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บทท่ี 4 

วิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
………………………………… 

 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหินโคน  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า  ดังนี้ 

“  คมนาคมสะดวก        เศรษฐกิจพอเพียง    หลีกเลี่ยงอบายมุข      สุขภาพดีถ้วนหน้า 
ส่งเสริมการศึกษา ฯ      มวลประชาเป็นสุข ” 
 

2.  พันธกิจ (MISSON) 
 1.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง  โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
 2. การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 3.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง 
 4.  การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี  และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 5.  การพัฒนาการเกษตรให้ลดการใช้สารเคมี  ลดต้นทุนการผลิต เพ่ือให้ปลอดภัยแก่ผู้บริโภค 
 6. การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 
 7. การส่งเสริมกามีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
 8. การส่งเสริมสนับสนุนการประหยัดพลังงาน  การใช้พลังงานทดแทน  และพลังงานทางเลือก 
 

3.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

สามพ่ีน้องท้องถิ่น ( อบจ. เทศบาล อบต.) เพ่ือลดความทับซ้อนของพ้ืนที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประชาชน   
ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า   ขุดลอก  ขุดสระ   พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า ระบบ
ประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ า และทาง
ระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น   ส่งเสริมสถานที่เพ่ือนันทนาการและออกก าลัง
กายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและการผังเมืองรวมจังหวัด การสาธารณูปโภค-
สาธารณูปการ  และการก่อสร้างอ่ืน ๆ 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้กับประชาชน

อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง พัฒนาข้อมูลระบบสารสนเทศด้านการการเกษตร เพ่ือส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 
ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย  โดยประสานกับ
สถาบันการศึกษา  ภาคธุรกิจเอกชน  หน่วยงานของรัฐ  เช่น  ความรู้ด้านการบริหารจัดการ  ประสานงานการลง
เงินทุนช่องทางการตลาด  ส่งเสริม  OTOP  ในด้านนวัตกรรม  เช่น  พัฒนาคุณภาพการผลิต  ยกระดับเป็นสินค้า
ส่งออก  และจัดท าห้องแสดงสินค้าเพ่ือขยายเครือข่ายและการตลาดส่งออก  ประสานงานกับทุกภาคส่วน  เช่น  
สภาอุตสาหกรรม  หอการค้าจังหวัด  เพ่ือสนับสนุนด้านเศรษฐกิจของต าบลหินโคน   สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรม (สอช.)และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
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 3. การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์  

เสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ การพัฒนาระบบและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต/
ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร บริหาร
จัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  การส่งเสริมการปรับปรุงบ ารุงดินให้มีความเหมาะสมให้มีความเหมาะสมในการผลิต
สินค้าเกษตรกรรม   

4. การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจและการถ่ายโอนภารกิจด้านการศึกษา   ให้เป็นไปตามความสมัครใจและความ

พร้อมของสถานศึกษานั้นๆ   ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษาทั้งในและนอกระบบโรงเรียน  ทั้งระดับ
ก่อนวัยเรียน  ประถม  มัธยม  และระดับปริญญาตรี  ภาคประชาชน  โดยการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัด
การศึกษา   ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาให้ได้มาตรฐาน  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา
และภาคประชาชนน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้        
จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพ่ือประสานการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาของ อบต. 
และกระทรวงศึกษาธิการ และอ่ืนๆ   จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมน าสู่สัมมาชีพพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มี
คุณภาพมาตรฐานทั่วถึงและครบวงจร  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ     
ด าเนินการกระจายอ านาจด้านสาธารสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ  ครุภัณฑ์  ก าลังคน  งบประมาณ  เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้านสาธารณสุข  โดยส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)  ให้ท างานอย่างมี
คุณภาพ  และมีขวัญก าลังใจที่ดี    จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สู่
การมีสุขภาพที่ดี การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้น าชุมชน  (ก านัน, ผู้ใหญ่บ้าน)  
กลุ่มสตรี , กลุ่มเยาวชน, กลุ่มวัยรุ่น, วัยท างาน,วัยสูงอายุ    การส่งเสริมสนับสนุนสถานีอนามัยประจ าต าบลให้มี
ประสิทธิภาพและศักยภาพในการรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากข้ึน 

5. การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุลอย่างย่ังยืน 
บูรณาการการบริหารจัดการดิน  น้ า  ป่า  ขยะ  มลภาวะ  โดยการมีส่วนร่วม ของ 3 ภาคี ทุกเรื่องได้แก่  ภาคี
หน่วยราชการ  นักวิชาการ  และประชาชน  ส่งเสริมการจัดการสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่น
สองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในเขตต าบลหินโคน รณรงค์การแก้ไขปัญหา ภาวะโลก
ร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมชุมชน   
ประสานความร่วมมือเพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร    การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการ
ลดมลภาวะภายในต าบลหินโคน    ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้ าท่วม  ภัยแล้ง  ไฟป่า  และภัยธรรมชาติต่างๆ โดย
ชุมชน รณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนด้านพลังงาน  การประหยัดพลังงาน    การใช้พลังงานทดแทน  รณรงค์ส่งเสริม
การใช้พลังงานทางเลือก   อบรมการสร้างฐานอาชีพพลังงานและสร้างฐานอาชีพ ให้แก่ประชาชน 

6.  การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ให้มี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งระดับชาติ  ระดับจังหวัด  ท้องถิ่น  และภาคประชาชน   ประสานงานสามพ่ีน้องท้องถิ่น 
(อบจ.  เทศบาล  อบต.)  และร่วมมือกับราชการทุกภาคส่วน   ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน  ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี   ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจ    และบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น   การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง   จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาต าบลหินโคน   การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้และติดตามการท างานขององค์กรตนเอง 
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7.  การกระจายอ านาจให้แกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหาร 
 การพัฒนาภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืน การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งห่างไกลจากยา
เสพติดลอบายมุข การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุข การพัฒนา
ส่งเสริมสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาล  

8.  การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคมและด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุโดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ส่งเสริมพัฒนาศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ติด
เชื้อ HIV จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต ่
แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยท างานและวัยชรา    สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม
บริหารจัดการ   จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์และรวบรวมปัญหา มีการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targents) 
ป ี59-
63 

ปี  59 ปี  60 ปี  61 ปี  62 ปี  63 

1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 ร้อยละความส าเร็จของแผนงานโครงการ  - 30% 10% 20% 30% 40% 50% 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1 ร้อยละของการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและ

ขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 

- 
 
 

30% 10% 20% 30% 40% 50% 

  2 ร้อยละของการพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 

- 30% 10% 20% 30% 40% 50% 

  3 ร้อยละของการพัฒนาการส่งเสริมและเพ่ิม
ทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 

- 30% 10% 20% 30% 40% 50% 

3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 ร้อยละของการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตาม 
แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

 - 50% 30% 40% 50% 60% 70% 

  2 ร้อยละของการพัฒนาระบบและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตร
อินทรีย์ 

- 50% 30% 40% 50% 60% 70% 

  3 ร้อยละของการส่งเสริมให้รวมกลุ่มเกษตร
อินทรีย์การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม
เกษตรกร 

- 30% 10% 20% 30% 40% 50% 

  4 ร้อยละของการบริหารจัดการน้ าเพื่อ
การเกษตร 

- 50% 30% 40% 50% 60% 70% 

  5 ร้อยละของการส่งเสริมปรับปรุงบ ารุงดินให้
มีความเหมาะสมในการผลิตสินค้า
เกษตรกรรม 

 50% 30% 40% 50% 60% 70% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) 
ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐาน 

(Baseline  Data) 
เป้าหมาย (Targents) 

ป ี59-
63 

ปี  59 ปี  60 ปี  61 ปี  62 ปี  63 

4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพท่ีดี
และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

1 ร้อยละของการพัฒนาด้านคุณธรรม
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

- 50% 30% 40% 50% 60% 70% 

  2 ร้อยละของการจัดการศึกษาให้มีความ
พร้อมทั้งทางกายภาพและเทคโนโลยี 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

  3 ร้อยละของพัฒนาด้านสาธารณสุข การสร้าง
สุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันโรค
และการฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

5 การอนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานเพ่ือให้
เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

1 ร้อยละของการสร้างจิตส านึกและตระหนัก
ถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

  2 ร้อยละของการจัดการสิ่งแวดล้อมและ
มลพิษต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 

- 50% 30% 40% 50% 60% 70% 

  3 ร้อยละของการก าจัดขยะมูลฝอยในชุมชน
ท้องถิ่นและการประหยัดพลังงาน 

- 28% 30% 30% 30% 40% 400% 

  4 ร้อยละของการพัฒนาสนับสนุนส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนและวัสดุประหยัด
พลังงาน 

 70% 50% 60% 70% 80% 90% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targents) 
ป ี59-
63 

ปี  59 ปี  60 ปี  61 ปี  62 ปี  63 

6 การบริหารราชการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

1 ร้อยละของการส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่น
ในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

   2 ร้อยละการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถใน
การพัฒนา 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

  3 ร้อยละของการส่งเสริมระบบบริการ
ประชาชน 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

  4 ร้อยละของการพัฒนาและจัดระเบียบชุมชน - 70% 50% 60% 70% 80% 90% 
7 การกระจายอ านาจให้แก่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นและ
แนวนโยบายของรัฐบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและ
นโยบายผู้บริหาร 

1 ร้อยละของภารกิจถ่ายโอนจากหน่วยงานอื่น - 30% 30% 30% 30% 30% 30% 

  2 ร้อยละของการส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

   3 ร้อยละของการส่งเสริมให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดี 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

  4 ร้อยละของการส่งเสริมให้ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

- 70% 60% 65% 70% 75% 80% 
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จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
(Goals) 

ตัวชี้วัด (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย (Targents) 
ป ี59-
63 

ปี  59 ปี  60 ปี  61 ปี  62 ปี  63 

  5 ร้อยละของการส่งเสริมให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข 

- 70% 60% 65% 70% 75% 80% 

  6 ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุน
แนวนโยบายของรัฐบาล 

- 90% 30% 50% 70% 80% 90% 

8 
 

การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม
และด้านความมั่นคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1 ร้อยละของการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
อย่างทั่วถึง 

  100% 100% 100% 100% 100% 100% 

  2 ร้อยละของการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อโรคเอดส์ 
จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

  3 ร้อยละของการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่แรก
เกิด วัยเด็ก วัยรุ่น วัยท างานและวัยชรา 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

  4 ร้อยละของการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทั้งทางบกและ
ทางน้ า 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 

  5 ร้อยละของการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนในด้านความมั่นคงและปลอดภัยโดย
ส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทการท าหน้าที่
ของต ารวจบ้าน/เจ้าหน้าที่ อปพร.ให้ท างาน
อย่างมีคุณภาพ 

- 70% 50% 60% 70% 80% 90% 



 

 


