
บทที่ 1
บทนำำ

1.1   ลกัษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา หมายความวา่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินทีก่ำาหนดยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน์ พนัธกจิ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำาเภอ แผน
ชุมชน และนโยบายในการพัฒนาท้องถ่ิน

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินจึงเป็นกระบวนการกำาหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยกำาหนดสภาพการณท์ี่ต้องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งน้ีจะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถ่ิน และปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินดว้ย 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความสำาคัญต่อองค์การบริหารสว่นตำาบลเป็นอย่างยิ่ง เน่ืองจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณท์ี่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคต เป็นกรอบใน
การกำาหนดทศิทางการพฒันาขององคก์ารบรหิารสว่นตำาบลให้มุง่ไปสูส่ภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อยา่งเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจดัสรรทรพัยากรที่มีอยู่อยา่งจำากัดได้อยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัทำาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเน้นการกำาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารสว่นตำาบล ทีต่้องกำาหนดถึง
สภาพการณท์ี่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการทีจ่ะทำาให้บรรลุถึงสภาพการณ์น้ัน

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทีด่ีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบล
สามารถแก้ไขปัญหาและสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
1.2   วตัถุประสงค์ของกำรจัดทำำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ

1. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารสว่นตำาบลให้เป็นรูปธรรมในลกัษณะของแผนงาน  
โครงการ กจิกรรมในการพัฒนา 

2. เพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลมีจุดหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชดัเจน  
เป็นไปอย่างมีระบบ มีกระบวนการที่แน่นอน

3. เพื่อให้การใช้ทรพัยากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุ้มคา่
4. เพื่อให้มีการประสานการดำาเนินงานและลดความซำ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน 
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1.3   ข้ันตอนในกำรจัดทำำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
ข้ันตอนท่ี 1 กำรเตรยีมกำรจัดทำำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
เป็นการเตรียมการเพื่อกำาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมในการจดัทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

โดยสรุปกิจกรรมได้ดังน้ี 
1. ชี้แจงวัตถุประสงค์ ความสำาคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจดัทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้

ผู้บริหารทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำาเนินการตามข้ันตอนที่กำาหนดไว้ต่อไป
2. ทบทวน และตรวจสอบคำาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงให้มีความเหมาะสม 

และเป็นปัจจุบัน โดยพจิารณาจากภารกิจในการดำาเนินงานตามที่กำาหนดไว้
3. จดัทำาโครงการ กำาหนดให้มีโครงการจดัทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อระบุรายละเอียดเกี่ยว

กับทรัพยากรการบริหาร กระบวนการ และระยะเวลาในการดำาเนินการแต่ละข้ันตอน 
4. กำาหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อกำาหนดรายละเอียดกิจกรรม ช่วงเวลาดำาเนินการ และหน่วยรับผิด

ชอบในแต่ละข้ันตอน 
ข้ันตอนท่ี 2  กำรรวบรวมข้อมูลและปัญหำควำมสำำคัญ 
1. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำาเป็นในการจัดทำาแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้แก่ ข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมืองการ
บริหาร ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ฯลฯ และนำามาจัดทำาเป็นฐานข้อมูลเพื่อจัดทำาแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือ

2. กำรรวบรวมปัญหำสำำคัญของท้องถิ่น ข้อมูลปัญหาสำาคัญของท้องถ่ินจะช่วยในการกำาหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือจึงจัดประชุมประชาคมหมูบ้่าน เพือ่รบัฟงั
ปัญหาความตอ้งการและระดมความคดิเห็นเกีย่วกบัปัญหาความตอ้งการของประชาชนในท้องถ่ิน และแนวทาง
การแก้ไขปัญหาจากทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และนำามาจัดลำาดับความสำาคัญเร่งด่วนของปัญหา โดยวิเคราะห์จาก

-   กลุ่มคนผู้ไดร้ับประโยชน์
-   ความรา้ยแรงและเร่งด่วนของปัญหา
-   ความเสียหายที่จะเกิดข้ึนในอนาคต
-   การยอมรับรว่มกันของชุมชน
-   ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การดำาเนินการ 

ข้ันตอนท่ี 3 กำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำของท้องถิ่นในปัจจุบัน
เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจำากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม

ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านตา่ง ๆ ขององค์การบริหารสว่นตำาบลหนองผือ รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง  
จุดอ่อนของท้องถ่ิน อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายใน ซ่ึงทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถ่ินใน
ปัจจุบัน โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน 
(Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เป็นเครื่อง
มือ
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การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดี ความ
เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมให้เกิดความสำาเรจ็ ซ่ึงจะพจิารณาในด้านตา่ง ๆ 

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness – S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจำากัด ความไม่พร้อม ซ่ึงจะพจิารณาในดา้นตา่ง ๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 

การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
เช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของประเทศ ของจังหวัด ของอำาเภอที่เกิดข้ึนจะส่งผลต่อองค์การบริหารส่วน
ตำาบลอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อองค์การบริหารส่วนตำาบล ซ่ึง
พจิารณาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat – T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือ
ภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจำากัดต่อองค์การบริหารส่วนตำาบล ซ่ึงพิจารณาจากด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

ข้ันตอนท่ี 4  กำรกำำหนดวิสัยทัศน์และภำรกิจหลักกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. กำรกำำหนดวิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์ (vision)  คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนตำาบลอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตข้าง
หน้า วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปัจจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า 
การกำาหนดวิสัยทัศน์ จึงเป็นการตอบคำาถามว่า “องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลต้องกำรเป็นอะไรในอนำคต” 
วสิัยทัศน์ที่ดีควรมีลกัษณะ

-    เป็นไปได้
-    ลำ้าหน้าและท้าทาย
-    จำาได้แค่ชายตา
-    สัญญาที่มุ่งมั่น
-    เป็นสิ่งที่เราอยากสร้างสรรคท์ี่จะชี้นำาแนวทางดำาเนินงาน

2. กำรกำำหนดภำรกิจหลักหรือพันธกิจ ในกำรพัฒนำท้องถิ่น ในกำรพัฒนำท้องถิ่น
เป็นการกำาหนดสิ่งที่องค์การบริหารส่วนตำาบลจะต้องทำา โดยจะเกิดข้ึนหลังจากที่ทราบว่า

องค์การบริหารส่วนตำาบลต้องการเป็นอะไรในอนาคต  แล้วกำาหนดว่าจะต้องทำาอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์ 
ภารกจิหลักหรือพันธกิจทีด่ีในการพัฒนาท้องถ่ิน มีลักษณะดังน้ี

- ตอ้งสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมายและระเบียบที่มีอยู่ 
- ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
- ต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ที่จำาเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน และมี

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
- ตอ้งสะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ 
- ตอ้งสนับสนุนและนำาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ทีก่ำาหนดได้ 
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ข้ันตอนท่ี 5  กำรกำำหนดจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น
การกำาหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่การ

ดำาเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำาบลที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
ภารกจิหลักขององค์การบริหารส่วนตำาบล 

การกำาหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ดี มีลักษณะดังน้ี 
1.   ต้องระบุขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและนำาไปสู่ภารกิจหลักและบรรลุวิสัย

ทัศน์ได้อย่างครอบคลุม รอบดา้น 
2. มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ
ข้ันตอนท่ี 6 กำรกำำหนดเป้ำหมำยกำรพัฒนำท้องถิ่น
เป็นการกำาหนดปริมาณหรือจำานวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาที่

กำาหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่าง ๆ ของกระบวนการ
ดำาเนินงาน 

เป้าหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
1. เงื่อนเวลา ควรระบุว่าต้องการทำาอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่ 
2. ปริมาณ ทีต่้องการให้เกิดข้ึนในจำานวนเท่าไหร่ 
3. คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา
4. มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรพัยากรที่มีอยู่จริง
5. ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสดุ 
ข้ันตอนท่ี 7  กำรกำำหนดยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ

องค์การบริหารส่วนตำาบลว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการในอนาคตได้อย่างไร เป็นกรอบชี้นำาหรือส่วนหัว
กระบวนของชุดแผนงาน ซ่ึงเป็นการกำาหนดวิธีการหรือข้ันตอนที่ท้องถ่ินเลือกที่จะปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ที่กำาหนดไว้  เป็นการตอบคำาถามวา่ “องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลจะไปถึงจุดหมำยท่ีต้องกำรได้
อยำ่งไร” 

ภายใต้ยุทธศาสตรต์่าง ๆ องคก์ารบริหารส่วนตำาบลจะกำาหนดแนวทางเพื่อแสดงให้เห็นแนวทางการ
ดำาเนินการให้บรรลุยุทธศาสตร์น้ัน 

แนวทางการพัฒนาท้องถ่ินที่กำาหนดไว้จะต้องนำาแนวทางที่ได้ทั้งหมดมาทำาการบูรณาการเพื่อไม่ให้
เกิดความซำ้าซ้อนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินจะทำาให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินด้าน
ตา่ง ๆ ที่สมบูรณ์ 
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ข้ันตอนท่ี 8  กำรอนุมัติและประกำศใช้แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำาแผนพัฒนาท้องถ่ิน นำาผลที่ได้จากข้ันตอนที่ 1 – 7 มาจดัทำารา่ง

แผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นตำาบลหนองผอื  จากน้ันเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อ
พิจารณาก่อนนำาเสนอให้สภาท้องถ่ินพิจารณา และผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1.4   ประโยชน์ของกำรจัดทำำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. การวางแผนช่วยกำาหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลว่าจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใด 

2. ทำาให้เกิดการประสานงานที่ดี การวางแผนได้สร้างความมั่นใจในเรื่องเอกภาพที่จะบรรลุจุดมุ่ง
หมายขององค์การบริหารส่วนตำาบล ทำาให้กิจกรรมตา่ง ๆ ที่จดัวางไว้มุ่งไปสู่จุดหมายเดียวกัน 

3. เป็นเครื่องมือในการกำากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององค์การบริหารสว่นตำาบล
4. ลดความไม่แน่นอน การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเป็น

งานที่เกี่ยวข้องกับการคาดการณ์เหตุการณใ์นอนาคต 
5. ทำาให้เกิดความประหยัด การวางแผนเกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญาเพื่อคิดวิธีการให้องค์การ

บริหารส่วนตำาบลบรรลุถึงประสิทธิภาพ เป็นการให้งานในฝ่ายต่าง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมที่
ดำาเนินมีความต่อเน่ืองกัน ก่อให้เกิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ ที่ทำา ซ่ึงสิ่งเหล่าน้ีเป็นการใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรต่าง ๆ อยา่งคุ้มค่า นับว่าเป็นการลดต้นทุนที่ดี ก่อให้เกิดความประหยัดแก่องค์กร 

5

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th



บทที่ 2
สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

2.1   สภำพท่ัวไป
2.2 ท่ีตั้ง ขนำด และอำณำเขต

          องค์การบริหารสว่นตำาบลหนองผือ อำาเภอทา่ลี่ จังหวดัเลย 
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2.2.1  ที่ตั้ง
ทิศเหนือ ตดิตอ่กับ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ทิศใต้ ตดิตอ่กับ ตำาบลท่าลี่      อำาเภอท่าลี่      จงัหวัดเลย
ทิศตะวันออก ตดิตอ่กับ ตำาบลนำ้าแคม   อำาเภอท่าลี่      จงัหวัดเลย
ทิศตะวันตก ตดิตอ่กับ ตำาบลอาฮี         อำาเภอท่าลี่      จงัหวัดเลย

2.2.2 เน้ือที่  
ตำาบลหนองผือมีเน้ือที่ทั้งหมด   58,196.76       ไร่  หรือ  88.32  ตารางกิโลเมตร  แยกเป็น
พืน้ที่ทำาการเกษตร จำานวน               18,208    ไร่ แยกเป็น

-  พืน้ที่ทำานา จำานวน 8,730 ไร่
-  พืน้ที่ทำาไร่ จำานวน 1,450 ไร่
-  พืน้ที่ไม้ผล จำานวน 7,615 ไร่
-  พืน้ที่ปลูกยางพารา จำานวน 383 ไร่
-  พืน้ที่ปลูกไม้ดอก จำานวน 30 ไร่

พืน้ที่อยู่อาศัย จำานวน               18,490                ไร่
พืน้ที่สาธารณประโยชน์                จำานวน                    448.14       ไร่
พืน้ที่ป่าสงวน จำานวน 18,050.62 ไร่

แหล่งข้อมูล  :  กรมพัฒนาท่ีดิน    
2.2.3 ภูมิประเทศ  

ประกอบดว้ยที่ราบลุ่ม ภูเขา และเนินเขา ตำาบลหนองผือ  มีทีร่าบลุ่มประมาณ 10 %  ของพื้นที่
ทั้งหมดซ่ึงจะมีบริเวณริมเหือง   และบริเวณนำ้าคาน  พืน้ที่ตำาบลหนองผือที่สูงสุดอยู่บริเวณเขตติดต่อ  กับ
ตำาบลโคกใหญ่     เขตภูช้าง  เป็นพื้นที่ของบ้านเมี่ยง หมู่ที่  8 
3.  กำรปกครอง

ตำาบลหนองผือ มีจำานวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน ซ่ึงทุกหมู่บ้านมีพื้นที่อยู่ในเขตองค์การ
บริหารส่วนตำาบลหนองผือ  เต็มทั้งหมู่บ้าน ดังน้ี 
 3.1   จำำนวนประชำกร   ครัวเรือน  และผู้นำำชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือ มี
ประชากร ปี 2553 จำานวน 6,997 คน 2,489 ครัวเรือน โดยแยกเป็นชาย 3,489 คน เป็นหญิง  3,508  คน 
จำาแนกตามหมู่บ้าน ได้ดังน้ี  

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน
จำำนวนประชำกร ( คน )

รวม
จำำนวนครัว

เรือน
( หลัง )

ผู้นำำหมู่บ้ำนชำย หญิง

1. บ้านหนองผือ 246 209 458 203 นายแสน   จันทอง
2. บ้านปากคาน 412 431 855 329 นายบญุลำ้า  คำาปราบ
3. บ้านหาดพระ 130 118 248 91 นายทองดำา   ลีดงบับ
4. บ้านขอนแก่น 301 309 610 181 นายบญุโฮม    จันทาตีด
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หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้ำน
จำำนวนประชำกร ( คน ) รวม จำำนวนครัว

เรือน
( หลัง )

ผู้นำำหมู่บ้ำน

ชำย หญิง
5. บ้านเมี่ยง 369 368 737 243 นายเฉลิมชัย       ดวีัน
6. บ้านปากห้วย 366 386 755 308 นายสงกรานต์     จำารูญศิริ
7. บ้านปากห้วย 449 479 928 314 นางนันทาศิริ   จำาเริญทรัพย์
8. บ้านเมี่ยง 508 498 1,006 347 นายไพรวัลย์  กุลเทียนประดิษฐ์
9. บ้านเมี่ยง 401 416 817 284 นายชยตุ     โสภาวัฒน์
10. บ้านเพชรโสภณ 298 294 592 189 นายสมทรัพย์   ไชอาวุธ

( กำานันตำาบลหนองผือ )
รวม 3,489 3,508 6,997 2,489

ข้อมูล  ณ  วันท่ี  27   กุมภาพนัธ์   2553  :  สำานักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อำาเภอท่าล่ี จังหวัดเลย
3.2 กำรศึกษำ

ในปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือ  มีสถานศึกษาที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำาบล
หนองผือ 5 แห่ง สถานศึกษาที่สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 5  แห่ง   สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน 1 แห่ง 
รวม 11 แห่ง  

ช่ือสถำนศึกษำ สังกัด ระดับท่ีเปิดสอน
1.   ศพด. วัดโพธิ์ชัย อบต. หนองผือ ปฐมวยั
2.   ศพด. วัดใหม่เจริญธรรม อบต. หนองผือ ปฐมวยั
3.   ศพด. บ้านปากห้วย อบต. หนองผือ ปฐมวยั
4.   ศพด. บ้านขอนแก่น อบต. หนองผือ ปฐมวยั
5.   ศพด. บ้านหาดพระ อบต. หนองผือ ปฐมวยั
6.  โรงเรียนบ้านเมี่ยง กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6
7.  โรงเรียนบ้านปากห้วย กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – มัธยมศึกษาปีท่ี 3
8.  โรงเรียนบ้านขอนแก่น กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6
9.  โรงเรียนบ้านหนองผือ กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6
10.  โรงเรียนบ้านหาดพระ กระทรวงศึกษาธิการ อนุบาล – ประถมศึกษาปีท่ี 6
11.   ศูนย์บริการการศึกษา
        นอกโรงเรียน อ. ท่าล่ี

กระทรวงศึกษาธิการ ประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอน
ปลาย

3.3.สำธำรณสุข
ตำาบลหนองผือมีสถานบริการด้านสาธารณสุข ดังน้ี
- โรงพยาบาลของรัฐขนาด 30 เตียง - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำาตำาบล / หมู่บ้าน 2 แห่ง
- ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่นำาโดยแมลง -    แห่ง
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- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
- รา้นขายยาแผนปัจจุบัน 2 แห่ง
- ศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน - แห่ง

3.4.ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ตำาบลหนองผือมีองค์กร หน่วยงาน กลุ่ม ที่ให้บริการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ดงัต่อไปน้ี
- สถานีตำารวจ - แห่ง
- จดุตรวจ ตำารวจ/หน่วยงานทหารพราน 2 แห่ง
- หน่วยกู้ภัย 1 แห่ง
- ศูนย์ อปพร. ตำาบลหนองผือ 1 แห่ง

3.5  สภำพทำงเศรษฐกิจ
อำชีพ
ประชากรประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำาไร่ ทำาสวน ทำานา  และมี

ประกอบอาชีพรับจ้าง และอาชพีค้าขายบ้างเล็กน้อย โดยที่บางครัวเรือนมีอาชีพเลี้ยงสัตว์และปลูกผลไม้เป็น
อาชีพเสริม

กำรพำณิชย์
- ธนาคาร - แห่ง
- ป้ัมนำ้ามัน  11 แห่ง
- คลินิก 2 แห่ง
- โรงงานอตุสาหกรรม 4 แห่ง
- รา้นค้าเบ็ดเตล็ด      56 แห่ง
- ตลาด       3 แห่ง
- โกงดังเก็บสินค้า       27 แห่ง
- บ้านเช่า/รสีอร์ท        5 แห่ง
- โรงสีข้าว       11 แห่ง
- อู่ซ่อมรถ       16 แห่ง

 3.6  สภำพแวดล้อมทำงสังคม / เกษตร
แหล่งนำ้ำตำมธรรมชำติ
- ลำานำ้า ,ลำาห้วย 2 สาย
- บึง , หนอง และอื่น                                     2 แห่ง
แหล่งนำ้ำท่ีสร้ำงข้ึน
-    ฝาย 7 แห่ง
-    บ่อนำ้าตื้น 85 แห่ง
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-    บ่อนำ้าบาดาลขนาดเล็ก 33 แห่ง
-    บ่อนำ้าบาดาลขนาดใหญ่ 33 แห่ง
-     ถังเก็บนำ้าฝน 110 แห่ง
-    สระนำ้า 168 แห่ง

        -    คลอง     5 แห่ง
           3.7  ศักยภำพขององค์กำรบริหำรส่วนตำำบล

บุคลำกร
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือ มีจำานวนบุคลากรทั้งหมด   48   คน แยกเป็น
- พนักงานส่วนตำาบล  16 คน
- ลูกจ้างประจำา    2 คน
- พนักงานจา้งตามภารกิจ  20 คน
- พนักงานจา้งทั่วไป  10 คน

สถำนะทำงกำรคลัง 
รายรับ – รายจ่าย  ยอ้นหลัง ตัง้แต่ปี 2550 - 2552 
-    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 

รายได้ จำานวน 15,878,205.80 บาท  รายจ่าย 12,980,584.69  บาท 
-    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551
    รายได้ จำานวน 22,736,094.07 บาท  รายจ่าย 22,129,731.35 บาท 
-    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
    รายได้ จำานวน 27,661,928.72  บาท  รายจา่ย  8,296,923  บาท 
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สถิติกำรจัดเก็บรำยได้  ขององค์กำรบริหำรส่วนตำำบลหนองผือ
    รำยได้ขององค์กำรบริหำรสว่นตำำบล   

ข้อมูลการจัดเก็บภาษี อบต. หนองผือ : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  อบต. หนองผือ

 
 

 
 

ลำำดับท่ี รำยกำร ปีงบประมำณ 
2550

ปีงบประมำณ
2551

ปีงบประมำณ
2552

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

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

ภาษีโรงเรือน และท่ีดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำารุงท้องท่ี
ภาษีสุรา
ภาษีสรรพสามิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียน ฯ
อากรฆ่าสัตว์
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9  
ภาษี  ตาม พ.ร.บ.
ภาคหลวงปิโตรเลียม
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์
ใบอนญุาตกิจการเป็นอันตราย ฯ
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
ค่าขายแบบแปลน
รายได้ อ่ืน ๆ

148,231.39
47,003.76
65,839.00

743,037.54
1,942,175.25

1,726,787
3,800

1,626,620.56
4,154,850.88

78,878.59
4,500

900
30,600

58,391.86
166,500

702.50

189,476.32
50,874.96
68,158.69

-
-
-

6,756.00
-
-
-

7,356.00
1,599.00

-
22,809.97

-
1,801.00

204,398.37
56,783.00
71,857.56

898,401.42
1,762,490.48
1,939,981.00

3,658.00
1,436,505.49
4,258,630.66

59,969.63
5,250.00

-
35,900.00
34,549.57
45,000.00
29,000.00

รวม 10,795,818.80 746,966.94 10,839,345.18
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บทที่ 3
กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถ่ิน

3.1   หลกัและแนวคิดในกำรจัดทำำแผนพัฒนำท้องถิ่น

การจัดทำาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการกำาหนดแนวทางการพัฒนาท้องถ่ินที่มีความ
เหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถ่ินในปัจจุบัน เพื่อให้เกิดผลที่จะนำาไปสู่การบรรลุเป้าหมายนโยบายที่ผู้
บริหารท้องถ่ินได้กำาหนดไว้  อย่างไรก็ตามเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีทิศทาง การพฒันาทีส่อดคลอ้ง
กบัทศิทางการพฒันาระดบัชาต ิและครอบคลมุปัญหาความตอ้งการของประชาชนและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน จึง
ได้กำาหนดกรอบแนวคิดในการจดัทำาแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดังน้ี 

นโยบำยรัฐบำล
นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ  นายกรัฐมนตรี  ได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีตอ่รัฐสภา เมื่อวัน

อังคารที่   30 ธนัวาคม 2551  รัฐบาลจะบริหารราชการแผ่นดินโดยน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียงที่เน้นการใช้คุณธรรมนำาความรู้ และจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย
อยา่งเคร่งครดั โดยแบ่งการดำาเนินการเป็น 2 ระยะ คอื ระยะเร่งด่วนที่จะเริ่มดำาเนินการและมีกำาหนดเวลา
แล้วเสรจ็ในปีแรกอย่างชดัเจน และระยะการบริหารราชการ 3 ปีของรัฐบาลซ่ึงมีกำาหนดเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรก
เป็นต้นไป ดงัต่อไปน้ี

1. นโยบำยเร่งด่วนท่ีจะเริ่มดำำเนินกำรในปีแรก
1.1 กำรสร้ำงควำมเช่ือมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภำพรวมเพ่ือให้เกิดควำมเช่ือมั่นแก่ภำค

ประชำชนและเอกชนในกำรลงทุนและกำรบริโภค
1.1.1 เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติให้เกิดข้ึนโดยเร็ว
1.1.2 จดัให้มีสำานักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร เพื่อทำา

หน้าที่แก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
1.1.3 ปฏริปูการเมอืง โดยจดัตัง้คณะกรรมการเพือ่ศกึษาแนวทางการดำาเนินการปฏริปู
1.1.4 เร่งสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก โดยให้ความสำาคัญ

ตอ่กรอบความรว่มมืออาเซียนเป็นลำาดับแรก
1.1.5 ฟืน้ฟูเศรษฐกจิที่กำาลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน
1.1.6 เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวตา่งชาติ และเร่งรดัมาตรการกระตุ้นการ

ท่องเที่ยว
1.1.7 เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยให้ความสำาคัญแก่โครงการลงทุนที่มีความคุ้ม

คา่มากที่สุด  

1.2 กำรรักษำและเพ่ิมรำยได้ของประชำชน
1.2.1 รว่มมือกับภาคเอกชนในการดำาเนินมาตรการชะลอการเลิกจา้งและป้องกันการ

ขยายตัวของการ  เลิกจ้างในภาคอุตสาหกรรมและบริการ
1.2.2 ดำาเนินมาตรการเร่งดว่นเฉพาะหน้า เพื่อรองรับปัญหาแรงงานว่างงานจากภาค

อตุสาหกรรมและนักศึกษาจบใหม่ 
1.2.3 เร่งรัดดำาเนินการชว่ยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน

อันเน่ืองมาจากวกิฤตเศรษฐกิจ 
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1.2.4 สร้างหลักประกันดา้นรายได้แก่ผู้สูงอายทุี่มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพ หรือไม่
สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้

1.2.5 เพิ่มมาตรการดา้นการคลัง เพื่อชว่ยเพิ่มรายได้ของประชาชนและกระตุ้นธรุกิจใน
สาขาที่ไดร้ับผลกระทบ

1.2.6 สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก
1.2.7 ดำาเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของรัฐ

ให้มีประสิทธิภาพ
1.2.8 เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้าของสินค้าเกษตรและสินค้า

ชุมชน เพื่อกระตุ้นการบริโภคภายในประเทศ และการส่งออก
1.2.9 จดัตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อให้เกษตรกรมีสว่นร่วมในการเสนอนโยบาย
1.2.10 ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมู่บ้าน (อสม.) ทัว่ประเทศให้ปฏิบัติ

งานเชิงรุก    
1.3 กำรลดภำระค่ำครองชีพของประชำชน

1.3.1 ให้ทกุคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี โดยสนับสนุนตำาราในวชิาหลักให้แก่ทุก
โรงเรียน 

1.3.2 กำากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจำาเป็นต่อการครองชพี
1.3.3 ดำาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชพีของประชาชน ในสว่นของการเดิน

ทาง กา๊ซหุงต้ม และบริการดา้นสาธารณูปโภค 
1.3.4 ใช้กองทุนนำ้ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคานำ้ามันอย่างมีประสิทธิภาพ

1.4 จัดตั้งคณะกรรมกำรรัฐมนตรีเศรษฐกิจ และคณะกรรมกำรร่วมภำครัฐและเอกชนเพ่ือ
แก้ไขปัญหำทำงเศรษฐกิจ (กรอ.) เพ่ือเร่งรดัติดตำม แก้ไขปัญหำ ลดข้ันตอนในกำรปฏิบัติ และกำำหนด
มำตรกำรและโครงกำรเพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจในภำวะเร่งดว่น

ในสว่นของนโยบายที่จะดำาเนินการภายในชว่งระยะเวลา 3 ปีของรัฐบาลชุดน้ี รัฐบาลจะ
ดำาเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศซ่ึงปรากฏตามนโยบายข้อที่ 2 ถึงข้อที่ 8 ดงัต่อไปน้ี

2. นโยบำยควำมมั่นคงของรัฐ
2.1 ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและ

ความรักสามัคคีของคนในชาติ
2.2 เสริมสร้างและพัฒนาศกัยภาพการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช 

อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งดินแดน
2.3 เสริมสร้างสันติภาพของการอยูร่่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน
2.4 แก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบไม่ให้มีผลกระทบต่อความมั่นคง
2.5 เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการกับปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

3. นโยบำยสังคมและคุณภำพชีวิต
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3.1 นโยบำยกำรศึกษำ
3.1.1 ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้างและการบริหารจัดการ ปรับปรุง

กฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
3.1.2 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนรว่มในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ
3.1.3 พฒันาครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้ได้ครดูี ครเูก่ง มีคุณธรรม มี

คุณภาพ     และมีวทิยฐานะสูงข้ึน
3.1.4 จดัให้ทุกคนมีโอกาสไดร้ับการศึกษาฟรี 15 ปี ตั้งแตร่ะดับอนุบาลไปจนถึง

มธัยมศึกษาตอนปลาย พรอ้มทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาค
3.1.5 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชวีศึกษาและอดุมศึกษาไปสู่ความ

เป็นเลิศ โดยการ จดักลุ่มสถาบันการศึกษาตามศักยภาพ 
3.1.6 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้มีการประนอม

และไกล่เกลี่ยหน้ี รวมทั้งขยายกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเพิ่มข้ึน
3.1.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง

สร้างสรรค์อยา่งชาญฉลาดเพื่อเสริมสรา้งการเรียนรู้
3.1.8 เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างบูรณาการในทกุระดับการศึกษา

และในชุมชน
3.2 นโยบำยแรงงำน

3.2.1 ดำาเนินการให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงาน
ไทย โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพการจา้งงาน

3.2.2 ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ให้มีการบริหารจดัการที่เป็น
อิสระ โปร่งใส    

3.2.3 พฒันาและฝึกอบรมแรงงานทกุระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือที่มีมาตรฐาน
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

3.2.4 ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปทำางานตา่งประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชวีิตทีด่ี

3.2.5 สนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงาน โดยจดัตั้งสถาบันความปลอดภัยในการทำางาน
3.2.6 จดัระบบการจ้างแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิต
3.2.7 ส่งเสริมการมีงานทำาของผู้สูงอายุและคนพกิาร โดยการกำาหนดให้มรีูปแบบที่หลาก

หลาย เหมาะสมตามความสามารถของผู้สูงอายุและคนพิการ 
3.3 นโยบำยดำ้นสำธำรณสุข

3.3.1 สนับสนุนการดำาเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติ
3.3.2 สร้างขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค วนิิจฉัย และดูแลรักษา

พยาบาลอยา่งเป็นระบบ
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3.3.3 ปรับปรุงระบบบริการด้านสาธารณสุข โดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของ
ภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน

3.3.4 ลงทุนผลติและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ควบคู่กับการสร้าง
ขวัญกำาลังใจให้มีความกา้วหน้าในอาชีพ

3.3.5 ผลักดันการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษา
พยาบาลในระดับนานาชาติ 

3.4 นโยบำยศำสนำ ศิลปะ และวัฒนธรรม
3.4.1 ส่งเสริมการทำานุบำารุงและรกัษาศิลปวัฒนธรรมไทยทกุด้าน รวมทั้งศิลปวัฒนธรรม

ท้องถ่ินและ   ภูมิปัญญาไทย 
3.4.2 เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวรว่มกับสถานบันทางศาสนา สถาบันการ

ศกึษา และสถาบันทางสังคมอื่น ๆ 
3.4.3 สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและ

วฒันธรรมไทยทั้งที่เป็นวิถีชีวิต คา่นิยมที่ดีงาม และความเป็นไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้
3.4.4 ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกทีร่ับผิดชอบด้านศาสนา 

3.5 นโยบำยสวัสดิกำรสังคม และควำมมั่นคงของมนุษย์
3.5.1 แก้ไขปัญหาความยากจน โดยการจดัหาที่ดินทำากินให้แก่ผู้มีรายได้น้อย ส่งเสริม

อาชีพและสรา้งรายได้ เช่น การปลูกป่า สรา้งความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้าน
3.5.2 ปรับโครงสร้างหน้ีภาคประชาชน เพื่อนำาไปสู่การลดหน้ีหรือยืดเวลาชำาระหน้ี หรือ

ลดอัตราดอกเบ้ีย หรือพักชำาระดอกเบ้ีย
3.5.3 เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัย คุณภาพชวีิต และสิ่งแวดล้อม

ชุมชน 3.5.4 สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุ่มผู้สูงอายุ 
3.5.5 ให้ความสำาคัญในการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมติิ
3.5.6 ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชาย-หญิง ขจัดการกระทำาความรุนแรง
3.5.7 เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างเป็นระบบครบวงจร ทั้งด้านการป้องกัน การ

ปราบปราม    การบำาบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ิดยาเสพติด
3.5.8 เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สิน 

3.6 นโยบำยกำรกีฬำและนันทนำกำร
3.6.1 เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกกำาลังกายและเล่นกีฬา
3.6.2 พฒันากีฬาสู่ความเป็นเลิศ โดยจดัตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ
3.6.3 ส่งเสริมกฬีาไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างกวา้งขวางและไดร้ับการยอมรับจากสากลยิ่งข้ึน
3.6.4 ปรับปรุงระบบบริหารจัดการด้านการกีฬา โดยส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินมีบทบาท  และมีส่วนรว่มในการบริหารจัดการด้านการกีฬา
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3.6.5 ปรับปรุงกฎหมายการกฬีาและที่เกี่ยวข้อง โดยจัดให้มีกฎหมายกีฬาอาชพี 
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดกิารนักกีฬา และกฎหมายอื่น ๆ เพื่อเป็นเครื่องมือการบริหารจัดการด้านกฬีาให้มี
ประสิทธิภาพ

4. นโยบำยเศรษฐกิจ
4.1 นโยบำยกำรบริหำรเศรษฐกิจมหภำค

4.1.1 สนับสนุนให้เศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตอยา่งมีเสถียรภาพ
4.1.2 สร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ บริหารสภาพ

คล่องทางการเงินภายในประเทศ 
4.1.3 พฒันาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข็งและสามารถรองรับผลกระทบ

จากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก
4.1.4 ส่งเสริมและรกัษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ

ประเทศ          
4.1.5 ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษี เพื่อให้มีความเป็นธรรม โปร่งใส และ

สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
4.1.6 กำาหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจน

ของแหล่งเงิน รูปแบบการลงทุน
4.1.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 

4.2 นโยบำยปรับโครงสรำ้งเศรษฐกิจ
4.2.1 ภำคเกษตร
4.2.1.1 เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกส์

ทางการเกษตร  เพื่อเพิ่มผลตอบแทนด้านการเกษตร
4.2.1.2 ส่งเสริมอาชีพและขยายโอกาสการทำาประมง พัฒนาการประมงของประเทศ ทั้งใน

ดา้นการอนุรกัษ์ทรพัยากรสัตว์นำ้า และอตุสาหกรรมต่อเน่ืองดา้นการประมง
4.2.1.3 พฒันาศักยภาพสินค้าปศุสัตว์ โดยปรับปรุงและอนุรักษ์พันธุ์สตัว์เศรษฐกจิสำาคัญ 

อาทิ โค กระบือ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
4.2.1.4 ดแูลเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและการตลาดสินค้าเกษตร
4.2.1.5 ส่งเสริมการเพิ่มมูลคา่สินค้าเกษตร โดยส่งเสริมการวจิัยและพัฒนามาตรฐานการ

ผลติและ    ความปลอดภัยดา้นสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับ
4.2.1.6 สร้างความมั่นคงดา้นอาหาร โดยส่งเสริมการทำาการเกษตรตามแนวพระราชดำาริ
4.2.1.7 เร่งรัดการจัดหาแหล่งนำ้าให้ทั่วถึงและเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการใช้

ทรัพยากรนำ้า    เพือ่การผลิตทางการเกษตร โดยเน้นการเพิ่มสระนำ้าในไร่นาและขุดลอกคูคลองเพื่อบรรเทา
อุทกภัยและภัยแล้ง   

4.2.1.8 คุ้มครองและรักษาพื้นที่ที่เหมาะสมกับการทำาเกษตรกรรมที่ได้มีการพัฒนา
โครงสรา้งพื้นฐาน  ดา้นชลประทานแล้ว เพื่อเป็นฐานการผลติทางการเกษตรในระยะยาว
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4.2.1.9 พฒันาภาคเกษตรให้มีความเข้มแข็ง โดยสรา้งและพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองคก์รเกษตรกรรูปแบบต่าง ๆ

4.2.1.10 แก้ไขปัญหาหน้ีสิน ฟื้นฟูอาชพีและความเป็นอยู่ของเกษตรกร โดยเร่งดำาเนินการ
จดัการหน้ีสินของเกษตรกรทั้งในและนอกระบบ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และรักษาที่ดินทำากินให้แก่
เกษตรกร

4.2.2 ภำคอุตสำหกรรม
4.2.2.1 สร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกให้กับ

อตุสาหกรรมไทย      ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้า
4.2.2.2 กำาหนดมาตรการแก้ไขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี

ศกัยภาพ       ในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมผลติเครื่องจกัรภายในประเทศ
4.2.2.3 รว่มมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและ

ลำ้าหน้าในระดับสากล
4.2.2.4 เร่งผลติบุคลากรด้านอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม รวม

ทั้งเพิ่มคา่ตอบแทนให้ใกล้เคียงกับปริญญาตรี และกำาหนดหลักสตูรให้สามารถต่อยอดในระดับปริญญาได้
4.2.2.5 สร้างความเข็มแข็งให้แก่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม โดยรัฐอำานวย

ความสะดวก    ในการจดัตั้งเครือข่ายรวมกลุ่ม และปรับปรุงมาตรฐานการปล่อยสินเชื่อ
4.2.2.6 จดัตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมที่มีความ

สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ เช่น การพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลภาคใต้ 
4.2.2.7 ส่งเสริมให้อตุสาหกรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม ทั้งในด้านคุณภาพและ

มาตรฐานสินค้า    และบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม
4.2.3 ภำคกำรท่องเท่ียวและบริกำร
4.2.3.1 ขยายฐานภาคบริการในโครงสรา้งการผลิตของประเทศ

4.2.3.2 พฒันาแหล่งท่องเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน
4.2.3.3 พฒันามาตรฐานบรกิารดา้นการทอ่งเทีย่ว โดยจดัให้มมีาตรฐาน
4.2.3.4 พฒันาดา้นการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว โดยสนับสนุนให้

ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนรว่มในการกำาหนดนโยบายและกลยุทธ์ด้านการตลาด
4.2.3.5 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทอ่งเที่ยวทั้งหมดให้มีความทันสมัยและ

สนับสนุน     ซ่ึงกันและกัน และเพิ่มประสิทธิภาพของการบังคับใช้กฎหมายทางด้านความปลอดภัยและสิ่ง
แวดล้อม

4.2.4 กำรตลำด กำรค้ำ และกำรลงทุน
4.2.4.1 ส่งเสริมระบบการค้าเสรีและเป็นธรรม โดยมีภาคเอกชนเป็นผู้นำาทางธุรกิจ รัฐเป็น

ผู้ส่งเสริม สนับสนุน 
4.2.4.2 ขยายตลาดสินคา้และบริการส่งออกของไทยโดยกำาหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดรว่ม

กับภาคเอกชนเพื่อเพิ่มสว่นแบ่งในตลาด

17

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองผือ (อบต.หนองผือ) www.nongpue.go.th



4.2.4.3 ใช้ประโยชน์จากข้อตกลงเขตการคา้เสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ควบคู่ไป
กับการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรทีี่มีปัญหา

4.2.4.4 ปรับปรุงมาตรการบริหารการนำาเข้า เพื่อป้องกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม การทุ่มตลาด 
และสินค้า    ที่ไม่ได้มาตรฐานทางด้านคุณภาพและความปลอดภัย

4.2.4.5 ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีการข้ึนทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้อง และ
ปกป้องคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของสินค้าและผลิตภัณฑ์ไทยในตา่งประเทศ

4.2.4.6 ส่งเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศกัยภาพ โดย
เฉพาะสินคา้อาหารและบริการฮาลาล 

4.2.4.7 ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอำานวยความสะดวกทางการคา้และการ
ลงทุนชายแดน

4.2.4.8 ปรับปรุงและเร่งรัดกระบวนการพจิารณาอุทธรณ์เรื่องภาษี
4.3 นโยบำยกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพ่ือยกระดับคุณภำพชีวิต และเพ่ิมควำมสำมำรถ

ในกำรแข่งขันของประเทศ
4.3.1 ขยายการให้บริการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่มีความจำาเป็นต่อการดำารงชีวิตของ

ประชาชนให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง เพียงพอ และมีคุณภาพ ทั้งบริการนำ้าสะอาด ไฟฟ้า สื่อสาร
โทรคมนาคมพื้นฐาน และที่อยู่อาศัย รวมทั้งพัฒนาถนนไร้ฝุ่น โดยยกระดับมาตรฐานทางในชนบทเป็นถนน
คอนกรีตหรือลาดยาง

4.3.2 พฒันาระบบการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ
4.3.3 พฒันาระบบการขนส่งต่อเน่ืองหลายรูปแบบ โดยเชื่อมโยงการขนส่งทางถนน ทาง

ราง ทางนำ้า และทางอากาศอยา่งเป็นระบบ
4.3.4 พฒันาโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มี

ความสมบูรณ์ และรถไฟชานเมืองให้สามารถเชื่อมต่อการเดินทางกับโครงข่ายระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
4.3.5 พฒันาโครงข่ายรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ โดยเฉพาะในเส้นทางที่มีปริมาณ

การขนส่งหนาแน่น และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงฐานการผลิตในภูมิภาคและระหว่างประเทศ
4.3.6 พฒันาโครงข่ายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และโครงข่ายทางหลวงพิเศษ

ระหว่างเมือง        ให้เชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเส้นทางเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ
4.3.7 พฒันากิจการพาณิชยนาวีและโครงสรา้งพื้นฐานการขนส่งทางนำ้า
4.3.8 พฒันาและขยายความสามารถของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยาน

หลักในภูมิภาค     
4.3.9 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอตุสาหกรรมการผลติที่เกี่ยวข้องด้านการขนส่ง
4.3.10 เร่งแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการดำาเนินโครงการขนาดใหญ่อย่าง

จริงจัง ภายใต้กระบวนการมีสว่นร่วมของประชาชน และปรับโครงสรา้งการบริหารจัดการ และการกำากับ
ดแูลการพัฒนา       

4.3.11 พฒันาระบบขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 
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4.4 นโยบำยพลังงำน
4.4.1 พฒันาพลังงานให้ประเทศไทยสามารถพึ่งตนเองได้มากข้ึน โดยจดัหาพลังงานให้

เพียงพอ          มีเสถียรภาพ ดว้ยการเร่งสำารวจและพัฒนาแหล่งพลังงานประเภทต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศ
และตา่งประเทศ    

4.4.2 ดำาเนินการให้นโยบายด้านพลังงานทดแทนเป็นวาระแห่งชาติ โดยสนับสนุนการ
ผลติและการใช้พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ (อี 10 อี 
20 และอี 85)         ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น เพือ่เสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ลดภาวะ
มลพิษ และเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรโดยสนับสนุนให้มีการผลติและใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน 
หมู่บ้าน

4.4.3 กำากับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมมีเสถียรภาพ และเป็นธรรมต่อ
ประชาชน      

4.4.4 ส่งเสริมการอนุรักษ์และประหยัดพลังงาน ทั้งในภาคครัวเรอืน อุตสาหกรรม 
บริการ และขนส่ง  

4.4.5 ส่งเสริมการจัดหาและการใชพ้ลังงานที่ให้ความสำาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

4.5 นโยบำยเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร
4.5.1 พฒันาโครงข่ายสื่อสารโทรคมนาคมพื้นฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และสรา้ง

โอกาสในการเข้าถึงบริการสื่อสารอยา่งเท่าเทียมกัน
4.5.2 พฒันาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในดา้นซอฟต์แวร์และ

ฮารด์แวร์     

5. นโยบำยท่ีดิน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
5.1 คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรนำ้า 

ทรัพยากรธรณี ทรพัยากรทางทะแลและชายฝั่ง
5.2 คุ้มครองและฟื้นฟพูื้นที่อนุรกัษ์ที่มีความสำาคัญเชิงระบบนิเวศเพื่อการอนุรักษ์ความหลาย

ทางชีวภาพ
5.3 จดัให้มีระบบการป้องกัน รวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ     
5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง

อากาศ กลิ่น เสียง และนำ้าเสีย
5.5 พฒันาองค์ความรูใ้นการบริหารจัดการด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.6 ปรับปรุงกลไกการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสร้างจติสำานึก

ในการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

6. นโยบำยวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัย และนวัตกรรม
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6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชดำาริ การวจิัยและพัฒนาทาง
วทิยาศาสตร์     และเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยข้ันพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต์

6.2 เร่งรัดผลติบุคลากรด้านวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรดา้นการวจิัยให้สามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของภาคการผลิต 

6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดให้มีกองทุนวิจัยรว่มภาครัฐและเอกชน
ทีร่ัฐลงทุนรอ้ยละ 50 และจัดหาสินเชื่อดอกเบ้ียตำ่าให้กับภาคเอกชนที่เข้ารว่มงานวจิัย 

7. นโยบำยกำรตำ่งประเทศและเศรษฐกิจระหว่ำงประเทศ
7.1 พฒันาความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในทุกมิติและทุกระดับ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจ

อันดี    และการเคารพซ่ึงกันและกัน เพื่อให้เกิดเสถียรภาพความมั่นคง และความเจริญรุ่งเรืองรว่มกันของ
ภูมิภาค      

7.2 ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในวาระที่ไทยดำารงตำาแหน่ง
ประธานอาเซียน และบรรลุการจดัตั้งประชาคมอาเซียนตามกฎบัตรอาเซียน

7.3 ส่งเสริมความร่วมมืออยา่งใกล้ชดิกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหวา่งประเทศ
7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศที่มีบทบาทสำาคัญ

ของโลกและประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่าง ๆ
7.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก ในเรื่องการกำาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
7.6 สนับสนุนการเข้ารว่มในข้อตกลงระหว่างประเทศทั้งทวิภาคีและพหุภาคีที่เป็นประโยชน์ต่อ

ประเทศ เร่งรัดการให้สัตยาบันในข้อตกลง
7.7 ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกที่มีผลกระ

ทบ        
7.8 สร้างความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับประชาชน
7.9 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทย แรงงานไทย และภาคธรุกิจเอกชน

ไทย      ในตา่งประเทศ และสนับสนุนการสรา้งความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ

8. นโยบำยกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดี
8.1 ประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

8.1.1 สนับสนุนการกระจายอำานาจทางการคลังสู่ท้องถ่ิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถและ
ความเป็นอิสระ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในการพึ่งพาตนเองได้มากข้ึน

8.1.2 สนับสนุนการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ยึดหลักธรรมาภิบาล
และปรับระบบการทำางานให้มีประสิทธิภาพ มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ความรับผิดชอบ
ตอ่ชุมชน และมีความโปร่งใสมากข้ึน 

8.1.3 ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถ่ินให้ชัดเจน ไม่ซำ้าซ้อน เพื่อสามารถดำาเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน และประสานการใช้
ทรัพยากรอย่างเหมาะสม 
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8.1.4 บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการสว่นกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ทอ้งถ่ิน
โดยสนับสนุน   การบริหารงานจังหวดัแบบบูรณาการผ่านกระบวนการจดัทำาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตรร์ะดับชาติและระดับภาค ตลอดจนเชื่อมโยง
กับแผนขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินและแผนชุมชน โดยคำานึงถึงการมีสว่นรว่มของทุกภาคส่วนในทุกข้ัน
ตอนของการจัดทำาแผน

8.1.5 สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถ่ินรูปแบบพิเศษให้สอดรับกับระดับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของพื้นที่ โดยสนับสนุนให้ท้องที่มีศักยภาพและความพร้อมจัดตั้งเป็นมหานคร

8.1.6 สร้างมาตรฐานดา้นคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ให้แก่ข้าราชการและเจ้า
หน้าที่ของรัฐ พรอ้มทั้งพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือไว้
วางใจของประชาชน ดว้ยกระบวนการมีสว่นรว่มของภาคประชาชน

8.1.7 จดัระบบงานให้มีความยดืหยุ่น คล่องตวั รวดเรว็มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้

8.1.8 ปรับเงินเดือน คา่จ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้า
หน้าที่ของรัฐ          ให้เหมาะสมกับความสามารถ และประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงาน

8.2 กฎหมำยและกำรยุติธรรม
8.2.1 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทจุรติ

ประพฤติมิชอบหรือ ทำาให้เกิดประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งออกกฎหมายใหม่ ๆ เพื่อป้องกันการทุจริตประพฤติ
มิชอบ ขยายและยกเลิกอายุความในคดีอาญาบางประเภทและคดีทุจรติ

8.2.2 พฒันากระบวนการยตุิธรรมให้มีระบบการอำานวยความยตุิธรรมที่มีประสทิธิภาพ 
โปร่งใส        และเป็นธรรมต่อทกุกลุ่ม โดยส่งเสริมให้มีการนำาหลักความยุตธิรรมเชิงสมานฉันท์

8.2.3 พฒันากฎหมายให้เหมาะสมกับภาวะเศรษฐกจิ สังคม และการคุ้มครอง
สิทธิส่วนบุคคล         

8.2.4 ส่งเสริมการมีสว่นรว่มของภาคประชาชนในกระบวนการยุตธิรรมให้มากข้ึน ภายใต้
การใช้อาสาสมัครเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ชั้นป้องกันอาชญากรรม

8.2.5 พฒันาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำาความผิดที่เป็น
เด็กหรือเยาวชนและผู้ใหญ่ให้มีความหลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ให้ผู้กระทำาความผิดได้
รบัโอกาสในการแก้ไข ฟืน้ฟู   

8.2.6 สนับสนุนและพัฒนาตำารวจให้มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส และเป็นตำารวจมือ
อาชีพที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 

8.2.7 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร กระบวนการยุติธรรม เพื่อให้เกิด
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบการใชอ้ำานาจรัฐได้ 

8.3 สื่อและกำรรับรู้ข้อมูลข่ำวสำร
8.3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณะจากทาง

ราชการ           
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8.3.2 ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐให้ดำารงบทบาทสื่อเพื่อประโยชน์สาธารณะและ
สร้างความสมานฉันท์ในชาติ

8.3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ 

8.3.4 จดัให้มีกฎหมายว่าดว้ยการคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสื่อเพื่อให้สื่อมีเสรี 
            9  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ซ่ึงกำาหนดซ่ึงกำาหนดวิสัย
ทัศน์ของประเทศไว้ คอื มุ่งพัฒนาสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน” (Green and Happiness Society) คนไทย 
มีคุณธรรมนำาความรู้เทา่ทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชมุชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ 
เสถียรภาพ และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้ระบบบริหาร
จดัการประเทศที่มี     ธรรมาภิบาล ตามประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียง” ดงัน้ี

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่มั่นคง
3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนรากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และการสร้างความมั่นคงของ

ฐานทรพัยากรและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ

เป้ำหมำยโดยรวมของกำรพัฒนำในแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 10
ด้านคุณภาพคนความเข้มแข็งชุมชนและสังคม
- พฒันาคนให้มีสุขภาวะดี จิตใจ อารมณ์ กาย สติปัญญา มีความสมดุล เข้าถึงหลักศาสนา มี

คุณธรรม นำาความรอบรู้ มีสัมมาอาชพี มีความมั่นคงในชวีิต
- พฒันาชุมชนเข้มแข็ง สงบ และแก้ปัญหาความยากจนให้ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข
ด้านเศรษฐกิจ
- เศรษฐกิจมีคุณภาพโครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุลมากข้ึน
- เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- ความเป็นธรรมทางเศรษฐกจิ
ด้านความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
- รกัษาความอดุมสมบูรณ์ของฐานทรพัยากร
- รกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- วางรากฐานการปรับโครงสรา้งเศรษฐกิจสูก่ารพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพด้านธร

รมาภิบาล
- มุ่งให้ธรรมาภิบาลของประเทศในทุกภาคสว่นดีข้ึน
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3.2   ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อกำรพัฒนำ
1. ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนในท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือได้จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำารวจปัญหาความ
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน พร้อมทั้งได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางแก้ไข  สรุปปัญหาความต้องการจาก
การทำาประชาคมหมู่บ้าน ได้ดังต่อไปน้ี 

1.1 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน สภาพปัญหาโดยรวมคือเส้นทางคมนาคมยังไม่ได้มาตรฐาน 
โครงสร้างไม่แข็งแรง ถนนชำารุดเป็นหลุมบ่อ หลายพื้นที่มีสภาพเป็นถนนลูกรังหรือหินคลุก จึงขอให้มีการ
ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตที่ได้มาตรฐานในเส้นทางสายหลัก ๆ รวมถึงปัญหาการขาดแคลนนำ้า
อุปโภคบริโภค และขอให้ก่อสร้างประปาหมู่บ้านเพื่อให้มีนำ้าใช้ตลอดปี  ปัญหานำ้าท่วมขังบนถนน และปัญหา
ไม่มีไฟฟา้ใช้ครบทุกครวัเรือน 

1.2 ดำ้นคุณภำพชีวิตและสังคม สภาพปัญหาส่วนใหญ่คือลักษณะความเป็นอยู่ไม่ถูก
สุขลักษณะ ขาดแคลนนำ้าสะอาดสำาหรับอุปโภคบริโภค ปัญหาจากขยะมูลฝอย ปัญหาความไม่ปลอดภัยใน
ชุมชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสยังได้รับการช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ปัญหาวัยรุ่นติดยาเสพติด ทะเลาะววิาท
พร้อมทั้งได้เสนอแนวทางแก้ไขคือให้ส่งเสริมกิจกรรมกฬีา สันทนาการ 
การฝกึอบรมตา่ง ๆ เพื่อให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด สนับสนุนสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
รวมถึงจัดตั้งศูนย์ ศสมช. เพื่อเป็นจุดบริการแก่ประชาชน

1.3 ด้ำนเศรษฐกิจ มีความต้องการให้ส่งเสริมกลุ่มอาชีพอย่างต่อเน่ือง สนับสนุนกลุ่มอาชีพ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจดัฝึกอบรมอาชีพให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป 

1.4 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหาคือ ฝุ่นละอองจากโรงงาน
อุตสาหกรรมในเขตพื้นที่  ปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า การขาดจิตสำานึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาโดยการรณรงค์สร้างจิตสำานึกในการดูแลสิ่งแวดล้อมในท้องถ่ิน 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มในการอนุรกัษ์  
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ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพ่ือประเมินสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ
1.  ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน

จุดแข็ง

-   มีถนนหลักเชื่อมต่อกันทุกหมู่บ้าน
-   มีบุคลากรที่มีความสามารถในการปฏิบัติงานดา้นก่อสรา้ง ปรับปรุง 
     บำารุงรักษาโครงสรา้งพื้นฐาน
-   ทกุครวัเรือนมีไฟฟ้า

จุดอ่อน

-   องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือ มีงบประมาณจำากัดในการก่อสรา้ง 
    ปรับปรุง ซ่อมแซม ทำาให้ไม่สามารถดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมโครงสร้าง
     พื้นฐานได้หมดตามความต้องการของประชาชน 
-   ในเรื่องการให้บริการนำ้าประปายังมีปัญหาแหล่งนำ้าไม่เพียงพอ ต่อความต้องการใช้
นำ้าของประชาชน
-   ถนนสายหลักเชื่อมหมู่บ้านบางจุดมีการชำารุดเสียหาย
-   มีปัญหาเรื่องนำ้าทว่มขัง  ระบายนำ้าไม่ได้

โอกำส

-   ตำาบลหนองผือ ตั้งอยู่ศูนย์กลางของอำาเภอท่าลี่ ซ่ึงเป็นแหล่งชุมชน ทำาให้
    ได้รับความสนใจจากหน่วยงานภาครัฐในการดำาเนินงานก่อสรา้งและบำารุง
    โครงสรา้งพื้นฐานในพื้นทีต่ำาบลหนองผือ 
-   การให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานได้แก่ ประปา ไฟฟ้า โทรศพัท์ สามารถ
    ดำาเนินการได้อย่างรวดเร็ว เพราะมจีำานวนผู้ใช้บรกิารเพิ่มข้ึนทุกปี
-  มีการถ่ายโอนภารกิจการดูแลบำารุงรกัษา เส้นทางคมนาคมจากหน่วยงานที่    
    เกี่ยวข้อง

อุปสรรค

-   องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือมีถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ
    หน่วยงานอื่นที่ยังไม่ได้รับการถ่ายโอนมาดูแล เมื่อมีความชำารดุเสียหายไม่
    สามารถดำาเนินการปรับปรุงซ่อมแซมได้เอง ตอ้งแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบให้
    ดำาเนินการ
-   การขยายเขตบริการไฟฟ้า อยู่ในอำานาจหน้าที่ของการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค ตาม
    อำานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำาบลไม่สามารถเข้าไปดำาเนินการในส่วน
    ที่ซำ้าซ้อนกับหน่วยงานอื่น ดำาเนินการได้เพียงการให้การสนับสนุนเครื่องมือและ
    อุปกรณ์ในการดำาเนินงานเท่าน้ัน
-   พืน้ที่บางหมู่บ้านของตำาบลหนองผือ ตดิชายแดน  ห่างไกลกัน จึงทำาให้การ
    สัญจรไปมาค่อนข้างลำาบาก
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2.  ดำ้นสังคมและคุณภำพชีวิต

จุดแข็ง

-   ผู้บริหารได้ให้ความสำาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชวีิต โดยกำาหนดนโยบายไว้
    อยา่งชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนให้ดีข้ึน 
-   มีกลุ่มผูน้ำาชุมชนที่เข้มแข็งในการปฏิบัติงานช่วยเหลือสังคม เช่น ในเรือ่ง
    สาธารณสุข มีกลุ่ม อสม. ในเรื่องการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีสมาชิก 
    อปพร. 
-   มีการจัดแข่งขันกีฬาประชาชนเป็นประจำาทุกปี 
-   ตำาบลหนองผือเป็นสังคมที่มีความเอื้ออาทรกัน
-   ตำาบลหนองผือ เป็นตำาบลที่รักความสามัคคี  สงบ
-   มีการให้บริการด้านสาธารณสุข  อยา่งสะดวกทั่วถึง

จุดอ่อน

-   ยังมีการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม การไม่รู้สิทธิของตนเอง 
-   การเสริมสร้างสุขภาพ ยังขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญในการฝึกสอนกฬีา 
-   เยาวชนยังขาดความสนใจในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและประเพณีวัฒนธรรม
    ของท้องถ่ิน

โอกำส

-   ตำาบลหนองผือมีสถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพยาบาล หน่วยงาน
    ของส่วนราชการต่าง ๆ และสถาบันทางศาสนาที่สามารถรองรับการพัฒนา
    คุณภาพชวีิต 
-   นโยบายของรัฐบาลได้ให้ความสำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวติ เพื่อที่จะสรา้ง
    สังคมให้มีความเข้มแข็ง

อุปสรรค

-   การสนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงานดา้นพัฒนาคุณภาพชวีิตทำาได้
    ไม่เต็มที่ เน่ืองจากกรอบระเบียบของทางราชการ
-   เยาวชนได้รับวัฒนธรรมตามสมัยนิยมมาปฏิบัติ ส่งผลให้ประเพณีและ
    วฒันธรรมท้องถ่ินได้รับการสนใจน้อยลง
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3.  ดำ้นกำรศึกษำ

จุดแข็ง

-   องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่อยู่ในความ
    รบัผิดชอบ จำานวน 5 ศูนย์ และมีสื่อวัสดุการเรียนการสอนอยา่งเพียงพอ 
-   มีบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาอยา่งเพียงพอ 
-   ผู้บริหารขององค์การบริหารสว่นตำาบลหนองผือได้ให้ความสำาคัญกับ
     การศึกษาโดยกำาหนดนโยบายอย่างชดัเจนและยังเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
    ในการบริหารจดัการศึกษา 
-  องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือมีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานดา้นการศึกษา
   โดยตรง

จุดอ่อน

-   ภารกจิด้านการศึกษาเป็นงานใหม่ขององค์การบริหารส่วนตำาบล ถึงแม้จะมี
    บุคลากรตามโครงสร้าง แต่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและทักษะในการ
    บริหารงานการศกึษาอย่างสูง 
-   บุคลากรดา้นการศึกษายังขาดประสบการณ์และทักษะในการปฏิบัติงาน

โอกำส

-   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินได้ให้ความสำาคัญกับการจดัการศึกษาให้มี
    มาตรฐาน  รวมทั้งให้การสนับสนุนด้านสื่อวัสดกุารเรียนการสอนและ
    อตัรากำาลังแก่ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก พร้อมสนับสนุนให้ผู้ดูแลเด็กได้ศึกษาต่อ
    ทางดา้นการศึกษาปฐมวัย

อุปสรรค
-   การถ่ายโอนการศึกษาขาดความชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจเรื่องการจัด
    การศกึษา ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ทำาให้กระทบต่อแผนการดำาเนินงาน
   ขององค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือ
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4.  ดำ้นเศรษฐกิจ

จุดแข็ง

-   สภาพภูมิประเทศเหมาะสมและเอื้ออำานวย มีพื้นที่ในการผลติทางการเกษตร  
-   การรวมกลุ่มอาชพีมีความเข้มแข็ง
-   มีภูมิปัญญาท้องถ่ินที่ดี
-   มีโกดังเก็บสินค้า
-   มีโรงงานอตุสาหกรรม
-   มีการติดต่อค้าขายระหว่างชายแดนไทย - ลาว

จุดอ่อน

-   ขาดการประสานงานทีด่ี
-   การผลติและแปรรูปสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพยังมีขีดจำากัด
-   ขาดการเชื่อมโยง การถ่ายทอดทักษะ เทคโนโลยรีะหว่างกลุ่มอาชีพ
-   ขาดเงินทุนหมุนเวียน

โอกำส
-   นโยบายรัฐบาลให้ความสำาคัญกับการเกษตร ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
     พัฒนาคณุภาพฝีมอืแรงงาน
-   การพัฒนาดา้นเทคโนโลยีมีมากข้ึน 

อุปสรรค

-   สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองซ่ึงส่งผล
     กระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวม
-   ขาดข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้ในการพัฒนา 
-   มีสินคา้หนีภาษี  ผา่นเข้ามาในเขตตำาบลหนองผือ
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5.  ดำ้นทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

จุดแข็ง

-   ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือได้ให้ความสำาคัญกับการอนุรักษ์
    และฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
-   มีข้อบัญญัติเพื่อควบคุมกิจการที่มีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
-   การกำาจดัขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลมีรถบรรทุกขยะและบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน
    จดัเก็บขยะ

จุดอ่อน
-   ประชาชนไม่ให้ความร่วมมอืในการดำาเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร 
-   การจัดการขยะโดยวิธีฝังกลบจะต้องใช้พื้นที่มาก ซ่ึงในตำาบลหนองผือ มพีื้นที่
    จำากดั การก่อสร้างเตาเผาขยะแบบปลอดมลพิษต้องเสียค่าใช้จา่ยสูง

โอกำส

-   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ   
    จากทัว่โลก มกีารรณรงค์กันตั้งแตร่ะดับชุมชน ทอ้งถ่ิน อำาเภอ จังหวดั ประเทศ 
    และระดับโลก 
-   องคก์รเอกชนมีการดำาเนินการสร้างจติสำานึกของประชาชน รวมถึงการรณรงค์
    ให้มีการนำาเอาทรพัยากรธรรมชาติทีใ่ช้แล้วกลับมาใช้ซำ้า 

อุปสรรค
-   การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ 
-   ประชาชนบางส่วนยังขาดความรู้สึกรกัท้องถ่ิน ยังมีการทำาลาย
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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6.  ดำ้นกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรองค์กรภำยใต้ระบบธรรมำภิบำล

จุดแข็ง

-   ประชาชนมีความตื่นตวัทางการเมือง
-   การจัดแบ่งโครงสรา้งขององค์การบริหารสว่นตำาบลมีความชัดเจน 
-   ผู้บริหารสามารถกำาหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบระเบียบกฎหมาย 
-   การบริหารงานมีความคล่องตัว เน่ืองจากมีความพร้อมดา้นทรพัยากร 

จุดอ่อน
-   ประชาชนขาดความเข้าใจในดา้นการเมืองการปกครอง
-   ความต้องการของประชาชนมีสูงแต่องค์การบริหารส่วนตำาบลตอบสนองความ
ต้องการได้น้อย

โอกำส -   พรบ.กำาหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองสว่น
    ท้องถ่ิน กำาหนดอำานาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินไว้อย่างชัดเจน

อุปสรรค

-   การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การบริหารส่วนตำาบลยังขาดความแน่นอน
-   ท้องถ่ินไม่ได้มีอิสระในการดำาเนินงานที่ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของ
    ประชาชนอย่างแท้จริง
-   สถานการณ์ทางการเมืองไม่แน่นอน มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย 
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7.  ดำ้นศำสนำ / วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

จุดแข็ง

-   ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ
-   มีสภาวัฒนธรรมประจำาตำาบล  1  แห่ง
-   มีภาษาเป็นเอกลักษณ์ของตนเอง
-   มีสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาทุก หมู่บ้าน
-   มีการร่วมมือระหว่างอำาเภอและประเทศเพื่อนบ้านในการจัดประเพณรี่วมกัน
-   หน่วยงานในอำาเภอให้การสนับสนุนและ ส่งเสริมวัฒนธรรม

จุดอ่อน
-    มีการงมงายหลงเชื่อ  ไสยศาสตร์
-    ชอบเสี่ยงโชค
     การให้ความรว่มมือของประชาชนดา้นสภาวัฒนธรรมท้องถ่ินยังน้อย

โอกำส
-    มีนโยบายสนับสนุนวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
-   มีกระทรวงวัฒนธรรม

อุปสรรค

-   ขาดการส่งเสริมและอนุรักษ์อย่างต่อเน่ือง
-   วฒันธรรมตา่งชาติแพรร่ะบาดทาง  อนิเตอร์เน็ต  และทางสื่อตา่ง ๆ
-   เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ค่อยให้ความสำาคัญกับ ขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญา
    ทอ้งถ่ิน
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บทที่ 4
วสิัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำ

เพื่อนำานโยบายผู้บริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งในระดับชาติ กลุ่มจังหวัด และจังหวัดไปสู่การ
ปฏิบัติต่อไป องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือได้จัดทำาแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระยะห้าปี (2554 –2558) 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการกำาหนดแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือในช่วงระยะ
เวลาดังกลา่ว โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
4.1  วสิัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น

วิสัยทัศน์ (vision)  คือ สภาพการณ์ที่องค์การบริหารส่วนตำาบลอยากให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 
การกำาหนดวิสัยทัศน์ จึงเป็นการตอบคำาถามว่า “ องค์กรดูดี  น่ำอยู่  นำ้ำไหล ไฟสว่ำง  ทำงดี  ประชำชน
สุขี  เพ่ือชีวี เป็นสุข” องค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือได้กำาหนดวิสัยทัศน์หรือสิ่งที่อยากให้เกิดข้ึนใน
อนาคตไวด้ังน้ี 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดเลย 
วสิัยทัศน์จังหวัดเลย

กรอบยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน ประจำาปี 2554 ได้กำาหนดข้ึนเพื่อให้

สอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน ภายใต้แนวคิด “หลักความพอเพียง” ตามแนวพระราชดำาริฯ      โดย
อาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 นโยบายรัฐบาล ยทุธศาสตร์ 
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัเลย  พ.ศ.  2553 
-  2556 จังหวัดเลยได้กำาหนดยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดไว้  7  ยุทธศาสตร์   23  กลยทุธ์   ดงัน้ี
ท่ี ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์

1 พัฒนาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง 1.1 เพิ่มรายได้ลดรายจ่าย  ส่งเสริมการออม
1.2 ยกระดับคุณภาพชีวิต
1.3 เสริมสร้างสถาบันครอบครัว
1.4 พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

2 พัฒนาศักยภาพทรัพยากรทางการท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 2.1 พัฒนาแหล่งท่องเท่ียว
2.2 พัฒนาการบริการ
2.3 พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์
2.4 ยกระดับคุณผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)

3 จัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั้งยืน 3.1 การป้องกันและปราบปรามการบุกรุกทำาลาย
ทรัพยากรป่าไม้

3.2 อนุ รักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิง
แวดล้อม

3.3 การสร้างเมืองสะอาดน่าอยู่ น่าท่องเท่ียว
4 พัฒนาคุณภาพการผลิตและการตลาดสินค้าให้ได้มาตรฐาน 4.1 บริการจัดการทรัพยากรและโครงสร้าง  

      พืน้ฐานทางการเกษตร
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4.2  พัฒนาการผลิตให้ปลอดภัยและได้
       มาตรฐาน
4.3  สร้างความเข้มแงให้เกษตรกรและ
       สถาบันเกษตรกร
4.4 บริหารจัดการตลาดสินค้าการเกษ๖ร
       และพัฒนาระบบข้อมูลการเกษตร

5 เสริมสร้างการค้าชายแดนและการลงทุน 5.1 ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานด่า
        พรมแดนถาวร
5.2 ปรับปรุงระบบบริการด่านพรมแดน
        ถาวร
5.3 ป รับป รุ ง เ ส้นทาง เพื่ อ เ ช่ื อม โย งการค้ า 

การลงทุน กับประเทศเพื่อนบ้าน
6 พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ได้มาตรฐาน 6.1 จัดตั้งศูนย์บริการร่วม

6.2 ลดขั้นตอนการบริการประชาชน
6.3 สนับสนุนการบริหาร จัดการภาครัฐ ท่ีมี

ประสิทธิภาพ
7 เสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน 7.1 จัดระเบียบพื้นท่ีชายแดน

7.2 เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง

7.3 เสริมสร้างความสัมพันธ์ไทย- ลาว  ระดับท้อง
ถิ่น
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอำำเภอท่ำลี่
วสิัยทัศน์  “  เมืองน่าอยู่  เมืองแห่งการท่องเที่ยวและลงทุน  ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
พันธกิจ      
1.   เสริมสรา้งคุณภาพชิวติ  ของประชาชน
2.   พัฒนาทรพัยากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
3.   อนุรักษ์  ฟืน้ฟู   ดแูลรักษาและการจดัการ  ทรพัยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน
4.   พัฒนาระบบการเกษตรปลอดภัยและสร้างโอกาสทางการตลาด
5.   ส่งเสริมการลงทุนและการค้าชายแดน
6.   ยกระดับคุณภาพการให้บริการสู่มาตรฐานทีก่ำาหนด
7.   สรา้งความมั่นคงตามแนวชายแดน

1. ยุทธศำสตร์พัฒนำคน สงัคม  คุณภำพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียง
เป้ำประสงค์

-  ประชาชนมีคุณภาพชีวติที่ดีมีครอบครวัที่อบอุ่นและมีค่านิยมที่เหมาะสม  ในการดำาเนินชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.   เพิ่มรายได้  ลดรายจา่ย  ส่งเสริมการออม
2.   ยกระดับคุณภาพชีวิต
3.   เสริมสรา้งสถาบันครอบครัว
4.   พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ
2.  ยุทธศำสตร์พัฒนำศักยภำพทรัพยำกรทำงกำรท่องเท่ียวให้ได้มำตรฐำน
เป้ำประสงค์

-  อตุสาหกรรมการท่องเที่ยว  สามารถสร้างงาน  สร้างรายได้สูชุ่มชน
แนวทำงพัฒนำ
1.   พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
2.   พัฒนาการบริการ
3.   พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์
4.  ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
3.  ยุทธศำสตร์จัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน
เป้ำประสงค์

-  ทรัพยากรธรรมชาติมีความ  อุดมสมบูรณ์  มีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  เป็นฐานต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.    การป้องกันและปราบปรามการบุกทำาลายทรัพยากรป่าไม้
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2.    อนุรักษ์ฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม
3.   การสรา้งเมืองสะอาด  น่าอยู่น่าท่องเที่ยว
4.  ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรผลิตและกำรตลำดสิ้นค้ำเกษตรให้ได้มำตรฐำน
เป้ำประสงค์

-  สิ้นคา้เกษตรได้มาตรฐาน  ผู้ผลิตและผู้บริโภคปลอดภัย
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.    บริหารจัดการทรพัยากร และโครงสรา้งพื้นฐาน  ทางการเกษตร
2.    พฒันาการผลิตให้ปลอดภัยและมาตรฐาน
3.    สร้างความเข้มแข็ง  ให้เกษตรกรและสถาบันเกษตร
4.   การบริหารจัดการการตลาดสิ้นค้าเกษตรและพัฒนาระบบข้อมูลการเกษตร
5.  ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงกำรค้ำชำยแดนและกำรลงทุน
เป้ำประสงค์

-  เพิ่มประสิทธิภาพการค้า  การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.   ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานดา่นพรมแดนถาวร
2.   ปรับปรุงระบบการบริการดา่นพรมแดนถาวร
3.   ปรับปรุงเส้นทางเพื่อเชื่อมการคา้  การลงทุน  กบัประเทศเพื่อนบ้าน
6.  ยุทธศำสตร์พัฒนำคุณภำพกำรให้บริกำรประชำชนให้ได้มำตรฐำน
เป้ำประสงค์

-  ประชาชนไดร้ับการบรกิารอย่างมีมาตรฐานและเกิดความพอใจ
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.   จัดตั้งศูนย์บริการรว่ม
2.   ลดข้ันตอนการบริการประชาชน
7.  ยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงควำมมั่นคงตำมแนวชำยแดน
เป้ำประสงค์

-  สถาปนาความมั่นคง  ตามแนวชายแดน  และรักษาสัมพันธ์ภาพทีด่ี กับประเทศเพื่อนบ้าน

แนวทำงกำรพัฒนำ
1.    จดัระเบียบพื้นที่ชายแดน
2.    เสริมสร้างศักยภาพคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
3.   เสริมสรา้งความสัมพันธ์  ไทย – ลาว  ระดับท้องถ่ิน
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    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนตำำบลหนองผือ
1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ
   1.1  แนวทางการพัฒนา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานองค์กรการปกครองส่วนท้องถ่ิน   
  เพื่อความรวดเรว็ในการปฏิบัติงานและการบรกิาร 
   1.2  แนวทางการพัฒนาอบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   1.3  แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บภาษีตามแผนที่ภาษี 
   1.4  แนวทางการพัฒนาระบบรางระบายนำ้า  
   1.5  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม
   1.6 แนวทางการพัฒนาการติดตั้งไฟฟา้สาธารณะและขยายไฟฟา้แรงตำ่า
   1.7  แนวทางการพัฒนาและติดตั้งขยายเขต / ซ่อมแซมระบบประปา 
   1.8  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร 
2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สงัคม คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรำ้งควำมเข็มแข็ง
   2.1  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มคีรอบครวัอบอุ่น 
   2..2  แนวทางการพัฒนา สนับสุนนการแก้ไขปัญหาเสพติด และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่
          เกี่ยวข้อง 
   2.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎหมาย 
   2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการดำาเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทาง 
          เศรษฐกิจพอเพียง 
   2.5  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติผู้สูงอายุ / ผู้ด้อยโอกาส
   2.6  แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขข้ันพื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐาน    
   2.7  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อตา่งๆ เช่น โรคไข้หวัด   
          นกโรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉ่ีหนู ฯลฯ 
  2.8  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีนำ้าสะอาดไว้อุปโภคบริโภค 
  2.9  แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา / การศกึษาของประชาชน 
3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
      ประชำชน
   3.1  แนวทางการพัฒนาจัดหาเครื่องมอืเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสำาหรับการปฏิบัติงาน 
   3.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสำาคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
   3.3  แนวทางการพัฒนาปรับปรุงที่ทำาการสำานักงานองค์การบริหารส่วนตำาบล 
   3.4  แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการ / พัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 
4.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว และกำรกีฬำ
   4.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจนพัฒนาเส้นทาง 
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   4.2   แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนออกกำาลังกายและสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬา 
5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้อง
ถิน่
   5.1  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน 
   5.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและการปลูกฝัง จริยธรรม 
          คณุธรรมและ   ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
   5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพิธีเน่ืองในวันสำาคัญต่างๆ 
6.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
      สิ่งแวดล้อม

6.1 แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการชว่ยเหลือบรรเทาความเดือดรอ้นของประชาชนที่
   ไดร้ับ ผลกระทบจากสาธารณะภัย 

   6.2  แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ 
   6.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ 
   6.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ / และขุดลอกแหล่งนำ้าธรรมชาติ/ 
          ปรับปรุง   แหล่งนำ้าเพื่อการเกษตร 
7.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อำชีพ และรำยได้
   7.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชพี การประกอบอาชีพของประชาชน
          ตามแนวนโยบายตา่งๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มข้ึน 
  7.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการค้าขายภายในท้องถ่ินและการค้าชายแดน 
  7.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบอาชพี
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นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถ่ินตำำบลหนองผือ
การดำาเนินการตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำาบลหนองผือ  ให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพื้นที่ได้อย่างทัว่ถึง 
จำาเป็นต้องให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหา  ซ่ึงเป็นความต้องการของประชาชนเป็นส่วนใหญ่  ซ่ึงได้จาก
การประชาคมน่ันคือ  การทำาให้ตำาบลหนองผือ เป็นที่น่าอยู่  โดยเน้นการพัฒนาด้านปัจจัยพื้นฐานควบคู่ไป
กับการพัฒนาดา้นคุณภาพชีวติประชาชน  ส่งเสริมดา้นการศึกษา  สร้างจติสำานึกการมคีุณธรรม  จรยิธรรม 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีความสุข   อยูด่ีกินดี  ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มคีวามปลอดภัย ในชีวติและ
ทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี และรว่มอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติ

1. ดำ้นโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
มุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานให้มีความพร้อมตอบสนองตามความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 
อยา่งทั่วถึง และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูร้ับบริการน้ันๆ
2. ดำ้นเศรษฐกิจ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือ จะพัฒนาการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ รวมถึงการสนับสนุน
ดา้น งบประมาณทั้งการฝึกอบรมและสนับสนุน ทุนดำาเนินการ  เพื่อให้ประชาชนมีงานทำามรีายได้เพียง
พอต่อการดำารงชีพ  ได้แก่

- การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
- การส่งเสริมการตลาดชุมชน สินคา้พื้นเมือง
- สนับสนุนกิจการรา้นค้าชุมชน  กองทุน
- สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชพีตา่งๆ
- พฒันาแหล่งท่องเที่ยว  รวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการทอ่งเที่ยว
- การแก้ไขปัญหาการว่างงาน
3. ดำ้นสังคม
ส่งเสริมการได้รับโอกาสทางสังคมด้วยความเสมอภาค  มุ่งเน้นด้านการจดัสวัสดกิารทางสังคมแก่ผู้สูง
อายุ  ผู้ยากจน  ผูด้้อยโอกาส  ผูพ้ิการ  และผู้ติดเชื้อเอดส์  สนับสนุนงบประมาณดา้นการจัดกจิกรรม
- ส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ได้แก่  กจิกรรมส่งเสริมการมีสว่นร่วมของประชาชน
- ส่งเสริมการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมการกฬีา
- การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- จดัสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์  ได้แก่ การสังเคราะห์ช่วยเหลือ คนยากจน  คนพิการ  เด็กและผู้

สูงอายุ เป็นต้น
4. นโยบำยกำรพัฒนำแหล่งนำ้ำ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือ  จะเน้นการพัฒนาด้านแหล่งนำ้าเพื่อการบริโภค และเพื่อการเกษตร 
ซ่ึงเกี่ยวกับ

- แหล่งนำ้าเพื่อการบริโภค ได้แก่  ประปา  สระ  บ่อตื้น  โอ่ง  กรองนำ้า  เป็นต้น
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- แหล่งนำ้าเพื่อการอุปโภค ได้แก่  บ่อบาดาล  สระ  ประปา  เป็นต้น
- แหล่งนำ้าเพื่อการเกษตร  ได้แก่  อ่างเก็บนำ้า  ขุดลอกคลอง  ฝายกั้นนำ้า  เป็นต้น
5. ดำ้นกำรศึกษำ  ศำสนำ  และวัฒนธรรม
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศกึษาของประชาชน รณรงค์การอนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้าน  ส่ง
เสริมการจดักิจกรรม
- ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถ่ินและส่งเสริมการจดักิจกรรมวันสำาคัญทางศาสนา
- ส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนในท้องถ่ิน  ได้รับบริการเตรียมความพร้อมมากข้ึน
- ส่งเสริมการจัดการศกึษาข้ันพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542  เด็กวัย

กอ่นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับทุกคน  ได้เข้าเรียนในระดับประถมศึกษาอย่างทั่วถึง
- ส่งเสริมการจัดการหลักสตูรท้องถ่ิน  สือ่การเรียนการสอนสาขาตา่ง ๆ ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

สภาพเศรษฐกจิและสังคม
- ธำารงรักษาไว้ซ่ึงศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถ่ิน
- จดัให้มีการฟื้นฟู  สนับสนุน  ส่งเสริมเผยแพร่วัฒนธรรมพื้นบ้านและวัฒนธรรมของชาติ
- ส่งเสริมการศกึษาเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมศกึษา  การศาสนา  ศลีธรรมและจริยธรรม มุ่งเน้นด้าน

คุณธรรม  ความกตัญญกูตเวทิตา  ความขยันหมั่นเพียรและการพึ่งตนเอง
- ส่งเสริมการพัฒนางานศิลปวัฒนธรรมในระดับท้องถ่ิน  ชว่ยกันอนุรกัษ์  รกัษาเผยแพร่ให้สืบทอด

อยู่ชัว่กาลนาน
6. ดำ้นกำรส่งเสริมกำรท่องเท่ียว
- เน้นการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของตำาบลให้สวยงาม
- สนับสนุนงานชมการแสดงสินค้าร่วมสมัย ( หน่ึงตำาบล หน่ึงผลิตภัณฑ์)
- จดัตั้งศูนย์บริการข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวของตำาบล
7. ดำ้นสำธำรณสุข
ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างถูกต้อง  ด้านการสาธารณสุข  การเฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อ
ตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพทีด่ีโดยถ้วนหน้า

- สนับสนุนอุปกรณ์ด้านการออกกำาลังกาย  และการพยาบาล
- จดัให้มีแผนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
- ส่งเสริมการมีสว่นรว่มและเพิ่มบทบาท  ของ อสม.  ในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยข้ันพื้นฐาน  กอ่นนำา

ส่งโรงพยาบาล
- รณรงค์เรื่องความสะอาดของสถานที่สาธารณะ  บ้านเรือนดว้ยการส่งเสริมการปฏิบัติให้บังเกิดผล 

และใช้กระบวนการตดิตามอย่างต่อเน่ือง
- ส่งเสริมการออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพทุกเพศทกุวัย
- ปรับปรุงคุณภาพอาหารในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และอาหารกลางวันในโรงเรียนระดับประถมศึกษา
- จดัให้มีการฟื้นฟูบูรณะทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่อยู่อาศัย การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน
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8. ดำ้นกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำาคัญ  และมีจติสำานึกร่วมกันอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เป็นตำาบล  ที่มีสภาพแวดล้อมดี  มีความสวยงามแบบยั่งยืน  และน่าอยู่

- จดัให้มีการฟื้นฟูบูรณะทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่อยู่อาศัย  การมีสว่นรว่มของ
ประชาชน

- รณรงค์เรื่องความสะอาดของสถานที่สาธารณะ  บ้านเรือน  ดว้ยการส่งเสริมการปฏิบัติอย่างต่อ
เน่ือง

9. นโยบำยกำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือ  จะพัฒนาความรูค้วามเข้าใจของประชาชน  ในการมีสว่นรว่มใน
กจิการทางการเมือง  ตามระบอบประชาธิปไตย  รวมถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพ  โดยมีกิจกรรม
โครงการเกี่ยวกับ

- การส่งเสริมการมีส่วนรว่มในรูปประชาคม
- การพัฒนาบุคลากร  ทั้งพนักงานส่วนตำาบล  สมาชิกสภา  อบต.  และผู้บริหารท้องถ่ิน  ให้มี

คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน
- การให้บริการแก่ประชาชน  โดยจดัการให้บริการทั้งในและนอกสำานักงานรวมทั้งการอำานวยความ

สะดวกแก่ผู้มาติดต่องานต่างๆ รวมทั้งการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตา่งๆ ให้ประชาชน
ทราบ

ดงัน้ัน  นโยบายของผู้บริหารจึงมุ่งเน้นการดำาเนินการให้บรรลตุามวิสัยทัศน์ตำาบลทีต่ั้งไว้  น่ันคือ  
กำรทำำให้ตำำบลหนองผือเป็น “ องค์กรดูดี  น่ำอยู่  นำ้ำไหล ไฟสว่ำง  ทำงดี  ประชำชนสุขี  เพ่ือชีวี  
เป็นสุข
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4.2   พันธกิจกำรพัฒนำท้องถิ่น
1. พฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน
2. พฒันาคุณภาพชวีิตและสังคมให้ประชาชนอยูด่ีมีสุข ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน
3. พฒันาดา้นการศึกษาให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
4. พฒันาดา้นเศรษฐกิจให้มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจฐานราก
5. พฒันาอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพและปลอดมลพิษ
6. พฒันาการเมืองและการบริหารให้มีประสิทธิภาพ โดยการมีสว่นรว่มของทุกภาคส่วน 
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4.3  จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถ่ิน

จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น
(Goals) ตวัช้ีวัด  (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐำน

(Baseline Data)

เป้ำหมำย (Target)
  ปี  54 - 
58

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

1. เ ส้ นทา งคมนาคม เพี ย งพอ 
สะดวก ปลอดภัย

จำานวนเส้นทางคมนาคมไดร้ับ
การปรับปรุง ซ่อมแซมถนน
(KPI  1)

อบต. หนองผือได้ปรับปรุง
และซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคมปี ละ  30  สาย 

30 5 5 5 5 10

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริม
สรา้งครอบครวัอบอุ่น

ครอบครัวที่ ได้รับการพัฒนา
คุณภาพชีวติ (KPI  2)

จำานวนครอบครวัที่ไดร้ับการ
พัฒนาคณุภาพชีวิต  จำานวน 
2,489  ครวัเรือน 

2,489 2,489 2,489 2,489 2,489 2,489

3. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย
โอกาสมีคุณภาพชีวติ

      ทีด่ีข้ึน

1. จำานวนผู้พิการที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ  (KPI  3)

2. จำานวนผู้สูงอายุทีร่วมกลุ่ม
และได้รับการช่วยเหลือ 
(KPI  4)

1. ผู้พิการขาดความช่วยเหลือ
ประมาณ 30 คน

2. ผู้ สู งอายุขาดความช่ วย
เหลือประมาณ 50 คน

30

50

10

20

8

20

6

10

6

-

-

-

4. ประชาชนมีสุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง

จำานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุข
ภาพอนามัย   (KPI  5)

ปี 2554 มีการจดักิจกรรม
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
จำานวน  4  กจิกรรม

4 1 1 1 1 -

5. การพัฒนาการเมือง      
      การบริหารจดัการที่ดี

ประชาชนได้รับการพัฒนาด้าน
การเมือง  (KPI  6)

1. ประชาชนที่ได้รับการ
พัฒนาด้านการเมือง 
จำานวน  6,997  คน

6,997  6,997  6,997  6,997  6,997  6,997  
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จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น
(Goals) ตวัช้ีวัด  (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐำน

(Baseline Data)

เป้ำหมำย (Target)
  ปี  54 - 
58

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

6. องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมี
ความเข้มแข็ง

1. จำานวนครั้งการจดักิจกรรม 
(KPI  7)

1. อบต. หนองผือ จัดกิจกรรม
เพื่อพบปะประชาชน ปีละ 
4   ครั้ง

60 12 12 12 12

2. จำานวนประชาชนที่มีสว่นร่วม
ในการจดัทำาแผน   
(KPI  8)

2. ปี 2554 ประชาชนมีสว่น
รว่มในการประชุมเพื่อจดั
ทำาแผน 1,500 คน 

1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 -

7.    กำรส่งเสริมและพัฒนำกำร 
ท่องเท่ียว

สถำนท่ีท่องเท่ียวแก่งโตน
 (KPI  9)

สถำนท่ีท่องเท่ียวแก่งโตน 
จำำนวน 1  แห่ง

1 1 1 1 1 1

8. ประเพณี วัฒนธรรมของตำาบล
หนองผือได้รับการฟื้นฟูและ
อนุรักษ์

จำานวนกิจกรรมการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม  (KPI  10)

ปี 2554 มีการจัดกิจกรรมเพื่อ
อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
จำานวน 3  กิจกรรม

3 1 1 1 - -

9. ประชาชนมีจิตสำานึกที่ดีในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

จำานวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรม  (KPI  11)

จำา นวนประชาชนที่ เข้าร่วม
กิจกรรม ปีละ 50 คน ตั้งแต่ปี 
2554 – 2558 รวม 200 คน

200 50 50 50 30 20

10. โ ร ง ง านอุ ต ส าหกร รมมี ฝุ่ น
ละอองออกมา

โรงงานอุตสาหกรรมมีฝุ่นละออง
ออกมา
 (KPI  12)

โรงงานอุตสาหกรรมมีฝุ่ น
ละอองออกมา  จำา นวน  2 
โรงงาน

2 1 1 - - -
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จุดมุ่งหมำยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่น
(Goals) ตวัช้ีวัด  (KPIs) ข้อมูลพ้ืนฐำน

(Baseline Data)

เป้ำหมำย (Target)
  ปี  54 - 
58

ปี 54 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

11. มีระบบการกำาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลที่ได้มาตรฐาน

มีสถานที่กำาจัดขยะแบบ 
ฝังกลบ จำานวน   1 แห่ง
(KPI  13)

ปัจจุบันยังไม่มีสถานที่กำาจัด
ขยะที่มีมาตรฐาน  1 แห่ง

1 - - 1 - -

12.พัฒนาส่งเสริมรายได้ให้กับกลุ่ม 
    อาชพี ภายในตำาบลหนองผือ

ประชาชนมีทางเลือกในการ
ประกอบอาชพี  (KPI  14)

 กลุ่มอาชีพภายในตำาบลหน
องผือ  จำานวน  9  กลุ่ม

9 9 9 9 9 9
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บทที่ 5
ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรสว่นตำำบลหนองผือ

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   ระบบสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

1.1  แนวทางการพัฒนา  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานองค์กรการ
ปกครองสว่นท้องถ่ิน     เพื่อความรวดเรว็ในการปฏิบัติงานและการบรกิาร 

สำานักปลัด

1.2  แนวทางการพัฒนาอบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

สำานักปลัด

1.3  แนวทางการพัฒนาการจดัเก็บภาษีตามแผนที่ภาษี ส่วนการคลัง
1.4  แนวทางการพัฒนาระบบรางระบายนำ้า  ส่วนโยธา
1.5  แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่เหมาะสม ส่วนโยธา
1.6 แนวทางการพัฒนาการตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะและขยายไฟฟ้าแรงตำ่า ส่วนโยธา
1.7  แนวทางการพัฒนาและติดตั้งขยายเขต / ซ่อมแซมระบบประปา ส่วนโยธา
1.8  แนวทางการพัฒนาการปรับปรุง / ซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร ส่วนโยธา
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรำ้งควำมเข็มแข็ง

2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มคีรอบครวั
อบอุ่น 

สำานักปลัด

2.2 แนวทางการพัฒนา สนับสุนนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนา
ประสิทธิภาพเจ้าหน้าทีท่ี่เกี่ยวข้อง

สำานักปลัด

2.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตาม
กฎหมาย

สำานักปลัด

2.4 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินชีวิตของประชาชน
ตามแนวทาง เศรษฐกิจพอเพียง

สำานักปลัด

2.5  แนวทางการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู้สูงอายุ / ผูด้้อยโอกาส สำานักปลัด
2.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขข้ัน
พื้นฐานให้มีคุณภาพมาตรฐาน    

สำานักปลัด

2.7  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการระบาดของโรค
ตดิต่อตา่งๆ เช่น โรคไข้หวัดนก โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ โรคฉ่ีหนู ฯลฯ 

สำานักปลัด

2.8  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้มีนำ้าสะอาดไวอุ้ปโภคบริโภค สำานักปลัด

2.9  แนวทางการพัฒนาดา้นศาสนา / การศึกษาของประชาชน สำานักปลัด
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำร
บริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชน

   3.1  แนวทางการพัฒนาจดัหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอ
สำาหรับการปฏิบัติงาน 

สำานักปลัด

3.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมความรู้ ความสำาคัญของการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

สำานักปลัด

3.3 แนวทางการพัฒนาปรับปรุงที่ทำาการสำานักงานองค์การบริหารส่วน
ตำาบล

สำานักปลัด

3.4 แนวทางการพัฒนาการบริหารการจัดการ / พัฒนาบุคลากรใน
หน่วยงาน

สำานักปลัด
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
4.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสรมิกำรท่องเท่ียว 
และกำรกีฬำ

4.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  แหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว 
ตลอดจนพัฒนาเส้นทาง

สำานักปลัด

4.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนออกกำาลังกายและสนับสนุน
อุปกรณ์การกีฬา

สำานักปลัด

5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น

5.1  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้
มาตรฐาน

สำานักปลัด

5.2  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและการ
ปลูกฝัง จรยิธรรม คณุธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

สำานักปลัด

5.3  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนงานรัฐพธิีเน่ืองในวันสำาคัญตา่งๆ สำานักปลัด
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ
6.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภยัและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม

6.1  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนงบประมาณในการชว่ยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชนที่ไดร้ับ    ผลกระทบจากสาธารณภัย 

สำานักปลัด

6.2 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริม
การเกษตรอินทรีย์

สำานักปลัด

6.3  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สำานักปลัด
6.4  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / และขุด
ลอกแหล่งนำ้าธรรมชาต/ิ ปรับปรุง แหล่งนำ้าเพื่อการเกษตร 

7.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อำชีพ และรำย
ได้

   7.1  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การ
ประกอบอาชพีของประชาชนตาม    แนวนโยบายตา่งๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มี
รายได้เพิ่มข้ึน 

สำานักปลัด

7.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนการค้าขายภายในท้องถ่ิน
และการค้าชายแดน

สำานักปลัด

7.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชพี

สำานักปลัด
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บทที่ 6
กำรนำำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินไปสู่กำรปฏิบัติ

และกำรติดตำมประเมินผล

เพื่อเป็นการติดตามประเมินผลการดำาเนินงานตามยทุธศาสตรท์ั้ง 7 ประเด็นยุทธศาสตรก์าร
พฒันา องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือ  จงึได้กำาหนดวิธดีำาเนินการติดตามประเมินผล ดังน้ี 

6.1   องค์กรรับผิดชอบในกำรติดตำมและประเมินผล
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือได้แต่งตั้งคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลหนองผือตามความในข้อ 28 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจดัทำา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 เพื่อทำาการตดิตามประเมินผล

โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล มอีำานาจหน้าที่ ดังน้ี 
1. กำาหนดแนวทาง วธิีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดำาเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการ
ตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยทัว่กันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งน้ีให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำางานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
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6.2   วิธีกำรติดตำมและประเมินผล
การติดตามประเมินผล ใช้ตารางเครื่องมือ ดังนี ้
1. ตำรำงยุทธศำสตร์และจำำนวนแนวทำงในปี

ยุทธศำสตร์
จำำนวนแนวทำง

จำำนวนแนวทำงท่ี
ปรำกฏอยู่ในแผน

จำำนวนแนวทำง
ท่ีได้ปฏิบัติ

1.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ   ระบบสำธำรณูปโภค 
สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

8

2.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต 
เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสรำ้งควำมเข็มแข็ง

9

3.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำร
บริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่
ประชำชน

4

4.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนส่งเสรมิกำรท่องเท่ียว 
และกำรกีฬำ

2

5.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ 
ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญำท้องถิ่น

3

6.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำ
สำธำรณภยัและกำรจัดกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อม

4

7.   ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อำชีพ และรำยได้ 3
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2. ผลกำรดำำเนินงำน 
1) ควำมพึงพอใจต่อผลกำรดำำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนตำำบลหนองผือ 

ในภำพรวม

ประเด็น พอใจมำก พอใจ ไม่พอใจ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

โครงการ/กจิกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูล

ของโครงการ/กิจกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิ

เห็นในโครงการ/กจิกรรม
4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/

กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการ/กจิกรรม
6. การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด
7. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การ

แก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำาเนิน

โครงการ/กจิกรรม
ภำพรวม
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2) ผลกำรดำำเนินงำนแต่ละยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ท่ี 1  กำรพัฒนำ   ระบบสำธำรณูปโภค สำธำรณูปกำร โครงสร้ำงพ้ืนฐำน และเทคโนโลยี
สำรสนเทศ

(1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการ/กจิกรรม
6. การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด
7. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

(2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด

ตวัช้ีวัด หน่วย
นับ

ผลกำรดำำเนินงำน
ก่อนดำำเนินกำร 

(จำำนวน)
หลังดำำเนินกำร 

(จำำนวน) เพ่ิม/ลด

จำานวนเส้นทางคมนาคมไดร้ับการ
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน   (KPI  1)

สาย 30
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2  กำรพัฒนำคน สังคม คุณภำพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้ำงควำมเข็มแข็ง

(1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการ/กจิกรรม
6. การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด
7. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

(2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด

ตวัช้ีวัด หน่วย
นับ

ผลกำรดำำเนินงำน
กอ่นดำำเนินกำร 

(จำำนวน)
หลังดำำเนินกำร 

(จำำนวน) เพ่ิม/ลด

ครอบครวัที่ไดร้ับการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ (KPI  2)

ครัวเรือน 2,489

จำานวนผู้พิการที่ได้รับการช่วยเหลือ 
(KPI  3)

คน 30

จำานวนผู้สูงอายุทีร่วมกลุ่มและไดร้ับ
การช่วยเหลือ  (KPI  4)

คน 50

จำานวนกิจกรรมที่ส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
(KPI  5)

ครั้ง 4
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3  กำรพัฒนำกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรจัดกำรท่ีดี และกำรให้บริกำรสำธำรณะ
แก่ประชำชน

(1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการ/กจิกรรม
6. การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด
7. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

(2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด

ตวัช้ีวัด หน่วย
นับ

ผลกำรดำำเนินงำน
กอ่นดำำเนินกำร 

(จำำนวน)
หลังดำำเนินกำร 

(จำำนวน) เพ่ิม/ลด

ประชาชนได้รับการพัฒนาด้าน
การเมือง  (KPI  6)

ครัวเรือน 6,997

จำานวนครั้งการจดักิจกรรม   (KPI  7) ครั้ง 60

จำานวนประชาชนที่มีสว่นร่วมในการจัด
ทำาแผน   
(KPI  8)

คน 1,500
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนส่งเสริมกำรท่องเท่ียว และกำรกีฬำ

(1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการ/กจิกรรม
6. การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด
7. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

(2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด

ตวัช้ีวัด หน่วย
นับ

ผลกำรดำำเนินงำน
ก่อนดำำเนินกำร 

(จำำนวน)
หลังดำำเนินกำร 

(จำำนวน) เพ่ิม/ลด

สถำนท่ีท่องเท่ียวแก่งโตน
 (KPI  9)

แห่ง 1
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ยุทธศำสตร์ท่ี 5    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น
และภูมิปัญญำท้องถิ่น

(1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการ/กจิกรรม
6. การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด
7. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

(2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด

ตวัช้ีวัด หน่วย
นับ

ผลกำรดำำเนินงำน
ก่อนดำำเนินกำร 

(จำำนวน)
หลังดำำเนินกำร 

(จำำนวน) เพ่ิม/ลด

จำานวนกิจกรรมการอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม  (KPI  10)

ครั้ง 3
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6   กำรพัฒนำกำรป้องกันบรรเทำสำธำรณะภัยและกำรจัดกำรอนุรกัษ์
ทรัพยำกรธรรมชำติสิง่แวดล้อม

(1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการ/กจิกรรม
6. การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด
7. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

(2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด

ตวัช้ีวัด หน่วย
นับ

ผลกำรดำำเนินงำน
ก่อนดำำเนินกำร 

(จำำนวน)
หลังดำำเนินกำร 

(จำำนวน) เพ่ิม/ลด

จำานวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ (KPI  11)

คน 50

โรงงานอุตสาหกรรมมีฝุ่นละอองออกมา 
(KPI  12)

แห่ง 2

มีสถานที่กำาจัดขยะแบบฝังกลบ 
(KPI  13)

แห่ง 1
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ยุทธศำสตร์ท่ี 7  กำรพัฒนำเศรษฐกิจ อำชีพ และรำยได้

(1) ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง

ประเด็น
คะแนนควำมพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน)

1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กจิกรรม
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. มีการรายงานผลการดำาเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. มีความโปร่งใสในการดำาเนินโครงการ/กจิกรรม
6. การดำาเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำาหนด
7. ผลการดำาเนินโครงการ/กิจกรรมนำาไปสู่การแก้ไขปัญหา
8. ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการดำาเนินโครงการ/กิจกรรม

ภำพรวม

(2) การเปลี่ยนแปลงของการพัฒนาตามตัวชี้วัด

ตวัช้ีวัด หน่วย
นับ

ผลกำรดำำเนินงำน
ก่อนดำำเนินกำร 

(จำำนวน)
หลังดำำเนินกำร 

(จำำนวน) เพ่ิม/ลด

ประชาชนมีทางเลือกในการประกอบ
อาชพี  (KPI  14)

กลุ่ม 9
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6.3    หว้งเวลาในการติดตามและประเมินผล

กำรตดิตำมประเมินผล ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
1. ก า ร เ ต รี ย มก า รติ ด ต ามแล ะ

ประเมินผลแผนพัฒนา

2. ประชุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลการนำาแผนฯ 
ไปปฏิบัติเพื่อกำาหนดแนวทาง วธิี
การในการติดตาม และประเมิน
ผลแผนพัฒนา

3. ดำาเนินการติดตามผลแผนพัฒนา
ทุกยุทธศาสตร์ทีด่ำาเนินการ

4. ดำาเนินการประเมินผลยุทธศาสตร์ที่
ได้จากการติดตามผลแผนพัฒนา

5. รายงานผลและเสนอความคิดเห็น
ที่ได้จากการติดตามและประเมิน
ผลตามแผนพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริหารสว่นตำาบล

6. ป ร ะ ก าศ ผ ลก า ร ติ ด ต า ม แ ล ะ
ประเมินผลแผนพัฒนา
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