
 
 

บทท่ี  1 

บทน ำ 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางเพื่อการพัฒนาใน

อนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  

นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  แผนชุมชน  และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนด

ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ

แนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  

ทั้งนีจ้ะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความตอ้งการของประชาชนในท้องถิ่น 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  

ทั้งนี ้ เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์อนาคต  เป็นกรอบใน

การก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นให้มุง่ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้

อย่างเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ที่ตอ้งก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ตอ้งการบรรลุและแนวทางที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอ านาจ

หน้าที่ในการบริการสาธารณะแก่ประชาชนภายในท้องถิ่น  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท า

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง  โดยลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแดงจะมีลักษณะสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  แผนพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  แผนพัฒนาอ าเภอ  นโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นโดยการจัดท าประชาคมท้องถิ่น 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 1.  เพื่อก าหนดกรอบยุทธศาสตร ์ แนวทาง  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแดงให้มปีระสิทธิภาพ 

 2.  เพื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของ

ประชาชน  ภายใต้ศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 3.  เพื่อเป็นกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแดง 
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4.  เพื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  และสว่นราชการอื่น ๆ 

 5.  เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับกลาง  สว่นภูมภิาค  และสว่นท้องถิ่น 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง   มีขั้นตอนใน

การด าเนินการดังนี ้

 ขั้นตอนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงจัดการประชุม

ประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  

รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ

ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ

จัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 ขั้นตอนที่  2  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แดง  รวบรวมแนวทางและข้อมูล  น ามาวิเคราะห์เพื่อจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอ

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 ขั้นตอนที่  3  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงพิจารณาร่างแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา  เพื่อเสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 ขั้นตอนที่  4  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเพื่อให้ความเห็นชอบก่อน  เมื่อสภาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแดงเห็นชอบแล้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงจึงพิจารณาอนุมัติและ

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาต่อไป 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 1.  มีกรอบยุทธศาสตร ์ แนวทาง  และจุดมุ่งหมายในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล

หนองแดงท าใหก้ารบริหารงานมปีระสิทธิภาพ 

 2.  มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชน  

ภายใต้ศักยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 3.  มีกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาต าบลสามปีขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหนองแดง 

 4.  เป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แดง  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  และส่วนราชการอื่น ๆ 

 5.  เป็นแนวทางในการประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับกลาง  ส่วนภูมิภาค  

และส่วนท้องถิ่น 
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บทท่ี  2 

สภำพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐำนขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 

2.1  ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 ที่ตั้ง 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  ตัง้อยู่บ้านโพธิ์ทอง  หมู่ที่  7  ต าบลหนองแดง    อ าเภอ

สีชมพู   จังหวัดขอนแก่นห่างจากอ าเภอสีชมพูประมาณ   14   กิโลเมตร  มีพื้นที่ติดต่อกับต าบล

ใกล้เคียง   ดังนี้ 

 ทิศเหนอื  เขตต าบลศรีสุข   และต าบลบ้านใหม่   อ าเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศใต้  เขตต าบลซ ายาง    อ าเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันออก  ตดิเขตต าบลนาจาน   อ าเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันตก  ตดิเขตต าบลซ ายาง   และต าบลบ้านใหม่   อ าเภอสีชมพู   จังหวัดขอนแก่น 

 เน้ือที ่

 เนือ้ที่ทั้งหมด     25,625   ไร่   หรอืประมาณ    41    ตารางกิโลเมตร 

 จ านวนหมูบ่้าน   มีจ านวนทั้งสิ้น    11    หมูบ่้าน 

 หมูท่ี่  1  บ้านหนองแดง 

 หมูท่ี่  2  บ้านหนองโก 

 หมูท่ี่  3  บ้านหนองทุ่ม 

 หมูท่ี่  4  บ้านซ่งหนองขาม 

 หมูท่ี่  5  บ้านโคกจั๊กจั่น 

 หมูท่ี่  6  บ้านสันติสุข 

 หมูท่ี่  7  บ้านโพธิ์ทอง 

 หมูท่ี่  8  บ้านหนองขาม 

 หมูท่ี่  9  บ้านมิตรสัมพันธ์ 

 หมูท่ี่  10  บ้านโพธิ์ชัย 

 หมูท่ี่  11  บ้านหว้ยโจด 

 จ ำนวนประชำกร  

 จ านวนครัวเรอืน  มจี านวนทั้งสิน้    1,๙๙๖    ครัวเรือน 

 ประชากรทั้งสิน้       7,3๓๕        คน 

 ชาย    3,๖๔๖    คน 

 หญิง  3,๖๘๙    คน 

 

 



1.  

  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแดง  (พ.ศ.  255๙ – 25๖๓) 
  

-4- 

อำชพี 

 ประชากรในต าบลหนองแดงส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก  คือ  อาชีพเกษตรกรรมโดยเฉพาะ

การท านา  ส่วนอาชีพเสริมหรืออาชีพหลังจากฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิตก็มีอาชีพเสริม  เช่น  การแปรรูป

ผลผลิตทางการเกษตร (การท าข้าวเกรียบว่าว)  การรวมกลุ่มทอผ้า  การรวมกลุ่มท าไม้กวาด  การ

ท าไร่อ้อย  การเลี้ยงสัตว์ (เช่นการเลี้ยงโค)  ฯลฯ  และบางส่วนอพยพแรงงานไปท างานต่างจังหวัด 

(เชน่  การไปรับจ้างก่อสรา้ง  รับจ้างตัดออ้ยปลูกอ้อย  เป็นต้น) 
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ข้อมูลทั่วไปของแต่ละหมูบ่้านในเขตพืน้ที่ต าบลหนองแดง   
 

ท่ี รำยกำร หมู่ท่ี  1 หมู่ท่ี  2 หมู่ท่ี  3 หมู่ท่ี  4 หมู่ท่ี  5 หมู่ท่ี  6 หมู่ท่ี  7 หมู่ท่ี  8 หมู่ท่ี  9 หมู่ท่ี  10 หมู่ท่ี  11 

1 พืน้ที่ท าการเกษตร (ไร่) ๒,๕๐๐ 540 ๒,๓๑๐ 1,284 3,๕00 2,340 981 230 1,800 2,100 640 

2 พืน้ที่อยู่อาศัย (ไร่) ๙๐ 89 ๑๑๐ 200 150 750 175 87 130 200 79 

3 รายไดเ้ฉลี่ยของแต่ละครัวเรือน (บาท/คน/ปี) ๒๐๔,๙๗๖ ๓๔๕,๒๔๖ ๑๔๔,๙๒๕ 182,473 184,965 417,584 34,553 493,767 192,299 376,677 30,673 

4 จ านวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (คน) ไม่มีข้อมูล 141 196 ไม่มีข้อมูล 190 ไม่มีข้อมูล 105 175 90 ไม่มีข้อมูล 141 

5 จ านวนเงินทุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (บาท) ไม่มีข้อมูล 78,000 60,000 ไม่มีข้อมูล 159,051 ไม่มีข้อมูล 70,822 554,623 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 78,000 

6 จ านวนสมาชิกกองทุนหมู่บา้น (คน) ไม่มีข้อมูล 164 228 ไม่มีข้อมูล 75 ไม่มีข้อมูล 161 121 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 164 

7 จ านวนเงินทุนกองทุนหมู่บ้าน (บาท) ไม่มีข้อมูล 1,113,000 1,100,000 ไม่มีข้อมูล 1,061,716 ไม่มีข้อมูล 1,112,287 1,112,287 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1,113,000 

8 จ านวนสมาชิกกลุ่มอาชีพท าข้าวโปง่ (คน) 0 ๔๕ 0 0 0 0 0 0 0 0 100 

9 จ านวนเงินทุนกลุ่มอาชีพท าข้าวโป่ง (บาท) 0 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 

10 จ านวนสมาชิกกลุ่มประปาหมู่บา้น (คน) ไม่มีข้อมูล 114 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 114 

11 จ านวนเงินทุนกลุ่มประปาหมู่บ้าน (บาท) ไม่มีข้อมูล 10,000 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 10,000 

12 จ านวนสมาชิกกลุ่มทอผ้าไหม  (คน) 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 

1๓ 

จ านวนสมาชิกกลุ่มเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  (จิ้งหรีด) 

(คน) 0 0 0 
0 

๒๐ 0 0 0 0 0 0 

14 จ านวนสมาชิกกลุ่มทอเสื่อ (คน) 0 0 0 0 ๗๐ 13 10 0 40 0 0 

1๕ จ านวนสมาชิกกลุ่มแปรรูปเนือ้สัตว ์(คน) ๖๕ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

๑๕ จ านวนสมาชิกกลุ่มท าขนม  (คน) ๖๕ 0 ๓๐ 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 จ านวนสมาชิกกลุ่มท าไม้กวาด (คน) 0 0 ๓๐ 0 0 0 0 12 0 0 0 

1๗ จ านวนสมาชิกกลุ่มเกลียระไนพลอย (คน) ๖๕ 0 ๕๐ 0 0 0 0 0 0 0 0 

๑๘ จ านวนสมาชิกกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ  (คน) ๖๕ 0 0 20 0 0 0 10 0 0 0 
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-๖- 

ท่ี รำยกำร หมู่ท่ี  1 หมู่ท่ี  2 หมู่ท่ี  3 หมู่ท่ี  4 หมู่ท่ี  5 หมู่ท่ี  6 หมู่ท่ี  7 หมู่ท่ี  8 หมู่ท่ี  9 หมู่ท่ี  10 หมู่ท่ี  11 

๑๙ จ านวนสมาชิกกลุ่มเลี้ยงโค (คน) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 ไม่มีข้อมูล 0 50 

๒๐ จ านวนสมาชิกกลุ่มปลูกเห็ด  (คน) 0 0 0 0 0 9  0 0 0  

๒๑ จ านวนสมาชิกกลุ่มจกัสาน  (คน) 0 0 0 0 ๒๐ 15  0 0 0  

๒๒ จ านวนสมาชิกกลุ่มเย็บผา้ด้วยจักรอตุสาหกรรม  (คน) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 30 ไม่มีข้อมูล 0 10 15 20 0 10,000 

๒๓ จบการศึกษาระดับประถมศึกษา (คน) ๓๖๑ ๒๑๐ 599 175 313 413 267 157 481 147 342 

๒๔ จบการศึกษาระดับ  ม.ต้น  (คน) ๑๑๑ ๕๙ 156 32 107 64 113 45 195 53 13 

๒๕ จบการศึกษาระดับ  ม.ปลาย  (คน) ๗๕ ๖๗ 132 37 67 29 89 36 120 48 17 

๒๖ จบการศึกษาระดับอนุปรญิญา  (คน) ๑๓ ๗ 54 5 18 2 9 7 39 8 12 

๒๗ จบการศึกษาระดับปรญิญาตร ี (คน) ๑๓ ๑๙ 22 7 28 8 12 32 43 6 3 

๒๘ จบการศึกษาสงูกว่าระดับปรญิญาตรี  (คน) 0 ๓ 1 0 1 1 1 8 3 0 1 

๒๙ ก าลังศกึษาระดับอนุบาล (คน) ๓๓ ๑๓ 68 10 34 30 ไม่มีข้อมูล 15 36 13 14 

๓๐ ก าลังศกึษาระดับประถมศึกษา (คน) 50 85 114 ไม่มีข้อมูล 51 15 ไม่มีข้อมูล 26 70 29 85 

๓๑ ก าลังศกึษาระดับ  ม.ต้น  (คน) 20 30 48 ไม่มีข้อมูล 14 11 ไม่มีข้อมูล 9 70 10 9 

๓๒ ก าลังศกึษาระดับ  ม.ปลาย  (คน) 16 15 46 ไม่มีข้อมูล 16 34 ไม่มีข้อมูล 10 10 10 13 

๓๓ ก าลังศกึษาระดับอนุปรญิญาตร ีปวช. ปวส. (คน) 2 1 2 ไม่มีข้อมูล 1 1 ไม่มีข้อมูล 9 3 2 3 

๓๔ ก าลังศกึษาระดับปรญิญาตร ี (คน) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 2 ไม่มีข้อมูล 5 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 3 1 

๓๕ ก าลังศกึษาระดับสงูกว่าปริญญาตร ี (คน) ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 0 

๓๖ ร้านค้าขายของช า (แหง่) ๔ ๘ 5 3 3 4 6 5 7 1 5 

๓๗ ศูนย์สาธิตการตลาด (แห่ง) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

๓๘ ที่ท าการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (แห่ง) 1 ๐ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

๓๙ ศูนย์เรียนรู้ชุมชน (แหง่) 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 
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-๗- 

ท่ี รำยกำร หมู่ท่ี  1 หมู่ท่ี  2 หมู่ท่ี  3 หมู่ท่ี  4 หมู่ท่ี  5 หมู่ท่ี  6 หมู่ท่ี  7 หมู่ท่ี  8 หมู่ท่ี  9 หมู่ท่ี  10 
หมู่ท่ี  

11 

๔๐ ศาลาอเนกประสงค ์(แห่ง) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 2 1 

๔๑ ที่อา่นหนังสือพมิพ์ประจ าหมู่บ้าน (แห่ง) 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 

๔๒ หอกระจายข่าว (แห่ง) 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 

๔๓ ประปาหมู่บ้าน (แหง่) 1 1 2 1 2 1 3 2 4 4 1 

๔๔ โทรศัพท์ประจ าบ้าน (แหง่) ๖ 4 0 0 0 1 0 0 10 0 0 

๔๕ โทรศัพท์สาธารณะ (แห่ง) 1 2 0 0 0 1 0 0 0 3 1 

๔๖ สวนสาธารณะ ๐ 1 0 0 ไม่มีข้อมูล 1 1 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 1 

๔๗ ปั้มหลอด (แหง่) ๔ 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 

๔๘ ร้านขายวัสดุก่อสรา้ง (แห่ง) 0 ๔ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

4๙ ร้านซ่อมอิเล็กทรอนิกสแ์ละเคร่ืองใชไ้ฟฟา้ (แหง่) 0 0 1 0 ไม่มีข้อมูล 0 0 0 1 0 0 

๕๐ ร้านซ่อมเคร่ืองยนต ์(แห่ง) ๐ ๖ 0 0 2 0 0 0 ไม่มีข้อมูล 0 0 

๕๑ ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ (แหง่) 0 ๖ 0 0 2 0 0 1 1 0 0 

๕๒ ร้านขายอาหาร (แหง่) ๔ 6 1 1 2 1 0 1 2 1 1 

5๓ ร้านเสริมสวย / ตัดผมชาย (แหง่) 1 4 1 0 0 0 ไม่มีข้อมูล 2 2 0 1 

๕๔ ร้านเฟอร์นเิจอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

๕๕ โรงสี (แห่ง) ๒ 1 0 2 2 2 1 3 1 1 5 

๕๖ วัด (แหง่) 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 
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ท่ี รำยกำร หมู่ท่ี  1 หมู่ท่ี  2 หมู่ท่ี  3 หมู่ท่ี  4 หมู่ท่ี  5 หมู่ท่ี  6 หมู่ท่ี  7 หมู่ท่ี  8 หมู่ท่ี  9 หมู่ท่ี  10 หมู่ท่ี  11 

๕๗ จ านวนสถานศึกษา (แห่ง) 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 0 

๕๘ จ านวนนักเรียนในสถานศึกษาของหมูบ่้าน (คน) 1๖๖ ๑๐๑ 96 0 ไม่มีข้อมูล 113 0 132 162 ไม่มีข้อมูล 0 

๕๙ 
จ านวนนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมที่

ไม่ได้ศึกษาในสถานศกึษาของหมูบ่้าน (คน) 
ไม่มีข้อมูล 8 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 20 ไม่มีข้อมูล 50 20 25 5 ไม่มีข้อมูล 

๖๐ 
ห้วย ห้วยโป่ง 0 ทรายขาว ทรายขาว ทรายขาว 

ข่า 
ล้อมไผ่ ทรายขาว ทรายขาว ห้วยน้อย 

ข่า 
โสกรัง 

ข่า ทรายขาว 

๖๑ ฝาย ฝายปอ 0 0 0 ไม่มีข้อมูล ฝายน้ าล้น 0 0 ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล ไม่มีข้อมูล 

๖๒ หนอง ๒ หนองโก 0 สระโสกเต็น 

โสกตาค า 

แม่ขาว 0 โสกนกเต็น หนองแดง ไม่มีข้อมูล หนองโจด 
คึกฤทธิ ์

หนองแก 

หนองโพน 

๖๓ ประชาชนในหมู่บ้านที่วา่งงาน (คน) ๕๐ ๒ 50 30 200 0 ไม่มีข้อมูล 2 100 35 20 

๖๔ ประชาชนในหมู่บ้านที่อพยพไปท างานต่างจังหวัด ๑๕๐ ๕๓ 141 80 300 85 ไม่มีข้อมูล 125 200 170 53 

๖๕ อาชีพหลัก ท านา-ท าไร่ 

ท านา-ไร่

ออ้ย เกษตรกรรม ท านา 

ท านา-ท า

ไร่อ้อย ท านา 

ท า

การเกษตร ท านา-ท าไร่ การเกษตร ท านา ท านา 

๖๖ อาชีพเสรมิ 

ค้าขาย 

รับจ้างทั่วไป 

ขายข้าว

เกรียบ ไม้กวาด ท าไร่อ้อย 

รับจ้าง

ทั่วไป ท าไร่อ้อย รับจ้างทั่วไป รับจ้างทั่วไป 

รับจ้าง

ทั่วไป รับจ้างทั่วไป รับจ้างทั่วไป 

๖๗ จ านวนบ่อบาดาลแบบโยก (บ่อ) ๐ 1 0 3 2 1 0 2 0 1 3 

๖๘ จ านวนถนนลูกรัง (เส้น) ๖ ๒ 12 2 9 7 2 5 5 1 7 

๖๙ ระยะทางถนนลูกรัง (กิโลเมตร) ๖ ๒.๕ 1 1.5 10 28 1.5 4 5 3 1.3 

๗๐ จ านวนถนนลูกรังที่ช ารุด (เส้น) 0 ๒ 0 1 9 4 1 1 5 1 3 
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รำยกำร หมู่ท่ี  1 หมู่ท่ี  2 หมู่ท่ี  3 หมู่ท่ี  4 หมู่ท่ี  5 หมู่ท่ี  6 หมู่ท่ี  7 หมู่ท่ี  8 หมู่ท่ี  9 หมูท่ี่  10 หมู่ท่ี  11 

๗๑ ระยะทางถนนลูกรังที่ช ารุด (กิโลเมตร) 0 0 0 0.8 10 12 1 2 5 3 1 

๗๒ จ านวนถนนคอนกรีต (เส้น) ๗ 6 10 5 6 7 7 6 9 5 4 

๗๓ ระยะทางถนนคอนกรีต (กิโลเมตร) ๓ 0.6 10 2 3 18 ไม่ข้อมูล 5 3 1 0.5 

๗๔ จ านวนถนนคอนกรีตที่ช ารุด (เส้น) 0 0 0 0 2 3 0 0 2 0 0 

๗๕ ระยะทางถนนคอนกรีตที่ช ารุด (กิโลเมตร) 0 0 0 0 1 2 0 0 0.5 0 0 

๗๖ จ านวน  อสม. ในหมู่บ้าน (คน) ๑๒ 12 20 10 13 1 15 11 17 9 12 
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2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 จ ำนวนบุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง   จ ำนวน   ๓๐   คน   แยกได้

ดังน้ี 

 -  จ านวนบุคลากรในส านักงานปลัดฯ     จ านวน           ๑๖     คน 

     พนักงานส่วนต าบล   จ านวน      ๑๐     คน 

 พนักงานจ้าง    จ านวน       ๖     คน 

 -  จ านวนบุคลากรในส่วนการคลัง     จ านวน    ๖       คน  

 พนักงานส่วนต าบล    จ านวน       ๓       คน 

 ลูกจา้งประจ า จ านวน  ๑ คน  

 พนักงานจ้าง    จ านวน    2    คน  

 -  จ านวนบุคลากรในส่วนโยธา      จ านวน      ๓     คน 

 พนักงานส่วนต าบล    จ านวน       ๑     คน 

 พนักงานจ้าง    จ านวน    2    คน  

 -  จ านวนบุคลากรในส่วนการศกึษาฯ จ านวน      ๕      คน 

 พนักงานส่วนต าบล      จ านวน     ๓      คน          

 พนักงานจ้าง      จ านวน      ๒     คน 

 ระดับกำรศึกษำของบุคลำกร 

 -  ระดับประถมศกึษา     จ านวน      1       คน 

 -  ระดับมัธยมศกึษา / อาชีวศึกษา     จ านวน     ๑      คน 

 -  ปวช.      จ านวน       ๒       คน 

 -  ปวส.      จ านวน       ๔     คน 

 -  อนปุริญญา     จ านวน       ๒       คน 

 -  ปริญญาตร ี     จ านวน       ๑๓      คน 

 -  ปริญญาโท      จ านวน       ๗       คน 

 รำยได้ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบล   ประจ าปีงบประมาณ  255๗     จ านวน     

๓๑,๓๑๕,๔๗๐.๕๘     บาท       แยกเป็น 

 -  รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง  จ านวน    ๘๒๓,๙๐๕.๖๘     บาท 

 -  รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ  จัดเก็บให้      จ านวน    ๑๑,๗๙๗,๑๑๙.๙๐ บาท 

 -  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        จ านวน    ๑๘,๖๙๔,๔๔๕       บาท  
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บทท่ี  3 

แผนยุทธศำสตร์ 

3.1  หลักและแนวคิดในการก าหนดกรอบการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แดง 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  ฉบับที่  1๑ (พ.ศ. 255๕ – 255๙) 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๑  (พ.ศ.  ๒๕๕๕ – 

๒๕๕๙)  มีแนวคิดต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  ๘ – ๑๐  โดย

ยังคงยึดหลัก “ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำ”  รวมทั้ง 

“สร้ำงสมดุลกำรพัฒนำ”  ในทุกมิติ 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในระยะ  ๕  ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๑  ได้ก าหนดไว้ว่า “สังคมอยู่

ร่วมกันอย่างมคีวามสุข  ดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  โดยมีกรอบ

แนวทางเบือ้งตน้  ดังนี ้

 ๑.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจก  ครอบครัว  

และชุมชน  เพื่อให้สังคมมคีุณภาพ  สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  ให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงการบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ  ได้รับความ

คุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึงและมีคุณภาพเท่าเทียมกัน  มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้าง

พื้นฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง  ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัย

ในชีวติและทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม  และสามารถด ารงชีวติอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี  ภายใต้ระบบบริหารจัดการ

ภาครัฐที่โปร่งใส  ยึดประโยชน์ส่วนรวม  และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน

กระบวนการพัฒนาประเทศ 

 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  มุ่งเตรียมคนให้พร้อมรับ

การเปลี่ยนแปลง  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกันเพื่อเข้าสู่สังคม

แหง่การเรยีนรู้ตลอดชีวติอย่างยั่งยืน  ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มี

ความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง  มีสติปัญญาที่รอบรู้  และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม  

จริยธรรม  มีความเพียร  และรู้คุณค่าความเป็นไทย  มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  ส่งเสริมการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน  และเป็นพลังทางสังคมในการ

พัฒนาประเทศ 

 ๓.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน  ให้ความส าคัญกับ

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์

ได้อย่างยั่งยืน  เพื่อให้เป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มั่นคง  โดยการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพ

การผลิตภาคเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร  

อาหารและพลังงาน  บนพืน้ฐานของภูมปิัญญาท้องถิ่นและความรูส้ร้างสรรค์  การสร้างความมั่นคงในอาชีพ 
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และรายได้ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 ๔.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  ให้ความส าคัญ

กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  โดยใช้วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  ความคิดสร้างสรรค์  

ตลอดจนภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นพื้นฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  ปรับ

โครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ  สร้าง

มูลค่าเพิ่มให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพบนพื้นฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์  พัฒนาธุรกิจ

สร้างสรรค์และเมืองสร้างสรรค์  เพิ่มผลิตภาพของภาคเกษตร  และสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและ

กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานคว ามรู้เชิง

สร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  สร้างความมั่นคง

ด้านพลังงาน 

 ๕.  ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

ให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ  พัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วน

การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค  และสร้าง

ปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์  เตรียมความพร้อมประเทศไทยในการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนให้ความส าคัญกับการพัฒนาก าลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเช่ือมโยงดา้นขนส่งและระบบโลจสิติกส์ภายใต้กรอบ 

 ๖.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ให้ความส าคัญกับการ

อนุรักษ์  ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับกระบวนทัศน์การ

พัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติ  ควบคุมและลดมลพิษ  และพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้าน

สิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน  และเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบ

ความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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ยุทธศำสตร์ประเทศ  (Country  Strategy) 

 วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยอยู่ดกีินดี   มีความเสมอภาค

และเป็นธรรม” 

 หลักกำรของยุทธศำสตร์  : “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  เพื่อความ

สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 

 วัตถุประสงค์  :  ๑.  รักษาฐานรายได้เดิม  และสร้างรายได้ใหม่ 

       ๒.  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลติ  (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่า  

  ปัจจุบัน)  

       ๓.  ลดต้นทุนใหก้ับธุรกิจ  (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่ง 

    และโลจสิติกส์) 

 เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์  :  ๑.  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม 

     ๒.  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 

     ๓.  การลดรายจ่าย 

     ๔.  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน  

 ยุทธศำสตร์  :  ประกอบด้วย  ๔  ยุทธศำสตร์  ๓๐  ประเด็นหลัก  ๗๙  แนวทำงกำร

ด ำเนินกำร  คอื 

 ยุทธศำสตร์ที่  ๑  :  การเพิ่มขดีความสามารถในการแขง่ขันของประเทศ  เพื่อหลุดพ้นจาก

ประเทศรายได้ปานกลาง  ประกอบด้วย  ๙  ประเด็นหลัก  ๓๓  แนวทางการด าเนินการ   

 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินงาน 

๑.  ด้านการเกษตร ๑.๑  แผนที่การใชท้ี่ดนิ  (Zoning)  เพื่อผลิตสินค้าการเกษตร 

๑.๒  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

๒.  ด้านอุตสาหกรรม ๒.๑  แผนที่การใชท้ี่ดนิ  (Zoning)  เพื่ออุตสาหกรรม 

๒.๒  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต  (Bio-Plastic,etc) 

๒.๓  การเพิ่มขีดความสามารถให ้ SME  และ  OTOP  สู่สากล 

๒.๔  การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมปิัญญาไทยมาเพิ่มมูลค่า 

๓.  การท่องเที่ยวและการบริการ ๓.๑  แผนที่การจัดกลุ่มเมอืงท่องเที่ยว 

๓.๒  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  ๒  ล้านล้าน

บาทต่อปี 

๓.๓  ไทยเป็นศูนย์กลาง  Medical  Tourism  ของภูมิภาค 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินงาน 

๔.  โครงสรา้งพื้นฐาน ๔.๑  การพัฒนาระบบโลจสิติกส์และโครงสร้างพืน้ฐาน 

๔.๒  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์  ICT 

๔.๓  การลงทุนโครงสร้างพืน้ฐานดา้นการคมนาคมเชื่อมโยงภูมภิาค

อาเซียน 

๕.  พลังงาน ๕.๑  นโยบายการปรับปรุงโครงสรา้งการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 

๕.๒  การลงทุนเพื่อความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 

๕.๓  การเชื่อมโยงแหลง่พลังงานและผลติพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ๖.๑  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสนิค้า  บริการ  และ

การลงทุนเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน 

๖.๒  แก้ไข  กฎหมาย  กฎระเบียบ  รองรับประชาคมอาเซียน 

๖.๓  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนคิมอุตสาหกรรมทวาย  และ  Easterrn  

Seaboard 

๖.๔  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความรว่มมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ

เพื่อนบ้าน 

๗.  การพัฒนาขีดความสามารถในการ

แขง่ขัน 

๗.๑  การปรับปรุงขดีความสามารถในการแข่งขัน  (๑๐๐  ดัชนีช้ีวัด) 

๗.๒  การพัฒนาการสร้าง  Brand  ประเทศไทย  เป็น  Modern  Thailand 

๘.  การวิจัยและพัฒนา ๘.๑  การขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน  R  @  D  เป็นรอ้ยละ  ๑  ของ  GDP 

๘.๒  Talent  Mobility  การใชป้ระโยชน์จากก าลังคนด้าน  S @ T 

๘.๓  การใชป้ระโยชน์  Regional  Science  Parks 

๘.๔  การขับเคลื่อนขอ้ริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมอือาเซียน 

๙.  การพัฒนาพื้นที่และเมืองเพื่อ

เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 

๙.๑  การพัฒนาเมืองหลวง 

๙.๒  การพัฒนาเมืองเกษตร 

๙.๓  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 

๙.๔  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 

๙.๕  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 

๙.๖  การพัฒนาเมืองบริการศกึษานานาชาติ 

๙.๗  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทุน 

๙.๘  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มศีักยภาพ 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า 

  ประกอบด้วย  ๘  ประเด็นหลัก  ๒๐  แนวทางการด าเนินการ 

 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินงาน 

๑๐.  การพัฒนาคุณภาพการศกึษา ๑๐.๑  การปฏิรูปการศกึษา  (ครู  หลักสูตร  เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อน

วัยเรียนและการใช ้ ICT  ในระบบการศกึษา  เชน่  แท็บเล็ตและ

อินเตอรเ์น็ตไร้สาย  เป็นต้น) 

๑๐.๒  พัฒนาภาคการศกึษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๑.  การยกระดับคุณภาพชีวติและ

มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

๑๑.๑  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล  และงบประมาณ 

๑๑.๒  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๑.๓  สร้างและพัฒนาความรว่มมอืระหว่างไทยกับประเทศสมาชิก

อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

๑๒.  การจัดสวัสดิการสังคมและการ

ดูแลผู้สูงอายุ  เด็ก  สตรี  และ

ผูด้้อยโอกาส 

๑๒.๑  การพัฒนาระบบสวัสดิการ  และเพิ่มศักยภาพและโอกาส  ความ

เท่าเทียมคุณภาพชีวติ 

๑๒.๒  กองทุนสตรี 

๑๓.  การสร้างโอกาสและรายได้แก่

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  

(SMEs)  และเศรษฐกิจชุมชน 

๑๓.๑  กองทุนตั้งตัวได้ 

๑๓.๒  กองทุนหมู่บ้าน 

๑๓.๓  โครงการ  SML   

๑๓.๔  โครงการรับจ าน าสินค้าทางการเกษตร 

๑๔.  แรงงาน ๑๔.๑  การพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มคุณภาพแรงงาน  ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการ  และพัฒนาทักษะผูป้ระกอบการ 

๑๔.๒  การจัดการแรงงานต่างด้าว 

๑๔.๓  การพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม

กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

๑๕.  ระบบคุณธรรมเพื่อลดความ

เหลื่อมล้ า 

๑๕.๑  การเข้าถึงระบบคุณธรรมของประชาชน 

๑๖.  การตอ่ต้านการคอร์รัปช่ัน  สร้าง

ธรรมาภิบาล  และความโปร่งใส 

๑๖.๑  การรณรงคแ์ละสร้างแนวร่วมในสังคม 

๑๖.๒  การเสริมสร้างธรรมาภบิาลรองรับประชาคมอาเซียน 

๑๗.  การสร้างองค์ความรูเ้รื่อง

อาเซียน 

๑๗.๑  ภาคประชาชน 

๑๗.๒  ภาคแรงงานและผูป้ระกอบการ 

๑๗.๓  บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๓  :  การเติบที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

  ประกอบด้วย  ๕  ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ 

 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินงาน 

๑๘.  การพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชิง

นิเวศเพื่อความยั่งยืน 

๑๘.๑  พัฒนาตัวอย่างเมอืงอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  ๑๐  แห่ง  เพื่อความ

ยั่งยืน 

๑๙.  การลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก (GHG) 

๑๙.๑  การประหยัดพลังงาน 

๑๙.๒  การปรับกฎระเบียบ  (เชน่  green  building  code 

๑๙.๓  การส่งเสริมการด าเนินงาน  CSR  เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือน

กระจก 

๒๐.  นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม ๒๐.๑  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 

๒๐.๒  การจัดซื้อจัดจ้างสเีขียวในภาครัฐ 

๒๑.  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และการบริหารจัดการน้ า 

๒๑.๑  การปลูกป่า 

๒๑.๒  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 

๒๑.๓  การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

๒๒.  การเปลี่ยนแปลงสภาวะ

ภูมอิากาศ 

๒๒.๑  การป้องกันผลกระทบและปรับตัว  (mitigation  and  adaptation) 

๒๒.๒  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  ประกอบด้วย  ๘  ประเด็นหลัก  ๑๕  แนวทางการด าเนินการ 

 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินงาน 

๒๓.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป

กฎหมาย 

๒๓.๑  ปรับกรอบแนวทางระบบของประเทศ 

๒๓.๒  เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 

๒๓.๓  ปรับปรุงระเบียบ  ข้อกฎหมาย 

๒๔.  การปรับโครงสร้างระบบ

ข้าราชการ 

๒๔.๑  เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ

ภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดย

มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

๒๔.๒  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

๒๔.๓  เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ  E-Service 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินงาน 

๒๕.  การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ ๒๕.๑  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มใีนปัจจุบัน  

และเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 

๒๕.๒  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ  และเตรียมความ

พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

๒๖.  การปรับโครงสร้างภาษี ๒๖.๑  ปรับโครงสรา้งภาษีทั้งระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้  และ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขัน 

๒๗.  การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหส้ามารถสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่

ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

๒๘.๑  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 

๒๘.๒  กรบริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใชง้านให้เกิดประโยชน์

สูงสุด 

๒๙.  การแก้ไขปัญหาความมั่นคง

จังหวัดชายแดนภาคใต้  และเสริมสร้าง

ความมั่นคงในอาเซียน 

๒๙.๑  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาใน

พืน้ที่  ๓  จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคง

แหง่ชาติ  ๒๕๕๕-๒๕๕๙ 

๒๙.๒  การส่งเสริมความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

๓๐.  การปฏิรูปการเมอืง ๓๐.๑  การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  (อปท.) 

 

นโยบำยรัฐบำล  พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชำ    มทีั้งสิ้น  ๑๑  นโยบำย   ดังนี ้

 ๑.  นโยบายการป้องกันและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๒.  นโยบายการรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 

 ๓.  นโยบายการลดความเหลื่อมล้ าของสังคม  และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 

 ๔.  นโยบายการศกึษาและการเรียนรู ้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศลิปะและวัฒนธรรม 

 ๕.  นโยบายการยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 

 ๖.  นโยบายการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 

 ๗.  นโยบายการส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 

 ๘.  นโยบายการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และ

พัฒนานวัตกรรม 

 ๙.  นโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร  และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์  กับ

การใชป้ระโยชน์อย่างยั่งยืน 

 ๑๐.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผน่ดินที่มธีรรมาภิบาล  และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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๑๑.  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนกลำง (ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น – 

มหำสำรคำม – กำฬสินธุ์) 

 กลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์  ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดไว้ว่า “ศูนย์กลำงกำรค้ำ  

กำรบรกิำร  อุตสำหกรรมกำรเกษตร  และสังคมน่ำอยู่  ”   

 เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 

 ๑)  สร้างประโยชน์สุขของประชาชน 

 ๒)  ส่งเสริมการมีสว่นร่วมและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๓  

ประเด็น  ดังนี ้

 ๑)  ยกระดับการผลติ  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็ง  และแข่งขันได้ 

 เป้าประสงค์ 

 -  เพิ่มผลติภัณฑม์วลรวมกลุ่มจังหวัด  (GPP) 

 กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการเพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลติภัณฑชุ์มชนและวิสาหกิจชุมชน  

ตลอดจนสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน  เพิ่มขีดความสามารถในการ

แขง่ขันภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  ภาคการค้า  และบริการ  รวมทั้งรวบรวมและกระจายสินค้าใน

ภูมภิาค 

 ๒)  การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพื่อคุณภาพชีวติที่ดี 

 เป้าประสงค์   

-  สร้างสังคมแหง่การเรียนรู้และพัฒนาคนใหเ้ป็นคนดีมีคุณภาพ 

 กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการพัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานให้มีทักษะ  สร้างโอกาสการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตด้วยระบบและวิธีการที่หลากหลาย  ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม  ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและเสริมสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน  เสริมสร้างคุณภาพครัวเรอืนยากจนและผู้ดอ้ยโอกาส 

 ๓)  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 เป้าประสงค์   

-  พัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

 กลยุทธ์และแนวทาง  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  (ดิน  น้ า  ป่าไม้)  แบบบูรณาการ  

อนุรักษ์และใชป้ระโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  ตลอดจนการป้องกัน  เฝ้าระวัง  และ

บ าบัด  ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยการพัฒนาเครือขา่ยชุมชนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม   

 



1.  

  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแดง  (พ.ศ.  255๙ – 25๖๓) 
  

-19- 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่น  

กรอบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดขอนแก่น  ปี  ๒๕๕๗-๒๕๖๐  (ฉบับปรับปรุง) 

 วิสัยทัศน์ 

“ขอนแก่นเมืองน่ำอยู่  ศูนย์กลำงเชื่อมโยงกำรค้ำ  กำรลงทุน  และกำรบรกิำรของกลุ่มประเทศ 

อนุภูมิภำคลุ่มน้ ำโขง” 

 พันธกิจ 

 ๑.  เสริมสร้างชมุชนให้เข้มแข็ง  พลเมืองมีความสุข 

 ๒.  พัฒนาให้เป็นเมืองนา่อยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 

 ๓.  พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  (GMS)  ทั้งด้านเศรษฐกิจการคมนาคมและ

ทรัพยากรมนุษย์  เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหานครแหง่อาเซียน 

 ยุทธศาสตร ์ ประเด็นยุทธศาสตร์  และเป้าประสงค์ในการพัฒนา   

ประกอบด้วย  ๖  ยทุธศาสตร์  และ  ๑๒  เป้าประสงค์ในการพัฒนา  ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๑  กำรพัฒนำเศรษฐกิจให้มีควำมมั่นคงและมีควำมสำมำรถทำงกำรแข่งขัน  ดังนี้ 

-  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๑.๑  การผลิตภาคการเกษตรมคีวามเข้มแข็งและยั่งยืนเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๒  ยกระดับผลติภัณฑ์ชุมชนและอุตสาหกรรมพื้นฐานใหส้ามารถรองรับการแข่งขัน 

๑.๓  พัฒนาประสิทธิภาพด้านการค้า  การลงทุนและการบริการ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๒  กำรพัฒนำคุณภำพคนและสังคมที่มีคุณภำพ  ดังนี้ 

-  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๒.๑  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีิตประชาชนให้อยู่ดี  มสีุข 

๒.๒  ส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรูอ้ย่างมคีุณภาพ 

๒.๓  พัฒนาศักยภาพของคนในสังคมและเพิ่มความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืน 

ยุทธศำสตร์ที่  ๓  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

ดังนี้ 

-  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๓.๑  บูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมปีระสิทธิภาพ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๔  กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง  และควำมปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  ดังนี้ 

-  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๔.๑  เสริมสรา้งความมั่นคง  ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน 

๔.๒  เพิ่มศักยภาพการป้องกัน  แก้ไขฟื้นฟูและเยียวยาจากภัยธรรมชาติ 
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ยุทธศำสตร์ที่  ๕  กำรเพิ่มศักยภำพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกำสจำกกลุ่มประเทศอนุภูมิภำคลุ่มน้ ำ

โขงและอำเซียน  ดังนี้ 

-  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๕.๑  ขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับประเทศ  อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและ

อาเซียน 

๕.๒  ยกระดับการบริการ  การค้า  การท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อเข้าสู  GMS/

นานาชาติ 

ยุทธศำสตร์ที่  ๖  กำรพัฒนำกำรบรหิำรงำนภำครัฐ  ดังนี้ 

-  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

๖.๑  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 

 ผูบ้ริหารท้องถิ่น  โดยนายสมโภช  มูลกัณฑ์  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงได้แถลง

นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  เมื่อวันที่  ๙  พฤศจกิายน  ๒๕๕๕  ดังนี้ 

 วิสัยทัศน ์

“ชุมชนที่น่าอยู่  คุณภาพชีวิตที่ดี  สู่การพัฒนาที่ยังยืน” 

 พันธกิจ 

 1.  สร้างและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้เอือ้อ านวยต่อการพัฒนา 

 2.  สร้างและพัฒนากระบวนการการบริหารจัดการชุมชน 

 3.  สร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากร/ความรู ้ และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 เป้าหมาย 

 1.  ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ 

 2.  เศรษฐกิจชุมชนดี 

 3.  คนมคีุณภาพ 

 4.  สังคมแหง่ความสงบสุขและสมานฉันท์ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 1.  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก  สู่  ความเข้มแข็งในอาชีพและรายได้ที่พอเพียง 

 2.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  สู่  ความสามัคคี  อยู่ดี  มีสุข  และพอเพียง 

 3.  การบริหารจัดการทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น  สู่  การเรียนรู้ของชุมชนอย่างต่อเนื่องและ

ยั่งยืน 

 4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน/องค์กร  สู่  ความเข้มแข็งและยั่งยืน 

 5.  การพัฒนาและเสริมสร้างวิถีชีวติประชาธิปไตย  สู่  ความสมานฉันท์และปรองดอง 
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กลยุทธ ์

 1.  การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก (8  กลยุทธ์) 

 1.1  พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการผลิต  การเกษตร  อุตสาหกรรม  หัตถกรรม  การ

คมนาคมขนส่ง  การพลังงาน/พลังงานทางเลอืก  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

 1.2  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของคน/ครอบครัว/ชุมชน  ตามแนวทางปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อยกระดับรายได้ให้สูงขึน้ 

 1.3  สง่เสริมสนับสนุนการยกระดับ  และพัฒนาฝีมอืแรงงานของคนในชุมชน 

 1.4  สง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพของคนในชุมชน 

 1.5  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ/ขีดความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่มผู้ผลิต  กลุ่มอาชีพ  

กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน  ให้เป็นกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 

 1.6  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการเงินทุนชุมชนให้เป็นฐานเศรษฐกิจชุมชนในการพัฒนา

อาชีพรายได้ 

 1.7  ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี  นวัตกรรมใหม่ๆในการเพิ่มผลผลิต/รายได้ของคนในชุมชน 

 1.8  สง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร/สารสนเทศชุมชนในการพัฒนาอาชีพและ

รายได้ 

 2.  การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม (9  กลยุทธ์) 

 2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทัศนคต ิ แนวคิดของคนในชุมชนตามวิถีชีวติเศรษฐกิจพอเพียง 

 2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามหลักประกันสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การฟื้นฟู

สมรรถภาพ  สร้างโอกาสใหป้ระชาชนเข้าถึงระบบการบริการอย่างทั่วถึงเป็นธรรม 

 2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ  ให้การวิเคราะห์  และจัดสวัสดิการที่เหมาะสมต่อคน

ยากจน  คนด้อยโอกาส  ผูพ้ิการ  ผู้สูงอายุ 

 2.4  ส่งเสริมศักยภาพการอยู่ร่วมกันของครอบครัวและชุมชน 

 2.5  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานขนบธรรมเนียม  ประเพณี  วัฒนธรรม  และ

วิถีชีวติของชุมชน 

 2.6  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบ  การศึกษาภาคชีวิต  การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์/ทักษะ  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาดูงาน  การสาธิต  และฝึกปฏิบัติ

ศูนย์เรียนรูข้องคนในชุมชน  เพื่อให้เกิดการเรยีนรู้ตลอดชีวติ 

 2.7  ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  ให้มีคุณภาพทั้งทางร่างกาย  

จติใจ  อารมณ ์ สังคม  และสติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม  มรีะเบียบวินัย 

 2.8  สร้างเสริมความมั่นคง  ปลอดภัย  ในชีวิตและทรัพย์สนิของคนในชุมชน 

 2.9  สร้างเสริมความสมานฉันท์  ความปรองดอง  สมัครสมานสามัคคี  ของคนในครอบครัว/

ชุมชน 
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3.  การบริหารจัดการทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น (5  กลยุทธ์) 

 3.1  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน  และการถ่ายทอด/ถอด

บทเรียนภูมปิัญญาท้องถิ่น 

 3.2  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่ายภูมิปัญญาท้องถิ่น/เครอืข่ายเศรษฐกิจชุมชน 

 3.3  ส่ ง เสริมสนับสนุนการอนุรักษ์   ปรับปรุ ง   พัฒนา  ฟื้ นฟู   ดู แล  บ ารุ งรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายใต้การมีส่วนร่วม

ของคนในชุมชนอย่างเหมาะสม  ตามศักยภาพ  มีความสะอาด  เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  มี

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

 3.5   ส่ ง เสริมสนับสนุ นการจัดตั้ งอาสาสมัคร / เครื อข่ าย ในการ เฝ้ าระวั ง   รั กษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชุมชน 

 4.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการชุมชน/องค์กร (8  กลยุทธ์) 

 4.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชน  เพื่อเป็นแกนน าขับเคลื่อนกิจกรรม

การพัฒนาของหมู่บ้าน 

 4.2  ส่งเสริมและสนับสนุนการสรา้ง/พัฒนาผู้น ารุ่นใหม่  ผู้น าเยาวชน  ผู้น าสตรีและอาสาสมัคร

ต่างๆของหมูบ่้าน 

 4.3  ส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการหมู่บ้าน  ที่ผ่านกระบวนการเวทีประชาคมที่คนในชุมชน

มีสว่นร่วม 

 4.4  ส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน  ในการแก้ไข

ปัญหาของหมู่บ้าน  ตามแผนงาน/โครงการที่ร่วมกันก าหนดไว้ 

 4.5  เสริมสร้างขวัญและก าลังใจ  และสวัสดิการแก่บุคลากร  เจา้หน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  ผู้น าชุมชน  

กลุ่มองค์กร/เครือขา่ยชุมชน 

 4.6  ปรับปรุงระบบการท างาน/ระบบบริหารงบประมาณของ  อบต.  เพื่ออ านวยความสะดวก  

และสร้างความพึงพอใจแก่ผู้เข้ารับบริการให้มปีระสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 4.7  พัฒนาระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีในการให้บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศของชุมชนให้

สอดคล้องเชื่อมโยงทุกพืน้ที่ 

 4.8  พัฒนาสมรรถนะและจติส านึกของบุคลากรด้านการบริการ 

 4.9  เสริมสร้างหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการชุมชน/องค์กร  หลักนิติธรรม/หลัก

คุณธรรม/หลักความร่วมมือ/หลักความรับผิดชอบ/หลักความโปร่งใส  และหลักความคุ้มค่า  ให้ชุมชน

สามารถตรวจสอบการท างานได้ 

 5.  การพัฒนาและเสริมสร้างวิถีชีวติประชาธิปไตย (5  กลยุทธ์) 

 5.1  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตย 
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 5.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมี

พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

 5.3  สร้างเสริมกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในการด าเนินวิถีชีวิตประชาธิปไตยตั้งแต่ระดับ

บุคคล/ครอบครัว  และชุมชน 

 5.4  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างเครือข่าย/อาสาสมัคร/สนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 

 5.5  ให้วิถีแห่งประชาธิปไตยในการพัฒนา/บริหารจัดการองค์กรสู่การยอมรับของประชาชนใน

พืน้ที่ 

พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.  

2542 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2542  มาตรา  16  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนต าบล  เทศบาล  และการปกครองส่วน

ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน

ท้องถิ่นตนเอง  ดังนี้ 

 มาตรา  16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  และองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงมีอ านาจและ

หนา้ที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

 (1)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

 (2)  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 

(3)  การจัดใหม้ีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 

(4)  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 

(5)  การสาธารณูปการ 

(6)  การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 

(7)  การพาณิชย์  และการส่งเสริมการลงทุน 

(8)  การส่งเสริมการท่องเที่ยว 

(9)  การจัดการศกึษา 

(10)  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาส 

(11)  การบ ารุงรักษาศลิปะ  จารีตประเพณี  ภูมปิัญญาท้องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

(12)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 

(13)  การจัดให้มแีละบ ารุงรักษาสถานที่พักผอ่นหย่อนใจ 

(14)  การส่งเสริมกีฬา 

(15)  การส่งเสริมประชาธิปไตย  ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

(16)  สง่เสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
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                                           -๒๔- 

(17)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

(18)  การก าจัดขยะมูลฝอย 

(19)  การสาธารณสุข  การอนามัยครอบครัว  และการรักษาพยาบาล 

(20)  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 

(21)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 

(22)  การจัดใหม้ีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 

(23)  การรักษาความปลอดภัย  ความเป็นระเบียบเรียบร้อย  และการอนามัย  โรงมหรสพ  และ

สาธารณสถานอื่นๆ 

(24)  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

(25)  การผังเมือง 

(26)  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 

(27)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 

(28)  การควบคุมอาคาร 

(29)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(30)  การรักษาความสงบเรียบร้อย  การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน  และรักษาความ

ปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

(31)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
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3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 1.  ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  

 

ล ำดับ 
 

 

ปัญหำ 

 

ควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำ 

พื้นที่เป้ำหมำย/ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 

หมำยเหตุ 

1 น้ าประปาในหมูบ่้านไม่พอใชใ้นช่วงหนา้แล้ง สร้างหอถังสูงเพิ่มขึน้อีก  ๑  จุด หมูท่ี่  1,๑๑,๕   

2 ท่อประปาในหมูบ่้านมีอายุการใชง้านที่มาก

และอยู่ลึกเวลาซ่อมล าบากมาก 

วางท่อประปาใหมท่ั้งหมดในหมูบ่้าน หมูท่ี่  1,๔,๗   

3 ถนนภายในหมู่บ้านและสู่พื้นที่ทางการเกษตร

สัญจรไปมาล าบากโดยเฉพาะในช่วงหนา้ฝน 

สร้างถนน  คสล.หรอืลาดยางให้ตลอดสายที่มปีัญหา หมูท่ี่  ๑-๑๑  

4 ถนนสายหลักมีน้ าขังในช่วงหนา้ฝน วางท่อระบายน้ าแบบเต็มใบตามแนวที่มนี้ าขัง หมูท่ี่  1,๔,๗,๙   

5 แสงสวา่งในหมูบ่้านไม่เพียงพอ เพิ่มไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านให้เพียงพอตามจุดที่มีปัญหา หมูท่ี่  1,๔,๗,๑๑   

6 ศาลาประชาคมประจ าหมูบ่้านเริ่มช ารุดทรุด

โทรม  

ขอสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเตมิหลัง

เก่าให้คงสภาพสามารถใช้งานได้ 

หมูท่ี่  ๑,๖  

7 ถนนตามซอยต่างๆในหมูบ่้านยังเป็นลูกรังอยู่ สร้างถนน คสล.ให้ครบทุกเส้นภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่  

๑,๓,๔,๖,๘,๙,๑๐ 

 

8 หนอง/ฝาย/บ่อ  ตื้นเขินกักเก็บน้ าไม่พอใช้ใน

การเกษตร 

ขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกให้กว้างและลึกกว่าเดิม หมูท่ี่  ๑,๔,๖,๘  
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ล ำดับ 
 

 

ปัญหำ 

 

ควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำ 

พื้นที่เป้ำหมำย/ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 

หมำยเหตุ 

9 งานบริการ-งานพัฒนาชุมชน-งานกลุ่มอาชีพ-

งานศูนย์สาธิต-และงานอื่นๆยังขาด

งบประมาณในการด าเนินงาน 

ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อการด าเนินงานในด้านต่างๆ หมูท่ี่  ๑,๑๐  

10 ขาดไฟฟ้าแรงต่ าสู่พื้นที่ทางการเกษตร อยากให ้ อบต.ขยายเขตไฟฟ้าสูพ่ืน้ที่ทางการเกษตร 

 

หมูท่ี่  ๔,๖,๙,๑๑  

1๑ ปัญหาเรื่องรายได้และการประกอบอาชีพหลัง

ฤดูเก็บเกี่ยวท าให้เกิดปัญหาว่างงาน 

ส่งเสริมอาชีพที่มั่นคงให้กับผูว้่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อสรา้ง

รายได้ให้ครอบครัว 

หมูท่ี่  ๑-๑๑  

1๒ ขาดแคลนน้ าดื่ม อยากได้เครื่องผลิตน้ าดื่มแบบมาตรฐานสามารถช่วยเหลือ

ชาวบ้าน/พร้อมเจาะบาดาลเพิ่ม     

หมูท่ี่ ๔,๕, 

๖,๘,๙,๑๐ 

 

1๓ เขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในหมูบ่้านไม่ทั่วถึง อยากให ้ อบต.ตั้งงบประมาณในการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า

ภายในหมูบ่้าน 

หมูท่ี่  ๘,๙,๑๐  

1๔ ขาดวัสดุครุภัณฑ ์ เช่น  เก้าอี้  โต๊ะและอื่นๆไว้

บริการประชาชน 

อยากได้งบประมาณในการจัดซื้อ  เก้าอี้  โต๊ะ  และอื่นๆเพื่อ

บริการประชาชน 

หมูท่ี่  ๑๐  

1๕ หอกระจายข่าวประจ าหมูบ่้านช ารุดมาก ของบประมาณในการจัดซื้อหอกระจายข่าวไว้บริการเสียงตาม

สายให้กับประชาชน   

หมูท่ี่  ๑๐  

1๖ ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ขา้ว  (พันธุ์ด)ี และปุ๋ย จัดหางบประมาณในการจัดซือ้ข้าวพันธุ์ดแีละปุ๋ยในการ

แจกจ่ายประชาชนเพื่อเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร 

หมูท่ี่  ๑๑  
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ล ำดับ 
 

 

ปัญหำ 

 

ควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำ 

พื้นที่เป้ำหมำย/ 

กลุ่มเป้ำหมำย 

 

หมำยเหตุ 

1๗ ต้องการลานกีฬาเพื่อให้ประชาชนได้ออกก าลัง

กายต้านยาเสพติด 

ของบประมาณในการสร้างลานกีฬาเพื่อบริการประชาชน หมูท่ี่  ๑๑  

๑๘ ฤดูฝนล าหว้ยน้อยไม่กักเก็บน้ า อยากได้งบประมาณในการขุดลอกล าห้วยน้อย/สร้างฝายน้ าล้น

ล าห้วยน้อย 

หมูท่ี่  ๙  

๑๙ ปัญหาวัยรุ่นจับกลุ่มชุมนุมกันและเกิดปัญหา

ลักเล็กขโมยน้อยในหมู่บ้าน 

ของบประมาณในการติดตัง้กล้องวงจรปิดภายในหมูบ่้าน หมูท่ี่  ๙  

2๐ ขาดถังเก็บขยะในหมูบ่้าน จัดสรรงบประมาณในการซื้อถังขยะพลาสติก จ านวน  ๕๐  ถัง หมูท่ี่  ๖  

2๑ ขาดงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์

สวนสาธารณะ 

ขอรับงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศนส์วนสาธารณะ

ประโยชน์ 

หมูท่ี่  ๖  

๒๒ เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งที่ถนน  สายหลัก  คือ

เส้น  ชุมแพ  -  หนองบัวล าภู 

อยากใหท้างหน่วยงานของรัฐมาแก้ไข หมูท่ี่  ๒  
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 2.  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  Analysis วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ

ภัยคุกคาม (ที่มา : จากการประชาคมส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  

โอกาส  และภัยคุกคาม ของแต่ละหมู่บ้าน  เพื่อใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   ข้อมูล  ณ  เดือน 

มกราคม  255๘)  มดีังนี้ 

 จุดแข็ง (Strengths) 

 1.  ต าบลหนองแดงมีผู้น าหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิก อบต.  ผู้น ากลุ่มต่างๆ)  และ

ประชาชนในหมู่บ้าน มีความเข้มแข็ง  มีความยุติธรรม มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน   ร่วมมือ

กันพัฒนาหมูบ่้าน 

 2.  ต าบลหนองแดงมแีผนงานพัฒนาโดยประชาชนเป็นผู้ร่วมเสนอแผนงานพัฒนา  ซึ่งท าให้

การบริหารงานมทีิศทาง  มเีป้าหมาย  และตรงตามความต้องการของประชาชนมากที่สุด 

 3.  ต าบลหนองแดงมปีระชาชนที่มีฝมีอืด้านงานก่อสร้าง  เช่น  ช่างไม้  ช่างปูน  ฯลฯ 

 4.  ต าบลหนองแดงมีอาชีพเสริมที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว  เช่น  

อาชีพผลิตขา้วเกรียบว่าวเพื่อจ าหนา่ย  อาชีพทอผ้าไหม  เป็นต้น 

 5.  ต าบลหนองแดงมหีมู่บ้านที่ปลอดยาเสพติด 

 6.  ต าบลหนองแดงมมีาตรการในการรักษาความปลอดภัยของหมูบ่้าน (แต่ละหมู่บ้านมีการ

ตั้งเวรยาม) 

 7.  ต าบลหนองแดงมีล าห้วยทรายขาว  ห้วยโป่ง  ห้วยน้อย  ห้วยบง  ห้วยข่า  และห้วย

ล้อมไผ ่ ไหลผ่านท าให้ต าบลหนองแดงเป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรได้อย่างดี  ซึ่งท าให้ประชาชนใน

ต าบลหนองแดงใชเ้พื่อการด ารงชีวติและเพื่อการค้าขาย 

 8.  ต าบลหนองแดงมีศูนย์สาธิตการตลาดที่สามารถพึ่งพาตนเองได้  และกลุ่มอาชีพที่

เข้มแข็ง  เชน่  กลุ่มอาชีพผลิตขา้วเกรียบว่าวเพื่อจ าหนา่ย  กลุ่มอาชีพทอผ้า  เป็นต้น 

 9. ต าบลหนองแดงมปีราชญ์ชาวบ้าน ภูมปิัญญาท้องถิ่น  และทรัพยากรมนุษย์ที่มศีักยภาพ 

 10.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงสามารถก าหนดแนวทางในการพัฒนาต าบล  

นโยบาย  การบริหารจัดการ  การบริหารงานบุคคล  และการเงินการคลังได้อย่างมีเอกภาพ  และ

สอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง  โดยใช้กระบวนการจัดท า

ประชาคม 

 11.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงเป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมาก

ที่สุด  ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
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 จุดอ่อน (Weaknesses) 

 1.  ทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งผู้น า  หรือสมาชิกสภา  อบต.  ประชาชนจะแตกความสามัคคี

แบ่งฝักแบ่งฝา่ย 

 2.  ประชาชนขาดความรู้ในการประกอบอาชีพท าให้การประกอบอาชีพของประชาชน

ขาดทุน  และเกิดการเปลี่ยนอาชีพของประชาชนบ่อยครั้ง 

 3.  ประชาชนในต าบลหนองแดงว่างงานเมื่อสิ้นฤดูเก็บเกี่ยว    

 4.  ประชาชนจ านวนมากยังมหีนี้สนิ  ทั้งหนีส้ินในระบบและนอกระบบ 

 5.  ประชาชนขาดความรู้อย่างมากในด้านต่างๆ  ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ด้านการมีส่วน

ร่วม  และการตรวจสอบ  ตดิตามการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง 

 6.  มปีระชาชนจ านวนมากที่ยังมฐีานะยากจนอาศัยการรับจ้างรายวันในการประกอบอาชีพ 

 7.  ในชุมชนไม่มตีลาดรองรับผลิตภัณฑข์องกลุ่มอาชีพ 

 8.  เมื่อสิน้ฤดูเก็บเกี่ยวประชาชนอพยพไปท างานที่อื่น  เชน่  กรุงเทพฯ 

 9.  ประชาชนไม่สนใจและไม่เห็นความส าคัญของกลุ่มอาชีพที่มีการจัดตั้ง 

 10.  เยาวชนมกีารทะเลาะวิวาทกันเมื่อมีการจัดงานประเพณีประจ าปี 

 11.  เริ่มมปีัญหาปริมาณขยะมูลฝอยในชุมชน  ปัญหาการทิ้งสิ่งปฏิกูลจากรถบริการดูด

ส้วม 

 12.  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศกึษาต่อในระดับที่สูงขึน้ 

 13.  ผู้ปกครองมีคา่นิยมน าบุตรหลานไปเข้าสถานศกึษาในอ าเภออื่น 

 14.  บุคลากรของท้องถิ่นที่มีการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ยังขาดความรู้  ความเข้าใจ  และ

ประสบการณใ์นการปฏิบัติงาน 

 15.  การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพื่อบริหารงานและการ

พัฒนาได้ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน  งบประมาณส่วนใหญ่จะน าไปใช้ในการพัฒนาด้าน

โครงสรา้งพื้นฐาน 

 16.  การประสานและการมีส่วนร่วมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีนอ้ย 

 17.  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงยังขาดระบบ  ขาดการวางแผนด้านการวางผัง

เมือง  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต 

 18.  ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรท้องถิ่นยังต้องได้รับการเสริมสร้างจิตส านึกการ

ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล  และความรู้  ความสามารถในการบริหารจัดการที่โปร่งใส  เป็น

ธรรม 

 โอกาส (Opportunity) 

 1.  รัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาหมูบ่้าน 
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 2.  นโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีสถานการณ์คลังที่

เข้มแข็ง  มั่นคง  มอีิสระด้านการเงนิ  การคลัง  และการป้องกันการทุจริตให้ท้องถิ่นไทยใสสะอาด 

 3.  นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2543  ท าให้บทบาท  ภารกิจ  หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชัดเจนมากขึ้น 

 4.  นโยบายการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น (พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย

อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 , พ.ร.ฎ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์  และวิธการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.  2546 )  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงต้องปรับ

บทบาท  ภารกิจ  หน้าที่  และพัฒนาระบบการบริหารงานท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ  ให้มีความเข้มแข็ง  

และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 

 5.  นโยบายรัฐบาลในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น

และตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

แดงทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในพื้นที่  มีการตรวจสอบจากภาคประชาชน 

 6.  จังหวัดขอนแก่นได้ก าหนดแผนปฏิบัติราชการในระดับจังหวัด  คือ  ยุทธศาสตร์อยู่ดีมี

สุขจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งยุทธศาสตรด์ังกล่าวมีผลโดยตรงกับชุมชน  ครอบครัว  และประชาชน  

 ภัยคุกคาม (Threats) 

 1.  สภาวะทางการเมอืงของประเทศยังไม่เสถียรท าให้สภาพทางเศรษฐกิจตกต่ า 

 2.  ต าบลหนองแดงประสบภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ าท่วมที่ท า

การเกษตร  ฝนตกไม่ถูกต้องตามฤดูกาล  เป็นต้น 

 3.  ต้นทุนการผลติสูง  เช่น  การประกอบอาชีพท านา  ท าไร่อ้อย (ราคาปุ๋ยเคมีแพง)เป็นต้น 

 4.  การจัดสรรงบประมาณของภาครัฐบาลไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 

 5.  กลุ่มผลประโยชน์ทางการเมอืงบางกลุ่มมกีารเอารัดเอาเปรียบประชาชน 

 6.  เริ่มมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในบางหมู่บ้าน 

 7.  รัฐไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามแผน  

พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  

ซึ่งก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้ร้อยละ  20  ในปีงบประมาณ  2544  และเพิ่ม

เป็นรอ้ยละ  35  ในปีงบประมาณ  2549  ท าให้การพัฒนาของท้องถิ่นในบางเรื่องตอ้งชะงัก 

 8.  ปัญหาการไหลบ่าของกระแสโลกาภิวัฒน์  ส่งผลต่อสังคม  และวัฒนธรรม  อาทิวัยรุ่น

รับวัฒนธรรมตะวันตกมากเกินไป  ท าให้ไม่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น  พฤติกรรมการบริโภค

เปลี่ยนแปลงไป 

 9.  ความไม่ชัดเจนของการประสานงานและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง  ส่วน

ภูมภิาค  และสว่นท้องถิ่น 
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 10.  มีการขยายตัวของปัญหาทางสังคมของชุมชนเมืองสู่ชนบทมากขึ้น  เช่น  ปัญหา

อาชญากรรม   

วสิัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

   วิสัยทัศนก์ารพัฒนาท้องถิ่น 

“สังคมก้ำวหน้ำ   พัฒนำคนให้มีควำมรู้   สืบสำนวัฒนธรรม   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   น้อมน ำ

เศรษฐกิจพอเพียง   โครงสร้ำงพื้นฐำนดี   เน้นกำรมีส่วนร่วม   ลดละอบำยมุข  รุดหน้ำ

พลำนำมัย   มุ่งสู่อนำคตที่ดี ” 

   พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

 1.  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความก้าวหน้า

และเข้มแข็ง 

 2.  สง่เสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาคนใหม้ีความรู้ 

 3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

 4.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และ

ระบบสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

 6.  ส่งเสริม  และสนับสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชนในทุกด้าน 

 7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงให้มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย   

 8.  สง่เสริมและสนับสนุนการลดละอบายมุขในชุมชน 

 9.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนด้านพลานามัยของประชาชน 

 10.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สุขของประชาชน   

2.  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

3.  เพื่อให้การบริหารราชการมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

4.  เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

5.  เพื่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหแ้ก่บุคลากรท้องถิ่น 

7.  เพื่อให้มกีารจัดท าผังเมอืง  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ 
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สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

8.  เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดจากอบายมุข 

9.  เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมัยใหม่  

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

10.  เพื่อให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพและ

โอกาสแก่คนยากจนและผูด้้อยโอกาส 

11.  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพิม่มากขึ้น 

12.  เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสภาพจิตใจที่ดี   

13.  เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ สืบสาน  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและค่านิยมที่

ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป 

14.  เพื่อให้เกิดการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน 

15.  เพื่อสร้างเครอืข่ายทางการตลาดของผลติภัณฑ์ชุมชน 

16.  เพื่อให้ศูนย์สาธิตการตลาดมีการด าเนินงานอย่างยั่งยืน 

17.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดค่านิยมในการน าบุตรหลานเข้าศกึษาในสถานศึกษาในพืน้ที่ 

18. เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

19.  เพื่อให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องจักร  และสถานที่ในการด าเนินการก าจัดขยะ 

และสิง่ปฏิกูลในชุมชน 

20.  เพื่อให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 
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๓.๓  ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 

โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำต ำบลหนองแดง  พ.ศ.  ๒๕๕๙-๒๕๖๓ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ  

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การ

พัฒนา  อปท. 
ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ เป้าหมายยุทธศาสตร์ 

แนวทางการ

พัฒนา 
แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ผลผลิต/

โครงการ 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

โครงการ 

โครงการ 

แนวทาง 
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๓.๔  แผนที่ยุทธศำสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองแดง 

วสิัยทัศน์ 

พันธกิจ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(Goals) 
 

 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

 

ข้อมูลพื้นฐำน  

(Baseline  Data) 

เป้ำหมำย (Targets) 

 

ปี 5๙ – ๖๓ 

 

ปี 5๙ 

 

ปี ๖๐ 

 

ปี ๖๑ 

 

ปี ๖๒ 

 

ปี ๖๓ 

1.  เพื่อให้การบรหิารราชการเกิดประโยชน์สุขของ

ประชาชน   

ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ

ของท้องถิ่น 

ประชาชนผู้มารับบรกิารมีความพงึพอใจร้อยละ  80 100 % 

 

80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 

2.  เพื่อให้การบรหิารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ตอ่ภารกิจ ร้อยละของการน าโครงการ/กิจกรรมใน

แผนพัฒนาสามปี (255๙ – 25๖๑) ไป

ด าเนินการจริง 

การน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

(25๕๙ – 25๖๑) ของปี 255๙ ไปด าเนินการร้อย

ละ 71.59 

 

100 % 

 

80 % 

 

85 % 

 

90 % 

 

95 % 

 

100 % 

3.  เพื่อให้การบรหิารราชการมีประสิทธิภาพและเกิด

ความคุม้ค่าในเชงิภารกิจ 

ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของท้องถิ่น มกีารเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี 255๖ และ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมรอ้ยละ  86.57 

100 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 

4.  เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 1. ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ

ของท้องถิ่น 

ประชาชนผู้มารับบรกิารมีความพงึพอใจร้อยละ  80 100 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 

2.  จ านวนของกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอนใน

การปฏิบัติงาน 

จ านวนกระบวนงานที่มีการลดขั้นตอนในการ

ปฏิบัติงานที่ไดป้ฏิบัติจริงในท้องถิ่น  จ านวน  7  

กระบวนงาน 

11 

กระ 

บวน 

งาน 

7 

กระ 

บวน

งาน 

8 

กระ 

บวน

งาน 

9 

กระ 

บวน

งาน 

10 

กระ 

บวน

งาน 

1๑ 

กระ 

บวน 

งาน 

5.  เพื่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกและการ

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

1. ร้อยละของระดับความพงึพอใจของผู้รับบริการ

ของท้องถิ่น 

ประชาชนผู้มารับบรกิารมีความพงึพอใจร้อยละ  80 100 % 80 % 85 % 90 % 95 % 100 % 
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จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(Goals) 

 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

 

ข้อมูลพื้นฐำน  

(Baseline  Data) 

เป้ำหมำย (Targets) 

 

ปี 5๙ – ๖๓ 

 

 

ปี  5๙ 

 

ปี  ๖๐ 

 

ปี  ๖๑ 

 

ปี  ๖๒ 

 

ปี  ๖๓ 

6.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรูใ้ห้แก่บุคลากร

ท้องถิ่น 

ร้อยละของบุคลากรท้องถิ่นทีเ่ข้ารับการฝึกอบรม บุคลากรของท้องถิ่นเข้ารับการฝึกอบรมรอ้ยละ  80  

100 % 

 

90 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

7.  เพื่อให้มีการจัดท าผังเมือง  การพัฒนา

โครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่ไดม้าตรฐาน 

1.  มีการจัดท าผังเมือง 1. ยังไม่มีการจัดท าผังเมือง 1   1 1 1 1 1 

2.  รอ้ยละของจ านวนโครงการ/กิจกรรมด้าน

โครงสรา้งพืน้ฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการที่ไดด้ าเนินการตามแผนพัฒนาของ

ท้องถิ่น 

 

2. มีการน าโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาสามปี 

(255๖ – 25๕๘) ของปี 255๖ ไปด าเนินการร้อย

ละ 50 

 

 

100 % 

 

 

70 % 

 

 

80 % 

 

 

90 % 

 

 

100 % 

 

 

100 % 

8.  เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และ

ปลอดจากอบายมุข 

จ านวนหมู่บ้านที่มีความปลอดภัย  ปลอดยาเสพ

ติด  และปลอดจากอบายมขุ 

มีจ านวนหมูบ่้านที่ปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และ

ปลอดจากอบายมุข  จ านวน  11  หมู่บ้าน 

11 

หมู ่

บ้าน 

11 

หมู ่

บ้าน 

11 

หมู ่

บ้าน 

11 

หมู ่

บ้าน 

11 

หมู ่

บ้าน 

11 

หมู ่

บ้าน 

9.  เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและ

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นวิทยาการสมยัใหม่  

วัฒนธรรมและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

1.  จ านวนแหลง่เรียนรู้ในชุมชน 1. ยังไม่มีแหล่งเรียนรู้ชุมชน 11 

 แห่ง 

11 

แห่ง 

11 

แห่ง 

11 

แห่ง 

11 

แห่ง 

11 

แห่ง 

2.  รอ้ยละของจ านวนเด็กที่จบ  ม.3  ได้เรียนต่อ

ชั้น ม.4  หรือเทียบเท่า 

2. เด็กที่จบ  ม.3  ได้เรียนต่อชั้น ม.4  หรือ

เทียบเท่า  ร้อยละ   90 

 

100 % 

 

95 % 

 

98 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

๑0.  เพื่อให้การสงเคราะหแ์ละช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพและโอกาสแก่คน 

1.  จ านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   1.  มีผู้สูงอายุไดรั้บเบี้ยยังชีพทุกราย ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 

ทุก 

ราย 
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ยากจนและผูด้้อยโอกาส 
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2.  รอ้ยละของการสงเคราะห์ผู้พกิารที่ขอรับเบี้ย

ยังชีพ 

2.  มีผู้พกิารไดรั้บเบี้ยยังชีพทุกราย  

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

 

100 % 

 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(Goals) 

 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

 

ข้อมูลพื้นฐำน 

(Baseline  Data) 

เป้ำหมำย (Targets) 

 

ปี 5๙ – ๖๓ 

 

ปี  5๙ 

 

 

ปี  ๖๐ 

 

ปี  ๖๑ 

 

ปี  ๖๒ 

 

ปี  ๖๓ 

11.  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว

เพิ่มมากขึน้ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพให้กับ

ประชาชนหลังฤดูเก็บเกี่ยว 

ยังไม่มีโครงการที่สง่เสรมิอาชีพใหก้ับประชาชนหลัง

ฤดูเก็บเกี่ยว 

 

5 กิจกรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

12.  เพื่อให้ประชาชนมีสขุภาพร่างกายที่แข็งแรง

และสภาพจิตใจที่ดี   

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิให้ประชาชนมี

สุขภาพร่างกายที่แขง็แรงและสภาพจติใจที่ดี 

มีการจัดกิจกรรมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ 

 

 

 

10 กิจกรรม 

2 

กิจ 

กรรม 

2 

กิจ 

กรรม 

2 

กิจ 

กรรม 

2 

กิจ 

กรรม 

2 

กิจ 

กรรม 

 

13.  เพื่อให้เกิดการอนุรักษ์   สืบสาน  ศาสนา  

ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณแีละค่านิยมที่ดีงามสู่

คนรุ่นต่อไป 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณแีละคา่นิยมที่ดีงาม 

ในปีงบประมาณมีจ านวนโครงการทีส่่งเสรมิ  จ านวน  

3  โครงการ 

 

15 กิจกรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

14.  เพื่อให้เกิดการน าภมูิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ใน

การสรา้งคุณค่าของผลิตภัณฑ์ชมุชน 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิการน าภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมาใชใ้นการสร้างคุณค่าของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ยังไม่มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

5 กิจกรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

15.  เพื่อสร้างเครือข่ายทางการตลาดของ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

จ านวนเครือข่ายทางการตลาดของผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

มีการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยไม่มีการสรา้ง

เครือข่าย   

 

10 แหง่ 

 

2 แหง่ 

 

2 แหง่ 

 

2 แหง่ 

 

2 แหง่ 

 

2 แหง่ 
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16.  เพื่อให้ศูนย์สาธิตการตลาดมีการด าเนินงาน

อย่างย่ังยืน 

จ านวนศูนย์สาธิตการตลาดที่ยังมีการด าเนินการ มีศูนยส์าธิตการตลาด จ านวน  10  แห่ง  

11 แหง่ 

11 

แห่ง 

11 

แห่ง 

11 

แห่ง 

11 

แห่ง 

11 แหง่ 

17.  เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดค่านิยมในการน า

บุตรหลานเข้าศกึษาในสถานศึกษาในพืน้ที่ 

ร้อยละของเด็กนักเรียนที่เขา้ศึกษาในสถานศึกษา

ในเขตพืน้ที ่

 

*อยู่ระหว่างการส ารวจข้อมูล 

 

100 % 

 

90 % 

 

95 % 

 

100 % 

 

100 % 

 

100 % 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

(Goals) 

ตัวชี้วัด 

(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐำน 

(Baseline  Data) 

เป้ำหมำย (Targets) 

ปี ๕๙ – ๖๓ ปี  5๙ ปี  ๖๐ ปี  ๖๑ ปี  ๖๒ ปี ๖๓ 

18. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชมุชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนรว่มใน

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วม  1  

กิจกรรม 

 

5 กิจกรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

19.  เพื่อให้มีความพรอ้มด้านอุปกรณ์  เคร่ืองจักร  

และสถานที่ในการด าเนินการ 

ก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลในชมุชน 

จ านวนการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสรมิการ

เตรยีมความพร้อมการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

ยังไม่มีการด าเนินโครงการที่ส่งเสรมิการจัดการขยะ

มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 

5 กิจกรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

1 

กิจ 

กรรม 

20.  เพื่อให้สถาบันครอบครัวและชมุชนมีความ

เข้มแข็ง 

จ านวนการด าเนินโครงการที่ส่งเสรมิและ

สนับสนุนให้สถาบันครอบครัวและชมุชนมีความ

เข้มแข็ง 

มีจ านวนโครงการ/กิจกรรมที่สง่เสรมิและสนับสนุน

ให้สถาบันครอบครัวและชมุชนมคีวามเข้มแข็ง 

จ านวน  1 กิจกรรม 

 

12 กิจกรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

3 

กิจ 

กรรม 

3 

กิจ 

กรรม 
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บทท่ี  ๕ 

กำรน ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถ่ินไปสู่กำรปฏิบัติและกำรติดตำม

ประเมินผล 

๕.1  หน่วยงานรับผดิชอบการตดิตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแดง 

 ก าหนดหน่วยงานผูร้ับผิดชอบในการด าเนินการตามยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโดยการ

ก ากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  และคณะผูบ้ริหาร  ดังนี้ 

 1.  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2.  สว่นการคลัง 

 3.  ส่วนโยธา 

 4.  ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  6  ขอ้  28  ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 

 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

 (2)  ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 (3)  ผูแ้ทนหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

 (5)  ผูท้รงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

 โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ  และ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  คณะกรรมการตามข้อ  28  ให้มีวาระ

อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  หมวด  6  ข้อ  29  ก าหนดคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น  มอี านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (2)  ด าเนินการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 (3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ

ประกาศผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปี

ละหนึ่ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 (4)  แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
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๕.2   วิธีการตดิตามและประเมินผล 

 1.  รูปแบบการตดิตามและประเมินผล  เครื่องมอื  และกลุ่มตัวอย่าง 

 1.1  รูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 รูปแบบการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ  3  

ส่วนหลัก  คือ  ส่วนของปัจจัยน าเข้า (Input)  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  และส่วนของ

การประเมนิผลลัพธ์ (Output,Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้ 

 1.1.1  ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input)  คือ  ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี  เพื่อ

น าเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  แผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการด าเนินการ  ผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน  และ

เครื่องมือในการตดิตามและประเมินผล  ฯลฯ   

 1.1.2  ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process)  คือ  ช่วงการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งได้ก าหนดการติดตามรายไตรมาส  คือ  ไตรมาสที่  1 

(ตุลาคม – ธันวาคม)  ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)  

และไตรมาสที่  4 (กรกฎาคม – กันยายน)  ในแต่ละปี  โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามผลการ

ด าเนินงานได้แก่  แบบรายงานแบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ  และการเปลี่ยนแปลงโครงการ  

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ตลอดจน

ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 1.1.3  ส่วนประกอบของการประเมินผลลัพธ์ (Output , Goal)  เป็นการติดตามผลช่วง

สุดท้ายหรืออาจถูกเรียกว่า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสิ้นสุดการ

ด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผ่านมาในแต่ละปี  เป็นการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล  เพื่อ

เป็นประโยชน์ส าหรับ  บุคลากร  หน่วยงาน  และองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และเป็นฐานในการพัฒนาแผน

ยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นในแผนตอ่ไปในอนาคต  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินผลลัพธ์  ได้แก่  แบบ

ที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง  แบบรายงานแบบที่  3/1  

แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  โดยมีเนื้อหาส าคัญในการประเมินได้แก่  การ

ประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้งหลังจากที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว  ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผล

การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบประเมินแบบที่  3/2)  และ

ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ (ผลจากแบบประเมินแบบที่  

3/3) 
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 1.2  เครื่องมอืที่ใชใ้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามและการประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  มีดังนี้ 

 1.  แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์องท้องถิ่นโดยตนเอง 

 2.  แบบที่  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 3.  แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 4.  แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 5.  แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 1.3  กลุ่มตัวอย่างในการติดตามและประเมินผล 

 1.  แบบที่  3/1  ประชากรในต าบลหนองแดง  จ านวน  100  คน 

 2.  แบบที่  3/2  ประชากรในต าบลหนองแดง  จ านวน  100  คน 

 3.  แบบที่  3/3  ประชากรในต าบลหนองแดง  จ านวน  100  คน 

 2.  วิธีกำรเก็บข้อมูลในกำรติดตำมและกำรประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น 

 1.  แบบที่  1  ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์หรือ

มีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

 2. แบบที่  2  เก็บข้อมูลรายไตรมาสจากทะเบียนการเบิกจ่ายงบประมาณ   

 3. แบบที่  3/1  เก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง โดยรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมิน  แบบที่  3/2  

และ แบบที่  3/3 

 4. แบบที่  3/2  เก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ประเมินโดยประชากรในต าบลหนองแดง  จ านวน  

100  คน  

 5. แบบที่  3/3  เก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  ประเมินโดยประชากรในต าบลหนองแดง  จ านวน  

100  คน  

 3.  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลจะเป็นการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้

สถิตเิชงิบรรยายเป็นค่าสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยค่าสถิติที่น ามาใช้  คือ  การหาค่าร้อยละของ

ข้อมูล   
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4.  กำรน ำเสนอข้อมูล 

 ในการน าเสนอข้อมูลจะน าเสนอข้อมูลในรูปของตารางการวิเคราะหข์้อมูล  กราฟแสดงการ

วิเคราะห์ข้อมูล  กราฟแสดงการเปรียบเทียบข้อมูล  และในรูปของการบรรยาย 

 ๕.3  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 

 1.  แบบที่  1  ท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

หรอืมีการเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์ 

 ๒. แบบที่  3/1  เก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  

 ๓. แบบที่  3/2  เก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง   

 ๔. แบบที่  3/3  เก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง   

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา  คณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

โดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่

น้อยกว่าสามสิบวัน 
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แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 

พ.ศ.  255๙ – 25๖๓ 

 
 

 

                       องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแดง 

                       อ ำเภอสชีมพู     จังหวัดขอนแก่น 
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ค ำน ำ 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ.  2548  ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน   ทั้งนี้  เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือก าหนดทิศ

ทางการพัฒนา  สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความตอ้งการและศักยภาพของท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการ

สอดประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติตลอดจนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  จึงได้จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแดงฉบับนี้ขึ้นมา  เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองแดง  และก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ครอบคลุมการจัดท า

แผนพัฒนาต าบลสามปี   ซึ่งกระบวนการในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองแดงเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่  โดยมีการส ารวจปัญหาและ

ความตอ้งการประชาชน  ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  การวิเคราะห์

จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม  โดยใช้วิธีการประชาคมส ารวจความคิดเห็นของประชาชน

เกี่ยวกับจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และภัยคุกคาม ของแต่ละหมู่บ้าน  มาเป็นข้อมูลในการจัดท าแผน

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงฉบับนี้ 

องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแดง 
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บทท่ี  ๔ 

รำยละเอยีดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 

 พันธกิจ  ๑)  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มี

ความก้าวหน้าและเข้มแข็ง 

   ๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาคนใหม้ีความรู้ 

   ๓)  ส่งเสริม  สนับสนุน  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น   

   ๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการลดละอบายมุขในชุมชน 

   ๕)  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนด้านพลานามัยของประชาชน 

 เป้ำประสงค์  ๑)  เพื่อให้สถาบันครอบครัวและชุมชนมคีวามเข้มแข็ง 

   ๒)  เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดจากอบายมุข 

   ๓)  เพื่อให้การสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  พร้อมทั้งเพิ่มศักยภาพ

และโอกาสแก่คนยากจนและผูด้้อยโอกาส 

   ๔)  เพื่อให้ประชาชนมสีุขภาพร่างกายที่แข็งแรงและสภาพจติใจที่ดี 

 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

๑)  ประชาชนในพื้นที่มคีุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.๑.๑  สนับสนุนการจัดการศกึษาที่มคีุณภาพในเขตพื้นที่ ประชาชนมีการศกึษาที่เพิ่มขึ้น 

๑.๑.๒  อนุรักษ์  สบืสาน  ศาสนา  ศลิปวัฒนธรรม  จารีต

ประเพณี  และค่านิยมที่ดีงามสู่คนรุน่ต่อไป 

เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่รู้คา่นิยมที่ดีงามในชุมชน 

๑.๑.๓  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนการจัดการด้าน

สาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค 

ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง 

๑.๑.๔  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรัก

การกีฬา  และกติกาสังคม 

ประชาชนได้เล่นกีฬาและมีการแขง่ขันกันแบบ  รู้แพ้   

รู้ชนะ  รู้อภัย 

๑.๑.๕  สงเคราะห ์ ช่วยเหลือ  และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  

สตรีคนชรา  และผูด้้อยโอกาส 

เด็ก  สตรี  คนชรา  และผูด้้อยโอกาสได้รับการช่วยเหลือ

และมีคุณภาพชีวติที่ดีขึน้ 

๑.๑.๖  ส่งเสริม  สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  การ

รักษาความเรยีบร้อย  และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น  และปัญหายาเสพติด

ลดลง 
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                                                                      -๔๐- 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๑.๑.๗  ส่งเสริมและสนับสนุนการลดละอบายมุขของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

ประชาชนในท้องถิ่นไมยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขต่างๆ 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก   

 ส านักงานปลัด/ส่วนการศกึษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/  ฯลฯ  (หนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

ควำมเชื่อมโยง 

๑.  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด  :  ยุทธศาสตรท์ี่  ๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มคีุณภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 พันธกิจ  ๑)  ส่งเสริมภูมปิัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริมการด าเนินชีวติตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

 เป้ำประสงค์  ๑)  เพื่อให้ประชาชนมอีาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยวเพิ่มมากขึ้น 

๒) เพื่อสร้างเครือขา่ยทางการตลาดของผลติภัณฑ์ชุมชน 

๓) เพื่อให้ศูนย์สาธิตการตลาดมีการด าเนนิงานอย่างยั่งยืน 

  ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

๑) ประชาชนมอีาชีพเสริมและสร้างรายได้ใหค้รัวเรือนอย่างยั่งยืน 

 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๒.๑.๑  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน  เศรษฐกิจชุมชนให้

เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีรายได้ให้กับครอบครัวอย่างยั่งยืน 

๒.๑.๒  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน  การเกษตรของชุมชน

ให้เข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือนจากภาค

เกษตรกรรม 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  และ  (หนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

ควำมเชื่อมโยง 

๑.   ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มคีวามมั่นคงและมี

ความสามารถทางการแขง่ขัน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 

 พันธกิจ  ๑)  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน  ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  

และระบบสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

 เป้ำประสงค์  ๑)  เพื่อให้มีการจัดท าผังเมือง  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบ

สาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

 มีโครงสร้างพื้นฐานที่ ได้มาตรฐานและทั่วถึง  ตลอดจนมีระบบสาธารณูปโภคและระบบ

สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๓.๑.๑  พัฒนา  ปรับปรุง  และซ่อมแซมงานด้านโครงสร้าง

พืน้ฐาน 

จ านวนถนนที่ได้รับการบ ารุงรักษา 

๓.๑.๒  พัฒนาด้านคมนาคมขนส่งภายในชุมชน  และการ

คมนาคมสู่พื้นที่การเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

จ านวนถนนในหมูบ่้านและพืน้ที่ทางการเกษตรมีจ านวน

มากขึ้น 

๓.๑.๓  พัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้าภายในชุมชนและไฟฟ้าสู่พื้นที่

การเกษตร 

จ านวนไฟฟ้าในชุมชนและพื้นที่ทางการเกษตรเพิ่มมาก

ขึน้ 

๓.๑.๔  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการจัดหาแหล่งน้ า

ส าหรับอุปโภค  บริโภค  และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรเพิ่ม

มากขึ้น 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  และ  (หนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

ควำมเชื่อมโยง 

๑.   ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตรท์ี่  ๕  การเพิ่มศักยภาพของเมอืงเพื่อเชื่อมโยงโอกาส

จากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 
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 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 พันธกิจ  ๑)  ส่งเสริม  และสนับสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชนในทุกด้าน 

   ๒)  พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงให้มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย 

 เป้ำประสงค์  ๑)  เพื่อให้การบริหาราชการเกิดประโยชน์สูงสุดของประชาชน 

   ๒)  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

   ๓)  เพื่อให้การบริหาราชการมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มคา่ในเชิงภารกิจ 

   ๔)  เพื่อให้เกิดการลดขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 

   ๕)  เพื่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน 

   ๖)  เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรูแ้ก่บุคลากรท้องถิ่น 

 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

 การบริหารงานภาครัฐมีประสทิธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๔.๑.๑  พัฒนาและส่งเสริมสมรรถนะการท างานของบุคลากร

ท้องถิ่นทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

บุคลากรมีศักยภาพในการท างานเพิ่มขึ้น 

๔.๑.๒  เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมสี่วนรว่มของภาค

ประชน 

ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารงานภาครัฐเพิ่มขึ้น 

๔.๑.๓  พัฒนาอาคาร  สถานที่  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์ส านักงาน  เพื่อบริการประชาชน 

มีอาคาร  สถานที่  พร้อมทั้งระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย  

ตลอดจนวัสดุครุภัณฑ์ที่เพิ่มขึน้ส าหรับรับบริการ

ประชาชน 

๔.๑.๔  ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาทางการเมอืง  และการ

ด าเนนิงานของคณะกรรมการหมูบ่้าน 

ประชาชนตระหนักเรื่องการเมืองมากขึ้น  และการ

ด าเนนิงานของคณะกรรมการหมูบ่้านที่มีประสทิธิภาพ 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  และ  (หนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง) 

ควำมเชื่อมโยง 

๑.   ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตรท์ี่  ๖  การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๕  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 พันธกิจ  ๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 เป้ำประสงค์  ๑)  เพื่อให้เกิดการมีสว่นร่วมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

   ๒)  เพื่อให้มีความพร้อมด้านอุปกรณ์  เครื่องจักร  และสถานที่ในการด าเนินการ

ก าจัดขยะและสงิปฏิกูลในชุมชน 

 ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค ์

 ประชาชนมสี่วนรว่มในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

 กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ  และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

๕.๑.๑  เสริมสร้างความตะหนักและการมสี่วนร่วมในการ

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ประชาชนตระหนักในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

๕.๑.๒  จัดหาอุปกรณ์  เครื่องจักร  และสถานที่ในการก าจัด

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

มีอุปกรณ์ในการก าจัดขยะเพิ่มมากขึ้น 

 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก   

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดง  และ  (หนว่ยงานอืน่ที่เกี่ยวข้อง) 

ควำมเชื่อมโยง 

๑.   ยุทธศาสตร์จังหวัด  :  ยุทธศาสตรท์ี่  ๓  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์องค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแดง 

 
ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  

อปท. 

เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชีว้ัดระดับ

เปา้ประสงค์ 

(ตัวชีว้ัดรวม) 

  ค่า

เปา้ 

หมาย 

  กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าว 

หน้าของ

เปา้หมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับสนุน 

     59 60 61 62 63       
การพัฒนา

คนและ

สังคมที่มี

คุณภาพ 

การพัฒนา

คนและ

สังคมที่มี

คุณภาพ 

การพัฒนา

คนและ

สังคมให้มี

คุณภาพ 

๑.เพื่อให้สถาบัน

ครอบครัวและชุมชนมี

ความเขม้แข็ง 

๒.เพื่อให้ชุมชนปลอดภัย  

ปลอดยาเสพติด  และ

ปลอดจากอบายมุข 

๓.เพื่อให้การสงเคราะห์

และช่วยเหลือผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  พรอ้มทัง้เพิ่ม

ศักยภาพและโอกาสแก่คน

ยากจนและผูด้้อยโอกาส 

๔.เพื่อให้ประชาชนมี

สุขภาพรา่งกายที่แข็งแรง 

 

๑.ประชาชนใน

พืน้ที่มีคุณภาพชีวิต

ที่ดีข้ึน 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.สนับสนุนการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพใน

เขตพืน้ที่ 

๒.อนุรักษ ์ สืบสาน  

ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณี  และ

คา่นิยมที่ดีงามสู่รุ่นต่อไป 

๓.พัฒนา  ส่งเสริม  และ

สนับสนุนการจัดการด้าน

สาธารณสุข  การปอ้งกัน

และควบคุมโรค 

๔.พัฒนา  ส่งเสริม  และ

สนับสนุนกีฬาเพื่อสร้าง

นิสัยรักการกีฬา  และ

กติกาสังคม 

๕.สงเคราะห์  ช่วยเหลือ  

และพัฒนาคุณภาพชีวิต

เด็ก  สตรี  คนชรา  และ

ผูด้้อยโอกาส 

  

๑.ประชาชนมี

การศึกษาท่ี

เพิ่มขึ้น 

๒.เด็กและ

เยาวชนรู้

คา่นิยมที่ดีงาม 

 

๓.ประชาชนใน

พืน้ที่มีสุขภาพ

ร่างกายที่

แข็งแรง 

๔.ประชาชนรัก

ในการเล่นกฬีา 

 

 

๕.เด็ก  สตรี  

คนชราและ

ผูด้้อยโอกาส

ได้รับการดูแล 

 

 

ปลีะ  ๑  

โครงการ 

๑.โครงการ

ส่งเสริมสนับสนุน

ทัง้ด้านคุณภาพ

ชีวิต  ด้าน

การศึกษาให้

ประชาชนอย่าง

ยั่งยืน 

ส านักงาน

ปลัด 

ส่วน

การศึกษา  

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  

อปท. 

เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชีว้ัดระดับ

เปา้ประสงค์ 

(ตัวชีว้ัดรวม) 

  ค่า

เปา้ 

หมาย 

  กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าว 

หน้าของ

เปา้หมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับสนุน 

     59 60 61 62 63       
 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา

เศรษฐกิจให้

มีความ

ม่ันคงและมี

ความสา 

มารถ

ทางการ

แขง่ขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา

เศรษฐกิจให้

มีความ

ม่ันคงและมี

ความสา 

มารถ

ทางการ

แขง่ขัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนา

เศรษฐกิจ

และ

การเกษตร

ตามหลัก

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ

เสริมหลังฤดูเก็บเก่ียวเพิ่ม

มากขึ้น 

๒.เพื่อสร้างเครือข่ายทาง

การตลาดของผลิตภัณฑ์

ชุมชน 

๓.เพื่อให้ศูนย์สาธติ

การตลาดมีการด าเนินงาน

อย่างยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑.ประชาชนมี

อาชีพเสริมและ

สร้างรายได้ให้

ครัวเรือนอย่าง

ยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕ 

๖.ส่งเสริม  สนับสนุนการ

บรรเทาสาธารณภัย  การ

รักษาความเรียบร้อย  และ

การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๗.ส่งเสริม  และสนับสนุน

การลดละอบายมุขของ

ประชาชนในทอ้งถ่ิน 

 

๑.พัฒนา  ส่งเสริม  และ

สนับสนุนเศรษฐกจิชุมชน

ให้เขม้แข็งตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

๒.พัฒนา  ส่งเสริม  และ

สนับสนุน  การเกษตรของ

ชุมชนให้เข้มแข็งตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.ประชาชนมี

ความปลอดภัย

มากขึ้น  และยา

เสพติดลดลง 

๗.ประชาชนใน

ทอ้งถ่ินไม่ยุ่ง

เก่ียวกับ

อบายมุขต่างๆ 

๑.ประชาชนมี

รายได้กับ

ครอบครัวอย่าง

ยั่งยืน 

๒.ประชาชนมี

รายได้เพิ่มขึ้นใน

ครัวเรือนจาก

ภาค

เกษตรกรรม 

 

 

 

 

 
ปลีะ  ๑   

โครงการ 

 

 

 

 

 
โครงการสร้าง

ความเขม้แข็งให้กับ

กลุ่มเศรษฐกจิและ

สังคมในชุมชน/

หมูบ่า้นโดยวิธีการ

สหกรณ์เป็น

แนวทางในการ

ด าเนินงาน 

 

 

 

 

 
ส านักงาน

ปลัด 

 

 

 

 

 
ส่วนโยธา 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  

อปท. 

เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชีว้ัดระดับ

เปา้ประสงค์ 

(ตัวชีว้ัดรวม) 

  ค่า

เปา้ 

หมาย 

  กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าว 

หน้าของ

เปา้หมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับสนุน 

     59 60 61 62 63       
การเพิ่ม

ศักยภาพ

ของเมือง

เพื่อเช่ือมโยง

โอกาสจาก

กลุ่มประเทศ

อนุภาคลุ่ม

น้ าโขงและ

อาเซียน 

การเพิ่ม

ศักยภาพ

ของเมือง

เพื่อเช่ือมโยง

โอกาสจาก

กลุ่มประเทศ

อนุภาคลุ่ม

น้ าโขงและ

อาเซียน 

การพัฒนา

ด้าน

โครงสร้าง

พืน้ฐาน 

๑.เพื่อให้มีการจัดท าผัง

เมือง  การพัฒนา

โครงสร้างพืน้ฐาน  ระบบ

สาธารณูปโภคและระบบ

สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐาน 

๑.มีโครงสร้าง

พืน้ฐานที่ได้

มาตรฐานและ

ทั่วถึง  ตลอดจนมี

ระบบ

สาธารณูปโภคและ

ระบบ

สาธารณูปการที่ได้

มาตรฐาน 

๕ ๗ ๙ ๑๑ ๑๓ ๑.พัฒนา  ปรับปรุง  และ

ซ่อมแซมงานด้าน

โครงสร้างพืน้ฐาน 

๒.พัฒนาด้านคมนาคม

ขนส่งภายในชุมชน  และ

การคมนาคมสู่พื้นที่

การเกษตรให้ได้มาตรฐาน 

๓.พัฒนา  ขยายเขตไฟฟ้า

ภายในชุมชน  และไฟฟ้าสู่

พืน้ที่การเกษตร 

๔.พัฒนา  ส่งเสริม  และ

สนับสนุนการจัดหาแหล่ง

น้ าส าหรับอุปโภค  บริโภค  

และแหล่งน้ าเพื่อ

การเกษตร 

๑.จ านวนถนนที่

ได้รับการ

บ ารุงรักษา 

๒.จ านวนถนน

ในหมูบ่า้นและ

พืน้ที่ทางการ

เกษตรเพิ่มขึ้น 

๓.จ านวนไฟฟ้า

ในชุมชนและ

พืน้ที่ทางการ

เกษตรเพิ่มขึ้น 

๔.มีแหล่งน้ า

เพื่อการอุปโภค  

บริโภค  และ

การเกษตร

เพิ่มขึ้น 

 

เพิ่มปลีะ ๒  

โครงการ 

๑.โครงการ

ซ่อมแซมถนนใน

เขตพืน้ที่ต าบล 

๒.โครงการ

ก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริม

เหล็กหรือถนน

ลูกรังในชุมชนและ

แหล่งพืน้ที่ทาง

การเกษตร 

๓.โครงการขยาย

เขตไฟฟ้าแรงต่ า

และแรงสูงในชุมชน

และสู่พื้นที่ทาง

การเกษตร 

๔.โครงการขุดลอก

ล าห้วย/ก่อสร้าง

ฝายน้ าล้น  

ตลอดจนขุดเจาะ

บอ่บาดาลเพิ่มขึ้น 

ส่วนโยธา ส านักงาน

ปลัด,ส่วน

การคลัง

,และส่วน

การศึกษา

ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  

อปท. 

เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชีว้ัดระดับ

เปา้ประสงค์ 

(ตัวชีว้ัดรวม) 

  ค่า

เปา้ 

หมาย 

  กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าว 

หน้าของ

เปา้หมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับสนุน 

     59 60 61 62 63       
การ

พัฒนาการ

บริหารงาน

ภาครัฐ 

การ

พัฒนาการ

บริหารงาน

ภาครัฐ 

การพัฒนา

ระบบการ

บริหาร

จัดการที่ดี 

๑.เพื่อให้การบริหาร

ราชการเกิดประโยชน์

สูงสุดของประชาชน 

๒.เพื่อให้การบริหาร

ราชการเกิดผลสัมฤทธ์ิต่อ

ภารกิจ 

๓.เพื่อให้การบริหาร

ราชการมีประสิทธภิาพ

และเกิดความคุ้มคา่ในเชิง

ภารกิจ 

๔.เพื่อให้เกิดการลด

ขัน้ตอนในการปฏิบัติงาน 

๕.เพื่อให้เกิดการอ านวย

ความสะดวกและ

ตอบสนองความต้องการ

ของประชาชน 

๖.เพื่อให้เกิดการพัฒนา

ความรู้แก่บุคลากรทอ้งถ่ิน 

๑.การบริหารงาน

ภาครัฐมี

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลเพิ่มขึ้น 

๘๐% ๘๕% ๙๐% ๙๕% ๑๐๐% ๑.พัฒนาและส่งเสริม

สมรรถนะการท างาน

ของบุคลากรทอ้งถ่ินทุก

ระดับอย่างต่อเนื่อง 

๒.เสริมสร้างความ

เขม้แข็งและการมีส่วน

ร่วมของภาคประชาชน 

๓.พัฒนาอาคาร  

สถานที่  ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

และจัดหาวัสดุครุภัณฑ์

ส านักงาน  เพื่อบริการ

ประชาชน 

๔.ส่งเสริม  สนับสนุน

การพัฒนาทางการเมือง  

และการด าเนินงานของ

คณะกรรมการหมู่บ้าน 

๑.บุคลากรมี

ศักยภาพในการ

ท างานมากขึ้น 

๒.ประชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

บริหารงาน

ภาครัฐเพิ่มขึ้น 

๓.มีอาคาร

สถานที่  พร้อม 

ทัง้ระบบ

เทคโนโลยีท่ี

ทันสมัย

ตลอดจนวัสดุ

ครุภัณฑ์ที่

เพิ่มขึ้น  ส าหรับ

บริการ

ประชาชน 

๔.ประชาชน

ตระหนักเร่ือง

การเมืองมาก

ขึ้น   

ความพึง

พอใจของ

ภาค

ประชาชน

เพิ่มขึ้นทุก

ปี 

๑.โครงการพัฒนา

ศักยภาพผู้บริหาร 

ทอ้งถ่ิน  และ

เจา้หน้าท่ีของ

องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 

๒.โครงการลด

ขัน้ตอนในการ

ปฏิบัติราชการเพื่อ

บริการประชาชน 

๓.โครงการจัดหา  

วัสดุ  ครุภัณฑ์เพื่อ

บริการประชาชน

อย่างเพียงพอ 

๔.โครงการ

สนับสนุนการ

ด าเนินงานของ

คณะกรรมการ

หมูบ่า้น 

ส านักงาน

ปลัด 

ส่วนโยธา 

ส่วนการ

คลัง 

และส่วน

การศึกษาฯ 
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ความ

เช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์  

อปท. 

เปา้ประสงค์ตามพันธกิจ ตัวชีว้ัดระดับ

เปา้ประสงค์ 

(ตัวชีว้ัดรวม) 

  ค่า

เปา้ 

หมาย 

  กลยุทธ์/แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับกล

ยุทธ์ 

ความก้าว 

หน้าของ

เปา้หมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 

รับผิดชอบ 

หน่วย

สนับสนุน 

     59 60 61 62 63       
การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

การบริหาร

จัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

การจัดการ 

ทรัพยากร 

ธรรมชาติ

และ

สิ่งแวดล้อม 

๑.เพื่อให้เกิดการมีส่วน

ร่วมของชุมชนในการ

จัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๒.เพือ่ให้มีความพร้อม

ด้านอุปกรณ์  เคร่ืองจักร  

และสถานที่ในการ

ด าเนินการก าจัดขยะและ

สิ่งปฏิกูลในชุมชน 

ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑.เสริมสร้างความ

ตระหนักและการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษฟ์ื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

๒.จัดหาอุปกรณ์  

เคร่ืองจักร  และสถานที่

ในการก าจัดขยะมูลฝอย

และสิ่งปฏิกูล 

๑.ประชาชน

ตระหนักในเร่ือง

ทรัพยากรธรรม

ชาติและ

สิ่งแวดล้อมมาก

ข้ึน 

๒.มีอุปกรณ์ใน

การก าจัดขยะ

เพิ่มมากขึ้น 

ปลีะ  ๑  

โครงการ 

๑.โครงการปลูกปา่

ในวันส าคัญต่างๆ 

๒.โครงการจัดช้ือ

ถังขยะเพื่อบริการ

ประชาชน 

๓.โครงการจัดหาที่

ทิ้งขยะระดับต าบล 

 

ส านักงาน

ปลัด 

ส่วนโยธา 

ส่วนการ

คลัง  และ

ส่วน

การศึกษาฯ 
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 10.  มีการขยายตัวของปัญหาทางสังคมของชุมชนเมืองสู่ชนบทมากขึ้น  เช่น  ปัญหา

อาชญากรรม   

วสิัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำ 

   วิสัยทัศนก์ารพัฒนาท้องถิ่น 

“โครงสร้ำงพื้นฐำนดี  เน้นกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต  สร้ำงเศรษฐกิจท่ีมั่นคง  ด ำรงไว้ซึ่ง

คุณธรรม  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” 

   พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 

 1.  พัฒนา  สง่เสริม  และสนับสนุนสถาบันครอบครัว  ชุมชน  และสังคมให้มีความก้าวหน้า

และเข้มแข็ง 

 2.  สง่เสริม  สนับสนุนการจัดการศึกษาและการพัฒนาคนใหม้ีความรู้ 

 3.  ส่งเสริม  สนับสนุน  และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น 

 4.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  และส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 5.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุน  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  และ

ระบบสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

 6.  ส่งเสริม  และสนับสนุนการมสี่วนรว่มของประชาชนในทุกด้าน 

 7.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองแดงให้มี

ประสิทธิภาพและทันสมัย   

 8.  สง่เสริมและสนับสนุนการลดละอบายมุขในชุมชน 

 9.  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนด้านพลานามัยของประชาชน 

 10.  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดประโยชน์สุขของประชาชน   

2.  เพื่อให้การบริหารราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ 

3.  เพื่อให้การบริหารราชการมปีระสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

4.  เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน 

5.  เพื่อให้เกิดการอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

6.  เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ใหแ้ก่บุคลากรท้องถิ่น 

7.  เพื่อให้มกีารจัดท าผังเมอืง  การพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภคและ 
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  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแดง  (พ.ศ.  255๙ – 25๖๓) 
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  แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลหนองแดง  (พ.ศ.  255๙ – 25๖๓) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 


