2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.1 วิสัยทัศน
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อแสดงสถานการณ
ในอุดมคติ ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึง
สภาพการณของทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงได
กําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้
“ยึดหลักธรรมภิบาล ประสานงานชุมชนนาอยู เชิดชูภูมิปญญา นําพาความรู
มุงสูการพัฒนาแบบมีสวนรวม”
2.2 พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่ 1 สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่ 2 สงเสริมดานการศึกษา ฟนฟู อนุรักษ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคง
อยูคูทองถิ่น
พันธกิจที่ 3 สงเสริมและใหบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง
พันธกิจที่ 4 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับความตองการ
ของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
พันธกิจที่ 5 พัฒนาปรับปรุง สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ สรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม
พันธกิจที่ 6 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
พันธกิจที่ 7 พัฒนาระบบการทํางานของ อบต. ใหบริการดี มีความใส สะอาด โปรงใส และตรวจสอบได สนับสนุน
การมีสวนรวมในการดําเนินการระหวางภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตางๆ
2.3 จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
1. เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได และปญหาความยากจน ลดลง
2. พัฒนาคน ชุมชนใหมีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ดํารงไวซึ่งวัฒนธรรมลานนา
3. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง
4. การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
5. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. เนนหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีสว นรวมของทุกภาคสวน
2.4 ยุทธศาสตร
องคการบริหารสวนตําบลหนองปากอ ไดกําหนดยุทธศาสตรจํานวน 6 ยุทธศาสตร ดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองการบริหาร

2.5 เปาประสงค
1. เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได และปญหาความยากจนลดลง
2. พัฒนาคน ชุมชนใหมีคุณภาพ มีชีวิตที่มั่นคง ดําเนินชีวิตอยางพอเพียง ดํารงไวซึ่ง
วัฒนธรรมลานนา
3. ประชาชนภายในตําบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี
4. การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง
5. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
7. เนนหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
2.6 ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น
2. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการอนุรักษและบํารุงรักษาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
3. ระบบการศึกษาไดรับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพิ่มขึ้น
4. ประชาชนเขาถึงการรับบริการสาธารณสุขเพิ่มขึ้น
5. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบลเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
6. รอยละที่เพิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการขั้นพื้นฐานในชุมชน
7. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
8. ชุมชนมีศักยภาพเขมแข็ง
9. ประชาชนไดรับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
10. ประชาชนไดรับบริการดวยความเปนธรรม โปรงใส มีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
2.7 คาเปาหมาย
1. สรางเศรษฐกิจชุมชนใหเขมแข็ง สมดุลและยั่งยืน ภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมการดานการศึกษา ฟนฟู อนุรักษ มรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
ภูมิปญญาทองถิ่น ใหคงอยูคูทองถิ่น
3. สงเสริมและใหบริการดานสาธารณสุขอยางทั่วถึง
4. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและเพียงพอกับ
ความตองการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.
5. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ส ง เสริ ม การท อ งเที่ ย วเชิ ง อนุ รั ก ษ สร า งระบบบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทรัพยากรปาไม
6. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน
7. พั ฒ นาระบบการทํ า งานของ อบต. ให บ ริ ก ารดี มี ค วามใสสะอาด โปร ง ใส และ
ตรวจสอบได สนับสนุนการมีสวนรวมในการดําเนินการระหวางภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบตางๆ

2.8 กลยุทธ
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
กลยุทธที่ 1 สงเสริมกลุมอาชีพใหเขมแข็งและสรางรายได
กลยุทธที่ 2 สรางความเขมแข็งใหกับภาคการเกษตรแบบครบวงจร
กลยุทธที่ 3 สงเสริมพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
กลยุทธที่ 1 ดํารงฐานวัฒนธรรม ศาสนา ศิลปะและทุนทางสังคมของลานนา
กลยุทธที่ 2 สงเสริมการจัดการศึกษา
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการใหบริการสาธารณสุขและปองกันและควบคุมโรคติดตอ
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี
ผูสูงอายุ คนพิการและผูดอยโอกาส
กลยุทธที่ 5 สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
กลยุทธที่ 1 การกอสราง ปรับปรุง รักษา ถนน สะพาน ทอระบายน้ําและสิ่งปลูกสราง
กลยุทธที่ 2 พัฒนาระบบประปา
กลยุทธที่ 3 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบการจัดการแหลงน้ําและพื้นที่ลุมน้ําเพื่อใชประโยชนไดเต็ม
ศักยภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 1 อนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรปาไมพืชดินและน้ํา
กลยุทธที่ 2 พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 3 การควบคุมและกําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาดานการรักษาความมั่นคงและความสงบ
กลยุทธที่ 1 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
กลยุทธที่ 2 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
กลยุทธที่ 3 การปองกันปญหายาเสพติด
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
แนวทางการพัฒนา
กลยุทธที่ 1 สงเสริมความเขมแข็งและการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น
กลยุทธที่ 2 สงเสริมความรูความเขาใจ เกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชาชน
กลยุทธที่ 3 สงเสริมธรรมาภิบาลและพัฒนาบุคลากรในองคกร เพื่อการบริหารจัดการ
องคกรที่ดี
กลยุทธที่ 4 ปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช สถานที่ปฏิบัติงานและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ

