
       ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ินใหดี้ขึ้น 
      โอกาส (Opportunity)  

สถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอตัราการเพ่ิมประมาณนกัเรียนท่ีสูงขึ้นทุกปี 
และมีบุคลากรทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีมีความรู้ความสามารถมีการขยายอาคารเรียน        
เพ่ิมขึ้นวสัดุ ครุภณัฑเ์พียงพอ ถือเป็นโอกาสท่ีจะพฒันาดา้นการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดี  
ขึ้นโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนของประชาชนในทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร ผูน้ าชุมชน ผูป้กครอง 
นกัเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้การศึกษาในหน่วยงานของทอ้งถ่ินมีคุณภาพท่ีดีขึ้นในอนาคต 

        อุปสรรค (Threat) 
ประชาชนและผูน้ าชุมชน ทอ้งถ่ินยงัขาดความเขา้ใจในการพฒันาการศึกษาของหน่วยงานสังกดั  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูม่ากถือว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัและการศึกษาในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดนโยบายและแผนการพฒันาการศึกษาท่ีชดัเจนและขาดความต่อเน่ืองรวมทั้ง 
เปล่ียนแปลงเสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   

         4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
มีการด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจหลายดา้น อาทิ การจดัฝึกอาชีพให้ประชาชน การปรับปรุง  
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจดังานประเพณีต่างๆ 

    จุดแข็ง (Strength) 
 การมีสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียว การมีอ่างเก็บน ้าห้วยพุงใหญ่ น ้าตกถ ้า
โสดา   อ่างเก็บน ้าวงันอง ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทองเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท าให้มี
รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว ยงัตอ้งการพฒันารายไดแ้ละเศรษฐกิจชุมชนโดยการฝึกอบรมอาชีพ
ต่างๆเช่น กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพกลุ่มทอ้ผา้ ซ่ึงมีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ ( ศูนย ์OTOP) ไวใ้ห้
ประชาชนและ  กลุ่มอาชีพต่างๆไวจ้ าหน่ายสินคา้ 

     จุดอ่อน (Weakness) 
ประชาชนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมีอาชีพท าไร่ท านา และไม่มีอาชีพ 
เสริม ในช่วงว่างจากฤดูท านา จึงมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากหมู่บา้นเขาสู่ชุมชนเมือง ซ่ึง
แรงงานส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแรงงานท่ีขาดทกัษะ (Unskilled Labor)ความช านาญ 

     โอกาส (Opportunity) 
 การฝึกอบรมทกัษะดา้นอาชีพใหก้บัประชาชน โดยอาจของความร่วมมือจากกรมพฒันาอาชีพ   
ให้ประชาชน ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ประชาชน 

             อุปสรรค ( Threat) 
งบประมาณส่วนมากเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป มีงบประมาณจ ากดั และไม่มีการประสานจาก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประชาชนขาดการตดัสินใจในการเรียนรู้ทกัษะเพ่ิมเติมดงันั้น ในการอบรม
ตอ้งเนน้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพหลกัของเกษตรกร 

                    5.  ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน ้า 
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              เพ่ือให้ราษฎรมีน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอยา่งเพียงพอตลอดปี และป้องกนั  
              ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝน โดยขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีต้ืนเขิน ก่อสร้างฝายกั้นน ้า ขดุเจาะบ่อ 
              บาดาล จดัหาภาชนะเก็บน ้าก่อสร้างประปาหมู่บา้น จดัใหมี้ระบบชลประทาน หรือคลองส่งน ้า     

             จุดแข็ง (Strength) 
                      พ้ืนท่ีในเขตต าบลภูเขาทอง เป็นพ้ืนท่ีมีแหล่งน ้าอยูม่ากเม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีอ่ืนในฤดูฝนก็จะมีน ้า 
                                    ปริมาณท่ีเพียงพอต่อการท าเกษตรกร ถึงฤดูแลง้ก็ไม่ถึงกบัขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภคเพราะทาง 
                                    หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีการเจาะน ้าบาดาล ขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาติ มีเคร่ืองสูบน ้า 
                                    พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงแต่ละปีประชาชนไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนแหล่งน ้า อุปโภค 
                                    บริโภคส่วนพ้ืนท่ีท าการเกษตรมกัจะท าการเกษตรเช่นปลูกผกัสวนครัวบริเวณพ้ืนท่ีใกลแ้หล่งน ้า 
                                     ธรรมชาติ 

              จุดอ่อน (Weakness) 
      ในเขตพ้ืนท่ีในต าบลภูเขาทอง ยงัมีปัญหาการเก็บน ้า เน่ืองจากฝายกกัเก็บน ้า สร้างก่อสร้างมานาน  
      เกิดการ ช ารุดกกัเก็บน ้าไม่อยูใ่นหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณซ่อมแซมจ านวนมาก ดา้นองค ์ 
      ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็มีงบประมาณ  พฒันาในหลายดา้น ซ่ึงดา้นแหล่งน ้าก็มีงบประมาณก่อสร้าง  
      ซ่อมแซมท่ีจ ากดัไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

               โอกาส (Opportunity) 
     ในเขตพ้ืนท่ีต าบลภูเขาทองถือว่ามีสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยอยูโ่ดยเฉพาะแหล่งน ้าธรรมชาติ 
     คลอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ีในเขตต าบล แต่ขาด งบประมาณ ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
     ในการบริหารการจดัการแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี ซ่ึงถา้มีงบประมาณดา้นการขดุลอกแหล่ง 

                    น ้า ขดุเจาะบ่อบาดาล คลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตรหลายแห่งในพ้ืนท่ี ก่อสร้างฝ้ายกกัเก็บน ้าจะท าให้  
                    พ้ืนท่ี เกษตรในเขตต าบลภูเขาทอง มีปริมาณใชเ้พ่ืออุปโภค บริโภคและใชใ้นการเกษตรท่ีเพียงพอ  
                    ส่งผลให้ ประชาชนท าการเกษตร และเพ่ิมรายได ้พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
                 อุปสรรค ( Threat) 

พ้ืนในเขตต าบลภูเขาทองมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ซ่ึงการพฒันาดา้นแหล่งน ้า การบริหารหารการจดัการ   
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน ้าท าช ารุดตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูง ขาดวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการ
พฒันาดา้นแหล่งน ้าและพ้ืนท่ีการเกษตรบางพ้ืนท่ีประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือ ในการก่อสร้างท่ีกกั
เก็บน ้า คลองส่งน ้าท่ีใชใ้นการเกษตร 

   6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

             การก่อสร้างประปาหมู่บา้น ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาผิวดินขนาดกลาง ใหบ้ริการประชาชน 
           ในต าบลอยา่งทัว่ถึง ติดตั้งเคร่ืองกลัน่กรองประปาระบบอตัโนมติัประปาหมู่บา้น 

                   จุดแข็ง (Strength) 
                    เน่ืองจากพ้ืนท่ีในต าบลมีแหล่งน ้าธรรมชาติหลายแห่ง สามารถใชน้ ้าในการประกอบอาชีพ     

                                   การเกษตรกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
                   จุดอ่อน (Weakness) 
                    เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของต าบล เป็นท่ีราบลุ่มสลบัพ้ืนท่ีดอนสูง และท่ีราบเชิงเขาไม่อุม้น ้า 
                   จึงท าให้เกษตรกรตอ้งใชน้ ้าในการประกอบอาชีพปริมาณมาก ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้าทั้งการ 

                                   อุปโภคและบริโภค 
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            โอกาส (Opportunity) 

 ถา้ส ารวจแหล่งน ้าและท าการขดุลอกแหล่งน ้าท่ีต้ืนเขินท าให้แหล่งน ้ากกัเก็บน ้าไดน้ั้น ประชาชนใน   
 พ้ืนท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และการปลูกพืชไดต้ลอดทั้งปีสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่   
ประชาชน 

            อุปสรรค (Threat) 
หน่วยงานรัฐบาลท่ีดูแล สนบัสนุนดา้นแหล่งน ้า อยูห่่างไกลและการขอสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
ยากและใชเ้วลา ท าให้โครงการขดุลอกแหล่งน ้าก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน ้า ตอ้งทยอยเร่ือยๆตามโครงการ
ดงักล่าว ตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก การพฒันาดา้นแหล่งน ้าจึงไม่สามารถ ด าเนินการไดท้นัที 

   7.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีการด าเนินการดา้นความความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
  ของประชาชน โดยมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัดา้นพลเรือนและมีหน่วยบริการแพทยฉุ์กฉิน 
(รถกูชี้พ) ฉุกเฉิน 1669) ท่ีเขา้รับการอบรม เพื่อใหบ้ริการประชาชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   ของประชาชน เช่น การด าเนินการจดัการเลือกตั้ง การพฒันาบุคลากรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจน    มีการเผยแพร่ข่าวสารทาง Website ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขา
ทองดว้ย 

            จุดแข็ง (Strength)  
มีการฝึกอบรมและพฒันาประชากรและพฒันาประชากรและบคุลากรส่วนทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ   มี การ  
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า มีการ รับฟังความ    
คิดเห็นของประชาชนและมี Website เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององคก์าร บริหาร  
ส่วนต าบลประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น มีการเสนอ ปัญหา 
ชุมชนเพื่อน าขอ้มูลไปจดัท าแผนพฒันาต าบล 

              จุดอ่อน (Weakness) 
 บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ฎหมาย และเทคโนโลยีในการปฏิบติังานจึง
จ าเป็น จะตอ้ง พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย เพ่ือให้ทนัต่อเหตุการณ์ในสถานการปัจจบุนั 

              โอกาส (Opportunity)  
 การสร้างความเขา้ใจต่อประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานต่างๆตอ่ประชาชน 
 ส่งเสริมการตรวจสอบจากภาคประชาชน จะท าให้การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน ต าบล 

                 ภูเขาทอง มีความโปร่งใสและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
              อุปสรรค (Threat) 

การขาดส่ือในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ดา้น  การ มวลชน สัมพนัธ ์    
การด าเนินการพฒันาดา้นต่างๆ ยอ่มตอ้งประสบปัญหาเป็นจ านวนมาก การปรับปรุงและการ พฒันา 
กระบวนการท างาน ปรับปรุงเคร่ืองมือและพฒันาบคุลากรอยูเ่สมอเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน อนัก่อให้เกิด’’ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน’’ 
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ส่วนที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม -เคหะชุมชน 
 

-กองช่าง กองคลัง 
 

2 การพัฒนาคนและสังคม บริการชุมชนและสังคม 
 
บริหารงานท่ัวไป 
 
ดำเนินงานอ่ืน 

- สาธารณสุข 
 
- สังคมสงเคราะห ์
- การรักษาความสงบภายใน 
- สร้างความเข้มแข็งขุมชน 
-  งบกลาง 
 

-สำนักปลัด 
 
-กองสวัสดิการฯ 
-สำนักปลัด 
-สำนักปลัด 
 -กองคลัง 

กองคลัง 
 
สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
 
 
 

3 การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- งานการศึกษา 
- งานการศาสนาวัฒนธรรมและ             
  นันทนาการ 
 

กองการศึกษา กองคลัง 
 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ 
 

- สังคมสงเคราะห ์
- เกษตร 
- การพาณิชย ์

กองสวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
 

กองคลัง 
 
 

5 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ บริการชุมชนและสังคม 
 

-เคหะชุมชน 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
 

6 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ 
 
 
 

-เกษตร 
 

สำนักปลดั 
 
 

กองช่าง 
กองคลัง 
 
 

7 การเมืองการบริหาร บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ 
ดำเนินงานอ่ืน 
 

- บริหารงานท่ัวไป 
- การรักษาความสงบภายใน 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห ์
- เคหะชุมชน 
- สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
- ศาสนาวัฒนธรรมและ  
  นันทนาการ 
- งานเกษตร 
- งบกลาง 
 

 
สำนักปลดั 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

 

 
  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) 
  

3. ยุทธศาสตร์โครงการสร้างพื้นฐาน 

มีการด าเนินงาน ก่อสร้างถนน คสล.ถนนยกร่องพูนดิน อาคารเอนกประสงค ์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น ขยายระบบประปา
หมู่บา้น ขยายเขตไฟฟ้าตามครัวเรือนนอกเขตหมูบ่า้นซ่ึงให้ความส าคญัในการด าเนินการดา้น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานเป็นอยา่งย่ิง 
จุดแข็ง (Strength) 
 มีการวางผงัเมือง ท าให้มีการแบ่งโซนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในดา้นต่างๆอยา่งชดัเจน ถนน
หนทางแยกยอ่ยตามชุมชนต่างๆสามารถเช่ือมโครงข่ายการคมนาคมภายในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอยา่งทัว่ถึง มีการบริการน ้าประปาหมู่บา้น ใชไ้ดต้ลอดปี มีติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น ท า
ให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
การมีงบประมาณท่ีจ ากดั และพ้ืนท่ีกวา้งกว่า 95 ตร.กม. ท าให้การขยายสาธารณูปโภคเป็นอยา่งจ ากดั 
ไม่ไดใ้นคราวเดียวกนั ประปาหมูบ่า้นยงัมีการใชเ้ป็นบางหมู่บา้น เน่ืองจากใชง้บประมาณจ านวนมาก
จึงทยอยสร้างไปเร่ือยๆ 
โอกาส (Opportunity)  
 มีอตัราการเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียว จ านวนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอ่างเก็บน ้าห้วยพุงใหญ่ 
น ้าตกถ ้าโสดา อ่างเก็บน ้าวงันอง หากมีการปรับปรุงระบบสาธารประโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี 
ก็จะท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากขึ้น เป็นการพฒันา
เศรษฐกิจและจะเป็นการพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 
อุปสรรค (Threat)  
 ดว้ยการมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัท าให้การพฒันา การลงทุนในโครงการ
ต่างๆซ่ึงท าไดย้าก ในฐานะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีหนา้ท่ีให้
การบริการประชาชน จึงตอ้งปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหดี้ย่ิงขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาการบริการสังคมการประกอบ
อาชีพ การพฒันาศกัยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ประชาชนสามารถปรับตวัให้รู้เท่าทนั
สามารถด ารงอยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมในทกุระดบัตลอดจนการท่ีมีครอบครัวท่ี
อบอุ่นชุมชนเขม้แขง็ มีการอนุรักษ ์และสืบสานประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความ
ร่วมมือระหว่างบา้นชุมชน วดัและหน่วยงานทางราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
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จุดแข็ง (Strength)  
 ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง ยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ของ
ทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งเหนียวแน่น มีความรักความสามคัคีในการด าเนินการจดังานประเพณีต่างๆอีกทั้ง 
ประชาชนยงัมีค่านิยมท่ีดีในการส่งลูกหลานใหเ้รียนหนงัสือในระดบัที่สูงกว่ามีการด าเนินการ
ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาการจดังานประเพณีทอ้งถ่ินและส่งเสริมการป้องกนั สุขภาพอนามยั
ประชาชน 
จุดอ่อน (Weakness) 
 เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทองมีสถานศึกษาสูงสุดเพียงมธัยมศึกษาตอนตน้ หาก
เยาวชนจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น ตอ้งไปเรียนท่ีอ่ืนท าใหเ้สียค่าใชจ้่ายสูง วิถีชีวิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
การเกษตรแตข่าดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใชแ้รงงานคนและสัตวเ์ป็นส่วนมากท าให้การพฒันาการ
เกษตรชา้ ประชาชนยงัขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ ขาดการส่งเสริมออกก าลงักายท่ีสม ่าเสมอ ท า
ให้สุขภาพไม่แขง็แรง มีโรคประจ าตวัและเป็นผูป่้วยเร้ือรัง 
โอกาส (Opportunity) 
 หากมีการขยายโอกาสดา้นการศึกษา ประชาชนไดส้ามารถเรียนรู้โดยเฉพาะดา้นการอาชีพและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด เพราะการใหเ้งิน
ลงทุนแต่ไม่ไดท้กัษะ เงินลงทุนนั้น อาจไม่คุม้ค่าหรือสูญเปล่าประโยชน์ 
อุปสรรค (Threat)  
 ขาดเทคโนโลยีทางการเกษตร เน่ืองจากเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทรัพยากรและเทคโนโลยีสมยัใหม่
การสนบัสนุนจากภาครัฐยงัคงมีไม่มากนกั ท าให้การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพของประชาชน เป็นไป
ไดย้าก 

           3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อยกระดบัการศึกษาให้กบัเด็กและประชาชน การบริหารงานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการ  
กีฬาและนนัทนาการ และนนัทนาการ ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ชุมชนรัก หวงแหนประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้มีการพฒันามาก
ขึ้น 

        จุดอ่อน (Weakness) 
    ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีและผูน้ าชุมชนในทอ้งถ่ินยงัขาดความเขา้ใจในภารกิจการจดัการดา้น                       
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในสังกดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท าให้การขบัเคล่ือนดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ิน พฒันาลา้ชา้ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ี
วางไว ้  

       จุดแข็ง (Strength)   
       ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       มีงบประมาณการบริหารการจดัการ บคุลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา อบรม อยา่ง
ต่อเน่ือง วสัดุ    ครุภณัฑ ์ส่ือการสอนท่ีเพียงพอ โดยไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ให้มีการพฒันาการเรียน การสอนตามหลกัสูตร
การศึกษาไปอยา่งรวดเร็ว มีการขยายหลกัสูตร 
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       การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และการบริการรถส่งนกัเรียน และมีการปรับปรุง หลกัการเรียน  
       การสอน อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอ มีชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม็แขง็มีการสืบสาน 
       อนุรักษป์ระเพณีของทอ้งถ่ินโดยประชาชนมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินและสถานศึกษา  
       ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ินใหดี้ขึ้น 
      โอกาส (Opportunity)  

สถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอตัราการเพ่ิมประมาณนกัเรียนท่ีสูงขึ้นทุกปี 
และมีบุคลากรทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีมีความรู้ความสามารถมีการขยายอาคารเรียน        
เพ่ิมขึ้นวสัดุ ครุภณัฑเ์พียงพอ ถือเป็นโอกาสท่ีจะพฒันาดา้นการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดี  
ขึ้นโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนของประชาชนในทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร ผูน้ าชุมชน ผูป้กครอง 
นกัเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้การศึกษาในหน่วยงานของทอ้งถ่ินมีคุณภาพท่ีดีขึ้นในอนาคต 

        อุปสรรค (Threat) 
ประชาชนและผูน้ าชุมชน ทอ้งถ่ินยงัขาดความเขา้ใจในการพฒันาการศึกษาของหน่วยงานสังกดั  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูม่ากถือว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัและการศึกษาในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดนโยบายและแผนการพฒันาการศึกษาท่ีชดัเจนและขาดความต่อเน่ืองรวมทั้ง 
เปล่ียนแปลงเสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   

         4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
มีการด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจหลายดา้น อาทิ การจดัฝึกอาชีพให้ประชาชน การปรับปรุง  
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจดังานประเพณีต่างๆ 

    จุดแข็ง (Strength) 
 การมีสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียว การมีอ่างเก็บน ้าห้วยพุงใหญ่ น ้าตกถ ้า
โสดา   อ่างเก็บน ้าวงันอง ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทองเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท าให้มี
รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว ยงัตอ้งการพฒันารายไดแ้ละเศรษฐกิจชุมชนโดยการฝึกอบรมอาชีพ
ต่างๆเช่น กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพกลุ่มทอ้ผา้ ซ่ึงมีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ ( ศูนย ์OTOP) ไวใ้ห้
ประชาชนและ  กลุ่มอาชีพต่างๆไวจ้ าหน่ายสินคา้ 

     จุดอ่อน (Weakness) 
ประชาชนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมีอาชีพท าไร่ท านา และไม่มีอาชีพ 
เสริม ในช่วงว่างจากฤดูท านา จึงมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากหมู่บา้นเขาสู่ชุมชนเมือง ซ่ึง
แรงงานส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแรงงานท่ีขาดทกัษะ (Unskilled Labor)ความช านาญ 

     โอกาส (Opportunity) 
 การฝึกอบรมทกัษะดา้นอาชีพใหก้บัประชาชน โดยอาจของความร่วมมือจากกรมพฒันาอาชีพ   
ให้ประชาชน ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ประชาชน 

             อุปสรรค ( Threat) 
งบประมาณส่วนมากเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป มีงบประมาณจ ากดั และไม่มีการประสานจาก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประชาชนขาดการตดัสินใจในการเรียนรู้ทกัษะเพ่ิมเติมดงันั้น ในการอบรม
ตอ้งเนน้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพหลกัของเกษตรกร 
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                    5.  ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน ้า 
              เพ่ือให้ราษฎรมีน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอยา่งเพียงพอตลอดปี และป้องกนั  
              ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝน โดยขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีต้ืนเขิน ก่อสร้างฝายกั้นน ้า ขดุเจาะบ่อ 
              บาดาล จดัหาภาชนะเก็บน ้าก่อสร้างประปาหมู่บา้น จดัใหมี้ระบบชลประทาน หรือคลองส่งน ้า     

             จุดแข็ง (Strength) 
                      พ้ืนท่ีในเขตต าบลภูเขาทอง เป็นพ้ืนท่ีมีแหล่งน ้าอยูม่ากเม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีอ่ืนในฤดูฝนก็จะมีน ้า 
                                    ปริมาณท่ีเพียงพอต่อการท าเกษตรกร ถึงฤดูแลง้ก็ไม่ถึงกบัขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภคเพราะทาง 
                                    หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีการเจาะน ้าบาดาล ขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาติ มีเคร่ืองสูบน ้า 
                                    พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงแต่ละปีประชาชนไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนแหล่งน ้า อุปโภค 
                                    บริโภคส่วนพ้ืนท่ีท าการเกษตรมกัจะท าการเกษตรเช่นปลูกผกัสวนครัวบริเวณพ้ืนท่ีใกลแ้หล่งน ้า 
                                     ธรรมชาติ 

              จุดอ่อน (Weakness) 
      ในเขตพ้ืนท่ีในต าบลภูเขาทอง ยงัมีปัญหาการเก็บน ้า เน่ืองจากฝายกกัเก็บน ้า สร้างก่อสร้างมานาน  
      เกิดการ ช ารุดกกัเก็บน ้าไม่อยูใ่นหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณซ่อมแซมจ านวนมาก ดา้นองค ์ 
      ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็มีงบประมาณ  พฒันาในหลายดา้น ซ่ึงดา้นแหล่งน ้าก็มีงบประมาณก่อสร้าง  
      ซ่อมแซมท่ีจ ากดัไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

               โอกาส (Opportunity) 
     ในเขตพ้ืนท่ีต าบลภูเขาทองถือว่ามีสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยอยูโ่ดยเฉพาะแหล่งน ้าธรรมชาติ 
     คลอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ีในเขตต าบล แต่ขาด งบประมาณ ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
     ในการบริหารการจดัการแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี ซ่ึงถา้มีงบประมาณดา้นการขดุลอกแหล่ง 

                    น ้า ขดุเจาะบ่อบาดาล คลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตรหลายแห่งในพ้ืนท่ี ก่อสร้างฝ้ายกกัเก็บน ้าจะท าให้  
                    พ้ืนท่ี เกษตรในเขตต าบลภูเขาทอง มีปริมาณใชเ้พ่ืออุปโภค บริโภคและใชใ้นการเกษตรท่ีเพียงพอ  
                    ส่งผลให้ ประชาชนท าการเกษตร และเพ่ิมรายได ้พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
                 อุปสรรค ( Threat) 

พ้ืนในเขตต าบลภูเขาทองมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ซ่ึงการพฒันาดา้นแหล่งน ้า การบริหารหารการจดัการ   
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน ้าท าช ารุดตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูง ขาดวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการ
พฒันาดา้นแหล่งน ้าและพ้ืนท่ีการเกษตรบางพ้ืนท่ีประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือ ในการก่อสร้างท่ีกกั
เก็บน ้า คลองส่งน ้าท่ีใชใ้นการเกษตร 

   6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

             การก่อสร้างประปาหมู่บา้น ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาผิวดินขนาดกลาง ใหบ้ริการประชาชน 
           ในต าบลอยา่งทัว่ถึง ติดตั้งเคร่ืองกลัน่กรองประปาระบบอตัโนมติัประปาหมูบ่า้น 

                   จุดแข็ง (Strength) 
                    เน่ืองจากพ้ืนท่ีในต าบลมีแหล่งน ้าธรรมชาติหลายแห่ง สามารถใชน้ ้าในการประกอบอาชีพ     

                                   การเกษตรกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
                   จุดอ่อน (Weakness) 
                    เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของต าบล เป็นท่ีราบลุ่มสลบัพ้ืนท่ีดอนสูง และท่ีราบเชิงเขาไม่อุม้น ้า 
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                   จึงท าให้เกษตรกรตอ้งใชน้ ้าในการประกอบอาชีพปริมาณมาก ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้าทั้งการ 
                                   อุปโภคและบริโภค 

 
            โอกาส (Opportunity) 

 ถา้ส ารวจแหล่งน ้าและท าการขดุลอกแหล่งน ้าท่ีต้ืนเขินท าให้แหล่งน ้ากกัเก็บน ้าไดน้ั้น ประชาชนใน   
 พ้ืนท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และการปลูกพืชไดต้ลอดทั้งปีสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่   
ประชาชน 

            อุปสรรค (Threat) 
หน่วยงานรัฐบาลท่ีดูแล สนบัสนุนดา้นแหล่งน ้า อยูห่่างไกลและการขอสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
ยากและใชเ้วลา ท าให้โครงการขดุลอกแหล่งน ้าก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน ้า ตอ้งทยอยเร่ือยๆตามโครงการ
ดงักล่าว ตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก การพฒันาดา้นแหล่งน ้าจึงไม่สามารถ ด าเนินการไดท้นัที 

   7.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีการด าเนินการดา้นความความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
  ของประชาชน โดยมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัดา้นพลเรือนและมีหน่วยบริการแพทยฉุ์กฉิน 
(รถกูชี้พ) ฉุกเฉิน 1669) ท่ีเขา้รับการอบรม เพื่อใหบ้ริการประชาชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   ของประชาชน เช่น การด าเนินการจดัการเลือกตั้ง การพฒันาบุคลากรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจน    มีการเผยแพร่ข่าวสารทาง Website ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขา
ทองดว้ย 

            จุดแข็ง (Strength)  
มีการฝึกอบรมและพฒันาประชากรและพฒันาประชากรและบคุลากรส่วนทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ   มี การ  
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า มีการ รับฟังความ    
คิดเห็นของประชาชนและมี Website เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององคก์าร บริหาร  
ส่วนต าบลประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น มีการเสนอ ปัญหา 
ชุมชนเพื่อน าขอ้มูลไปจดัท าแผนพฒันาต าบล 

              จุดอ่อน (Weakness) 
 บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ฎหมาย และเทคโนโลยีในการปฏิบติังานจึง
จ าเป็น จะตอ้ง พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย เพ่ือให้ทนัต่อเหตุการณ์ในสถานการปัจจบุนั 

              โอกาส (Opportunity)  
 การสร้างความเขา้ใจต่อประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานต่างๆตอ่ประชาชน 
 ส่งเสริมการตรวจสอบจากภาคประชาชน จะท าให้การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน ต าบล 

                 ภูเขาทอง มีความโปร่งใสและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
              อุปสรรค (Threat) 

การขาดส่ือในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ดา้น  การ มวลชน สัมพนัธ ์    
การด าเนินการพฒันาดา้นต่างๆ ยอ่มตอ้งประสบปัญหาเป็นจ านวนมาก การปรับปรุงและการ พฒันา 
กระบวนการท างาน ปรับปรุงเคร่ืองมือและพฒันาบคุลากรอยูเ่สมอเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน อนัก่อให้เกิด’’ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน’’ 
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ส่วนที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม -เคหะชุมชน 
 

-กองช่าง สำนักปลดั 

2 การพัฒนาคนและสังคม บริการชุมชนและสังคม 
 
บริหารงานท่ัวไป 
 
ดำเนินงานอ่ืน 

- สาธารณสุข 
 
- สังคมสงเคราะห ์
- การรักษาความสงบภายใน 
- สร้างความเข้มแข็งขุมชน 
-  งบกลาง 
 

-สำนักปลัด 
 
-กองสวัสดิการฯ 
-สำนักปลัด 
-สำนักปลัด 
 -กองคลัง 

กองคลัง 
 
สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
 
 
 

3 การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- งานการศึกษา 
- งานการศาสนาวัฒนธรรมและ             
  นันทนาการ 
 

กองการศึกษา กองคลัง 
 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ 
 

- สังคมสงเคราะห ์
- เกษตร 
- การพาณิชย ์

กองสวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
 

กองคลัง 
 
 

5 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ บริการชุมชนและสังคม 
 

-เคหะชุมชน 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
 

6 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ 
 
 
 

-เกษตร 
 

สำนักปลดั 
 
 

กองช่าง 
 
 

7 การเมืองการบริหาร บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ 
ดำเนินงานอ่ืน 
 

- บริหารงานท่ัวไป 
- การรักษาความสงบภายใน 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สงัคมสงเคราะห ์
- เคหะชุมชน 
- สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
- ศาสนาวัฒนธรรมและ  
  นันทนาการ 
- งานเกษตร 
- งบกลาง 
 

สำนักปลดั 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
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  3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทองด้วยเทคนิค SWOT Analysis  
(จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ) 
  

5. ยุทธศาสตร์โครงการสร้างพื้นฐาน 

มีการด าเนินงาน ก่อสร้างถนน คสล.ถนนยกร่องพูนดิน อาคารเอนกประสงค ์ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
ก่อสร้างถนนลาดยาง ก่อสร้างถนนลูกรัง ขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น ขยายระบบประปา
หมู่บา้น ขยายเขตไฟฟ้าตามครัวเรือนนอกเขตหมูบ่า้นซ่ึงให้ความส าคญัในการด าเนินการดา้น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานเป็นอยา่งย่ิง 
จุดแข็ง (Strength) 
 มีการวางผงัเมือง ท าให้มีการแบ่งโซนการใชป้ระโยชน์ท่ีดินในดา้นต่างๆอยา่งชดัเจน ถนน
หนทางแยกยอ่ยตามชุมชนต่างๆสามารถเช่ือมโครงข่ายการคมนาคมภายในเขตองคก์ารบริหารส่วน
ต าบลอยา่งทัว่ถึง มีการบริการน ้าประปาหมู่บา้น ใชไ้ดต้ลอดปี มีติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บา้น ท า
ให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 
จุดอ่อน (Weakness) 
การมีงบประมาณท่ีจ ากดั และพ้ืนท่ีกวา้งกว่า 95 ตร.กม. ท าให้การขยายสาธารณูปโภคเป็นอยา่งจ ากดั 
ไม่ไดใ้นคราวเดียวกนั ประปาหมูบ่า้นยงัมีการใชเ้ป็นบางหมู่บา้น เน่ืองจากใชง้บประมาณจ านวนมาก
จึงทยอยสร้างไปเร่ือยๆ 
โอกาส (Opportunity)  
 มีอตัราการเพ่ิมขึ้นของนกัท่องเท่ียว จ านวนมากขึ้นทุกปี โดยเฉพาะอ่างเก็บน ้าห้วยพุงใหญ่ 
น ้าตกถ ้าโสดา อ่างเก็บน ้าวงันอง หากมีการปรับปรุงระบบสาธารประโภค และโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีดี 
ก็จะท าให้องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวมากขึ้น เป็นการพฒันา
เศรษฐกิจและจะเป็นการพฒันาเศรษฐกิจทอ้งถ่ิน 
อุปสรรค (Threat)  
 ดว้ยการมีงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัท าให้การพฒันา การลงทุนในโครงการ
ต่างๆซ่ึงท าไดย้าก ในฐานะท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีหนา้ท่ีให้
การบริการประชาชน จึงตอ้งปรับปรุงพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานใหดี้ย่ิงขึ้น 

6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

ประชาชนทุกคนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ทุกคนไดรั้บโอกาสทางการศึกษาการบริการสังคมการประกอบ
อาชีพ การพฒันาศกัยภาพทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ประชาชนสามารถปรับตวัให้รู้เท่าทนั
สามารถด ารงอยูท่่ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแสสังคมในทกุระดบัตลอดจนการท่ีมีครอบครัวท่ี
อบอุ่นชุมชนเขม้แขง็ มีการอนุรักษ ์และสืบสานประเพณี วฒันธรรม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน มีความ
ร่วมมือระหว่างบา้นชุมชน วดัและหน่วยงานทางราชการของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ 
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จุดแข็ง (Strength)  
 ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง ยงัคงอนุรักษว์ฒันธรรมประเพณี ของ
ทอ้งถ่ินไวอ้ยา่งเหนียวแน่น มีความรักความสามคัคีในการด าเนินการจดังานประเพณีต่างๆอีกทั้ง 
ประชาชนยงัมีค่านิยมท่ีดีในการส่งลูกหลานใหเ้รียนหนงัสือในระดบัที่สูงกว่ามีการด าเนินการ
ส่งเสริมการศึกษา การกีฬาการจดังานประเพณีทอ้งถ่ินและส่งเสริมการป้องกนั สุขภาพอนามยั
ประชาชน 
จุดอ่อน (Weakness) 
 เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทองมีสถานศึกษาสูงสุดเพียงมธัยมศึกษาตอนตน้ หาก
เยาวชนจะศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงขึ้น ตอ้งไปเรียนท่ีอ่ืนท าใหเ้สียค่าใชจ้่ายสูง วิถีชีวิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
การเกษตรแตข่าดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั ใชแ้รงงานคนและสัตวเ์ป็นส่วนมากท าให้การพฒันาการ
เกษตรชา้ ประชาชนยงัขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพ ขาดการส่งเสริมออกก าลงักายท่ีสม ่าเสมอ ท า
ให้สุขภาพไม่แขง็แรง มีโรคประจ าตวัและเป็นผูป่้วยเร้ือรัง 
โอกาส (Opportunity) 
 หากมีการขยายโอกาสดา้นการศึกษา ประชาชนไดส้ามารถเรียนรู้โดยเฉพาะดา้นการอาชีพและ
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในทอ้งถ่ินมากท่ีสุด เพราะการใหเ้งิน
ลงทุนแต่ไม่ไดท้กัษะ เงินลงทุนนั้น อาจไม่คุม้ค่าหรือสูญเปล่าประโยชน์ 
อุปสรรค (Threat)  
 ขาดเทคโนโลยีทางการเกษตร เน่ืองจากเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารทรัพยากรและเทคโนโลยีสมยัใหม่
การสนบัสนุนจากภาครัฐยงัคงมีไม่มากนกั ท าให้การพฒันาทกัษะดา้นอาชีพของประชาชน เป็นไป
ไดย้าก 

           3. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อยกระดบัการศึกษาให้กบัเด็กและประชาชน การบริหารงานการศึกษาท่ีมีคุณภาพ ส่งเสริมการ  
กีฬาและนนัทนาการ และนนัทนาการ ส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณีทอ้งถ่ิน เพ่ือสร้างจิตส านึกให้
ชุมชนรัก หวงแหนประเพณีและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน สนบัสนุนภูมิปัญญาทอ้งถ่ินให้มีการพฒันามาก
ขึ้น 

        จุดอ่อน (Weakness) 
    ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีและผูน้ าชุมชนในทอ้งถ่ินยงัขาดความเขา้ใจในภารกิจการจดัการดา้น                       
การศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและสถานศึกษาในสังกดัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ท าให้การขบัเคล่ือนดา้นการศึกษาของทอ้งถ่ิน พฒันาลา้ชา้ไม่สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์เป้าหมายท่ี
วางไว ้  

       จุดแข็ง (Strength)   
       ดว้ยองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีสถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
       มีงบประมาณการบริหารการจดัการ บคุลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา อบรม อยา่ง
ต่อเน่ือง วสัดุ    ครุภณัฑ ์ส่ือการสอนท่ีเพียงพอ โดยไดรั้บการส่งเสริมสนบัสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุนจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ให้มีการพฒันาการเรียน การสอนตามหลกัสูตร
การศึกษาไปอยา่งรวดเร็ว มีการขยายหลกัสูตร 
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       การศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ และการบริการรถส่งนกัเรียน และมีการปรับปรุง หลกัการเรียน  
       การสอน อบรมเพ่ิมประสิทธิภาพครูผูส้อนอยา่งสม ่าเสมอ มีชุมชนทอ้งถ่ินท่ีเขม็แขง็มีการสืบสาน 
       อนุรักษป์ระเพณีของทอ้งถ่ินโดยประชาชนมีส่วนร่วมกบัหน่วยงานในทอ้งถ่ินและสถานศึกษา  
       ส่งผลต่อการพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ินใหดี้ขึ้น 
      โอกาส (Opportunity)  

สถานศึกษาในสังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอตัราการเพ่ิมประมาณนกัเรียนท่ีสูงขึ้นทุกปี 
และมีบุคลากรทางการศึกษาตรงตามสาขาวิชาท่ีมีความรู้ความสามารถมีการขยายอาคารเรียน        
เพ่ิมขึ้นวสัดุ ครุภณัฑเ์พียงพอ ถือเป็นโอกาสท่ีจะพฒันาดา้นการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดี  
ขึ้นโดยความร่วมมือทุกภาคส่วนของประชาชนในทอ้งถ่ิน ผูบ้ริหาร ผูน้ าชุมชน ผูป้กครอง 
นกัเรียน ซ่ึงจะส่งผลให้การศึกษาในหน่วยงานของทอ้งถ่ินมีคุณภาพท่ีดีขึ้นในอนาคต 

        อุปสรรค (Threat) 
ประชาชนและผูน้ าชุมชน ทอ้งถ่ินยงัขาดความเขา้ใจในการพฒันาการศึกษาของหน่วยงานสังกดั  
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอยูม่ากถือว่าเป็นอุปสรรคท่ีส าคญัและการศึกษาในองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินยงัขาดนโยบายและแผนการพฒันาการศึกษาท่ีชดัเจนและขาดความต่อเน่ืองรวมทั้ง 
เปล่ียนแปลงเสมอเม่ือมีการเปล่ียนแปลงผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน   

         4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกิจ 
มีการด าเนินการพฒันาเศรษฐกิจหลายดา้น อาทิ การจดัฝึกอาชีพให้ประชาชน การปรับปรุง  
ส่งเสริมการท่องเที่ยว การจดังานประเพณีต่างๆ 

    จุดแข็ง (Strength) 
 การมีสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยต่อการท่องเท่ียว การมีอ่างเก็บน ้าห้วยพุงใหญ่ น ้าตกถ ้า
โสดา   อ่างเก็บน ้าวงันอง ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทองเป็นแหล่งท่องเท่ียว ท าให้มี
รายไดจ้ากนกัท่องเท่ียว ยงัตอ้งการพฒันารายไดแ้ละเศรษฐกิจชุมชนโดยการฝึกอบรมอาชีพ
ต่างๆเช่น กลุ่มผลิตปุ๋ ยชีวภาพกลุ่มทอ้ผา้ ซ่ึงมีสถานท่ีจ าหน่ายสินคา้ ( ศูนย ์OTOP) ไวใ้ห้
ประชาชนและ  กลุ่มอาชีพต่างๆไวจ้ าหน่ายสินคา้ 

     จุดอ่อน (Weakness) 
ประชาชนส่วนใหญ่ จบการศึกษาระดบัประถมศึกษาและมีอาชีพท าไร่ท านา และไม่มีอาชีพ 
เสริม ในช่วงว่างจากฤดูท านา จึงมีการเคล่ือนยา้ยแรงงานจากหมู่บา้นเขาสู่ชุมชนเมือง ซ่ึง
แรงงานส่วนใหญ่ยงัคงเป็นแรงงานท่ีขาดทกัษะ (Unskilled Labor)ความช านาญ 

     โอกาส (Opportunity) 
 การฝึกอบรมทกัษะดา้นอาชีพใหก้บัประชาชน โดยอาจของความร่วมมือจากกรมพฒันาอาชีพ   
ให้ประชาชน ท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานและเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่ประชาชน 

             อุปสรรค ( Threat) 
งบประมาณส่วนมากเป็นเงินอุดหนุนทัว่ไป มีงบประมาณจ ากดั และไม่มีการประสานจาก 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งประชาชนขาดการตดัสินใจในการเรียนรู้ทกัษะเพ่ิมเติมดงันั้น ในการอบรม
ตอ้งเนน้ความรู้ท่ีจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพหลกัของเกษตรกร 
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                    5.  ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งน ้า 
              เพ่ือให้ราษฎรมีน ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอยา่งเพียงพอตลอดปี และป้องกนั  
              ปัญหาน ้าท่วมในฤดูฝน โดยขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาติท่ีต้ืนเขิน ก่อสร้างฝายกั้นน ้า ขดุเจาะบ่อ 
              บาดาล จดัหาภาชนะเก็บน ้าก่อสร้างประปาหมู่บา้น จดัใหมี้ระบบชลประทาน หรือคลองส่งน ้า     

             จุดแข็ง (Strength) 
                      พ้ืนท่ีในเขตต าบลภูเขาทอง เป็นพ้ืนท่ีมีแหล่งน ้าอยูม่ากเม่ือเทียบกบัพ้ืนท่ีอ่ืนในฤดูฝนก็จะมีน ้า 
                                    ปริมาณท่ีเพียงพอต่อการท าเกษตรกร ถึงฤดูแลง้ก็ไม่ถึงกบัขาดแคลนน ้าอุปโภค บริโภคเพราะทาง 
                                    หน่วยงานองคก์ารบริหารส่วนต าบล มีการเจาะน ้าบาดาล ขดุลอกแหล่งน ้าธรรมชาติ มีเคร่ืองสูบน ้า 
                                    พลงังานไฟฟ้า ซ่ึงแต่ละปีประชาชนไม่ค่อยไดรั้บผลกระทบจากการขาดแคลนแหล่งน ้า อุปโภค 
                                    บริโภคส่วนพ้ืนท่ีท าการเกษตรมกัจะท าการเกษตรเช่นปลูกผกัสวนครัวบริเวณพ้ืนท่ีใกลแ้หล่งน ้า 
                                     ธรรมชาติ 

              จุดอ่อน (Weakness) 
      ในเขตพ้ืนท่ีในต าบลภูเขาทอง ยงัมีปัญหาการเก็บน ้า เน่ืองจากฝายกกัเก็บน ้า สร้างก่อสร้างมานาน  
      เกิดการ ช ารุดกกัเก็บน ้าไม่อยูใ่นหลายพ้ืนท่ี ซ่ึงตอ้งใชง้บประมาณซ่อมแซมจ านวนมาก ดา้นองค ์ 
      ปกครองส่วนทอ้งถ่ินก็มีงบประมาณ  พฒันาในหลายดา้น ซ่ึงดา้นแหล่งน ้าก็มีงบประมาณก่อสร้าง  
      ซ่อมแซมท่ีจ ากดัไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

               โอกาส (Opportunity) 
     ในเขตพ้ืนท่ีต าบลภูเขาทองถือว่ามีสภาพภูมิประเทศท่ีเอ้ืออ านวยอยูโ่ดยเฉพาะแหล่งน ้าธรรมชาติ 
     คลอบคลุมเกือบทุกพ้ืนท่ีในเขตต าบล แต่ขาด งบประมาณ ความร่วมมือจากหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง 
     ในการบริหารการจดัการแหล่งน ้าเพ่ือการเกษตรในพ้ืนท่ี ซ่ึงถา้มีงบประมาณดา้นการขดุลอกแหล่ง 

                    น ้า ขดุเจาะบ่อบาดาล คลองส่งน ้าเพ่ือการเกษตรหลายแห่งในพ้ืนท่ี ก่อสร้างฝ้ายกกัเก็บน ้าจะท าให้  
                    พ้ืนท่ี เกษตรในเขตต าบลภูเขาทอง มีปริมาณใชเ้พ่ืออุปโภค บริโภคและใชใ้นการเกษตรท่ีเพียงพอ  
                    ส่งผลให้ ประชาชนท าการเกษตร และเพ่ิมรายได ้พฒันาคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
                 อุปสรรค ( Threat) 

พ้ืนในเขตต าบลภูเขาทองมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ซ่ึงการพฒันาดา้นแหล่งน ้า การบริหารหารการจดัการ   
ก่อสร้าง ซ่อมแซม ปรับปรุงแหล่งน ้าท าช ารุดตอ้งใชง้บประมาณท่ีสูง ขาดวสัดุ อุปกรณ์ท่ีจะใชใ้นการ
พฒันาดา้นแหล่งน ้าและพ้ืนท่ีการเกษตรบางพ้ืนท่ีประชาชนไม่ใหค้วามร่วมมือ ในการก่อสร้างท่ีกกั
เก็บน ้า คลองส่งน ้าท่ีใชใ้นการเกษตร 

   6. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

             การก่อสร้างประปาหมู่บา้น ประปาผิวดินขนาดใหญ่ ประปาผิวดินขนาดกลาง ใหบ้ริการประชาชน 
           ในต าบลอยา่งทัว่ถึง ติดตั้งเคร่ืองกลัน่กรองประปาระบบอตัโนมติัประปาหมู่บา้น 

                   จุดแข็ง (Strength) 
                    เน่ืองจากพ้ืนท่ีในต าบลมีแหล่งน ้าธรรมชาติหลายแห่ง สามารถใชน้ ้าในการประกอบอาชีพ     

                                   การเกษตรกรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 
                   จุดอ่อน (Weakness) 
                    เน่ืองจากสภาพภูมิประเทศของต าบล เป็นท่ีราบลุ่มสลบัพ้ืนท่ีดอนสูง และท่ีราบเชิงเขาไม่อุม้น ้า 
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                   จึงท าให้เกษตรกรตอ้งใชน้ ้าในการประกอบอาชีพปริมาณมาก ท าให้เกิดภาวะขาดแคลนน ้าทั้งการ 
                                   อุปโภคและบริโภค 

 
            โอกาส (Opportunity) 

 ถา้ส ารวจแหล่งน ้าและท าการขดุลอกแหล่งน ้าท่ีต้ืนเขินท าให้แหล่งน ้ากกัเก็บน ้าไดน้ั้น ประชาชนใน   
 พ้ืนท่ีสามารถเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และการปลูกพืชไดต้ลอดทั้งปีสามารถเพ่ิมรายไดใ้ห้แก่   
ประชาชน 

            อุปสรรค (Threat) 
หน่วยงานรัฐบาลท่ีดูแล สนบัสนุนดา้นแหล่งน ้า อยูห่่างไกลและการขอสนบัสนุนดา้นงบประมาณ 
ยากและใชเ้วลา ท าให้โครงการขดุลอกแหล่งน ้าก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน ้า ตอ้งทยอยเร่ือยๆตามโครงการ
ดงักล่าว ตอ้งใชง้บประมาณจ านวนมาก การพฒันาดา้นแหล่งน ้าจึงไม่สามารถ ด าเนินการไดท้นัที 

   7.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง การบริหาร 

   องคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขาทอง มีการด าเนินการดา้นความความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น 
  ของประชาชน โดยมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัดา้นพลเรือนและมีหน่วยบริการแพทยฉุ์กฉิน 
(รถกูชี้พ) ฉุกเฉิน 1669) ท่ีเขา้รับการอบรม เพื่อใหบ้ริการประชาชนในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน มีการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม   ของประชาชน เช่น การด าเนินการจดัการเลือกตั้ง การพฒันาบุคลากรและ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ้ตลอดจน    มีการเผยแพร่ข่าวสารทาง Website ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลภูเขา
ทองดว้ย 

            จุดแข็ง (Strength)  
มีการฝึกอบรมและพฒันาประชากรและพฒันาประชากรและบคุลากรส่วนทอ้งถ่ินอยูเ่สมอ   มี การ  
เผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นประจ า มีการ รับฟังความ    
คิดเห็นของประชาชนและมี Website เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานขององคก์าร บริหาร  
ส่วนต าบลประชาชนมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการจดัเวทีประชาคมหมู่บา้น มีการเสนอ ปัญหา 
ชุมชนเพื่อน าขอ้มูลไปจดัท าแผนพฒันาต าบล 

              จุดอ่อน (Weakness) 
 บุคลากรท่ีปฏิบติัหนา้ท่ียงัขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชก้ฎหมาย และเทคโนโลยีในการปฏิบติังานจึง
จ าเป็น จะตอ้ง พฒันาศกัยภาพบุคลากรเพ่ิมขึ้นอีกมากมาย เพ่ือให้ทนัต่อเหตุการณ์ในสถานการปัจจบุนั 

              โอกาส (Opportunity)  
 การสร้างความเขา้ใจต่อประชาชน และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์การด าเนินงานต่างๆตอ่ประชาชน 
 ส่งเสริมการตรวจสอบจากภาคประชาชน จะท าให้การด าเนินงานขององคก์ารบริหารส่วน ต าบล 

                 ภูเขาทอง มีความโปร่งใสและเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
              อุปสรรค (Threat) 

การขาดส่ือในการเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์ และขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญ ดา้น  การ มวลชน สัมพนัธ ์    
การด าเนินการพฒันาดา้นต่างๆ ยอ่มตอ้งประสบปัญหาเป็นจ านวนมาก การปรับปรุงและการ พฒันา 
กระบวนการท างาน ปรับปรุงเคร่ืองมือและพฒันาบคุลากรอยูเ่สมอเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล
ในการด าเนินงาน อนัก่อให้เกิด’’ ประโยชน์สุขแก่ประชาชน’’ 
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ส่วนที่ 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. โครงสร้างพื้นฐาน บริการชุมชนและสังคม -เคหะชุมชน 
 

-กองช่าง สำนักปลดั 

2 การพัฒนาคนและสังคม บริการชุมชนและสังคม 
 
บริหารงานท่ัวไป 
 
ดำเนินงานอ่ืน 

- สาธารณสุข 
 
- สังคมสงเคราะห ์
- การรักษาความสงบภายใน 
- สร้างความเข้มแข็งขุมชน 
-  งบกลาง 
 

-สำนักปลัด 
 
-กองสวัสดิการฯ 
-สำนักปลัด 
-สำนักปลัด 
 -กองคลัง 

กองคลัง 
 
สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองสวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
 
 
 

3 การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและสังคม 
 

- งานการศึกษา 
- งานการศาสนาวัฒนธรรมและ             
  นันทนาการ 
 

กองการศึกษา กองคลัง 
 

4 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ 
 

- สังคมสงเคราะห ์
- เกษตร 
- การพาณิชย ์

กองสวัสดิการฯ 
สำนักปลดั 
 

กองคลัง 
 
 

5 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ บริการชุมชนและสังคม 
 

-เคหะชุมชน 
 

กองช่าง 
 

กองคลัง 
 

6 การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เศรษฐกิจ 
 
 
 

-เกษตร 
 

สำนักปลดั 
 
 

กองช่าง 
 
 

7 การเมืองการบริหาร บริหารงานท่ัวไป 
บริการชุมชนและสังคม 
เศรษฐกิจ 
ดำเนินงานอ่ืน 
 

- บริหารงานท่ัวไป 
- การรักษาความสงบภายใน 
- การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห ์
- เคหะชุมชน 
- สร้างความเข้มแข็งชุมชน 
- ศาสนาวัฒนธรรมและ  
  นันทนาการ 
- งานเกษตร 
- งบกลาง 
 

สำนักปลดั 
กองการศึกษา 
กองสวัสดิการฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
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