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พฒันาและแนวทางในการพฒันาในอนาคต  สามารถน ามาใชเ้ป็นแผนแม่บทในการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล   อ  าเภอ  จงัหวดั  ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 

                องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ขอขอบคุณประชาคมหมู่บา้น คณะกรรมการพฒันาองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบล  และส่วนราชการ  ตลอดจนผูมี้ส่วนร่วมในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาในคร้ังน้ี ใหส้ าเร็จ
ลุล่วงไดด้ว้ยดี 

  
งานนโยบายและแผน 
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บทที ่1 
บทน า 

 1.1  ความเป็นมาและลกัษณะของแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. 2548 ไดก้ าหนดใหทุ้กองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ซ่ึงเป็นแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคมของทอ้งถ่ิน เพือ่ก าหนดทิศทางในการพฒันาของแต่ละทอ้งถ่ินใหส้อดคลอ้งกบัสภาพ
ปัญหาความตอ้งการและศกัยภาพของแต่ละทอ้งถ่ิน รวมทั้งใหส้อดคลอ้งประสานสนบัสนุนยทุธศาสตร์การ
พฒันาจงัหวดัและการพฒันาประเทศ ตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  
ซ่ึงจะตอ้งมีความสมัพนัธส์อดคลอ้งกนั   ดงันั้น   
                การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  จึงเป็นกระบวนการ
ก าหนดทิศทางในอนาคตขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ตอ้งการบรรลุและแนวทาง
ในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวม  และวเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ ทั้งน้ีจะตอ้ง
สอดคลอ้งกบัศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  และปัญหา / ความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ินดว้ย   
                การวางแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  มีความส าคญัต่อองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นอยา่งยิง่ทั้งน้ี 
เน่ืองจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเป็นแผนพฒันาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นในอนาคตเป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลใหมุ่้งไปสู่สภาพการณ์อนัพงึประสงคไ์ด้
อยา่งเท่าทนักบัการเปล่ียนแปลง  โดยสามารถจดัสรรทรัพยากรที่มีอยูอ่ยา่งจ ากดัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  การ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลที่ตอ้ง
ก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ตอ้งการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าใหบ้รรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
                การจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  ที่ดีจะตอ้งตั้งอยูบ่นพื้นฐานของการรวบรวมและการ
วเิคราะห์ขอ้มูลอยา่งรอบดา้นและเป็นระบบ  ทั้งน้ีเพือ่ใหแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนาง้ิว สามารถน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในต าบลไดอ้ยา่งแทจ้ริง  
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แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  
( ก าหนดวสัิยทศัน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ )  
 

นโยบายกระทรวงกรม  
( นโยบายรายสาขาตามภารกจิหน่วยงาน )  

 

 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั   

(ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นในจังหวดั)  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอแบบบูรณาการ  
( บูรณาการในมติเิชิงพืน้ที ่)  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดัแบบบูรณาการ  
(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวดั)  

 

นโยบายรัฐบาล  
( นโยบายเร่งด่วน และนโยบายทัว่ไป )  

 

 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  

( วสัิยทศัน์ พันธกจิ จุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ท้องถิ่น ) 
 

แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แปลงนโยบายสู่การปฏบิัต ิน าไปสู่การท างบประมาณ)  

 

ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ กบัแผนพัฒนาท้องถิ่น  
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1.2   วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
                1.   เพือ่จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาที่ตอบสนองต่อปัญหา  ความตอ้งการของประชาชนภายใต้
ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
                2.   เพือ่เป็นกรอบในการพฒันาในระยะกลาง        และเป็นแนวทางในการจดัท าแผนพฒันาองคก์าร
บริหารส่วนต าบลนาง้ิว  3  ปี  
                3.   เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  กบั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  และระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลส าโรงกบัส่วนราชการอ่ืน  
                4.   เพือ่เพิม่ทกัษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบล  
                5.   เพือ่ประสานการพฒันาใหส้อดคลอ้งกนัทั้งในระดบัส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  และส่วนทอ้งถ่ิน  

1.3   ขั้นตอนในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
ขั้นตอนที ่ 1   เตรียมการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา  

1)  รวบรวมขอ้มูลและปัญหาส าคญั 
2)  การวเิคราะห์ศกัยภาพเพือ่ประเมินสถานภาพการพฒันาของทอ้งถ่ินในปัจจุบนั 
3)  การก าหนด วสิยัทศัน์  และพนัธกิจ 
4)  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพฒันาที่ย ัง่ยนื 
5)  การก าหนดเป้าหมายการพฒันาทอ้งถ่ิน 
6)  การก าหนดตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานหลกั 
7)   การก าหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

ขั้นตอนที ่ 2   การจดัท าร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ประกอบดว้ย 
1)  บทที่  1  บทน า 
2)  บทที่  2  สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานการพฒันาทอ้งถ่ิน 
3)  บทที่  3  แผนยทุธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2558 - 2561 
4)  บทที่  4  รายละเอียดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาของ องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

ขั้นตอนที ่ 3   การพจิารณาร่างแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 
ขั้นตอนที ่ 4   การเสนออนุมตัิและประกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์การพฒันา  
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1.4 ประโยชน์ของการจดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันา 

1.  ทอ้งถ่ินมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพฒันาที่ชดัเจน 
2.  ทอ้งถ่ินสามารถจดัสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยูไ่ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.   ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินสามารถบริหารจดัการไดอ้ยา่งเหมาะสม  และสอดคลอ้งกบัความตอ้งการ 

ของชุมชนอยา่งมีประสิทธิภาพ 
   4.  แนวทางพฒันาเป็นการประสานความร่วมมือระหวา่งองคก์รต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
และมีชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพฒันา   

5.  สามารถก ากบัดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพฒันาไดย้ทุธศาสตร์การพฒันาของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  เป็นการก าหนดทิศทางในการพฒันาระยะ  5  ปี (พ.ศ.  2558 – 2562 )  ภายใต้
การมีส่วนร่วมของประชาคม  เพือ่เป็นทิศทางในการพฒันา  ที่ท  าใหก้ารด ารงชีวติของประชาชนมีความสุข  มี
ความเป็นอยูท่ี่ดีขึ้น  แต่ส่ิงเหล่าน้ีจะบรรลุตามเป้าหมายไดต้อ้งอาศยัความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย  ในการที่
จะน าแผนยทุธศาสตร์ไปปฏิบติัอยา่งมีระบบ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บทที ่ 2 

สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่  
 

2.1  สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน 
 

2.1.1 ที่ตั้ง 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวไดจ้ดัตั้งเป็นองคก์ารบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย 

เร่ือง จดัตั้งองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วนัที่ 16 ธนัวาคม พ.ศ.2539 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ฉบบัประกาศทัว่ไป  เล่มที่  113  ตอนพเิศษ  52 ง   ลงวนัที่  25 ธนัวาคม  พ.ศ.  2539  ซ่ึงมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัที่  
23   กุมภาพนัธ ์ พ .ศ. 2540  เป็นตน้ไป  ส านกังานตั้งอยูเ่ลขที่  294  หมู่ที่    1  บา้นนาง้ิว    ต าบลนาง้ิว        
อ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น   ห่างจากตวัอ าเภอเขาสวนกวางประมาณ  15  กิโลเมตร ตามทางหลวง
ชนบท  หมายเลข ขก 5012  และห่างจากตวัจงัหวดัประมาณ  60  กิโลเมตร ตามทางหลวงแผน่ดินหมายเลข 2 
(ถนนมิตรภาพ)  มีพื้นที่ประมาณ  68.326  ตารางกิโลเมตร  ประกอบดว้ย  7  หมู่บา้นและมีอาณาเขต  ดงัน้ี 
 

2.1.2  อาณาเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ต  าบลนาง้ิว  อ าเภอเขาสวนกวาง  มีเน้ือทีป่ระมาณ  6 8.326   
ตารางกิโลเมตร  มีอาณาเขต  ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ จรด   ต  าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น 
 ทิศใต ้  จรด ต าบลดงเมืองแอม  และต าบลเขาสวนกวาง  จงัหวดัขอนแก่น 
 ทิศตะวนัออก จรด ต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จงัหวดัอุดรธานี  
 ทิศตะวนัตก จรด ต าบลศรีสุขส าราญ  อ าเภออุบลรัตน์  จงัหวดัขอนแก่น 
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2.1.3   เขตการปกครองและขอบเขตของหมู่บ้าน   แบ่งเป็น   ๗   หมู่บ้าน  ได้แก่ 

             

         หมู่ที่  ๑   บา้นนาง้ิว  โดยมี   นายภาสกร  นามจนัดา    เป็น ก านนัต าบลนาง้ิว 
         หมู่ที่  ๒   บา้นนางอ้ง โดยมี   นายวนิยั สามเชียง   เป็น ผูใ้หญ่บา้นนางอ้ง 
         หมู่ที่  ๓   บา้นโนนสวรรค ์ โดยมี   นายสมพงษ ์ บวัหอม    เป็น ผูใ้หญ่บา้นโนนสวรรค ์
         หมู่ที่  ๔   บา้นแสงสวา่ง โดยมี   นางอุไรวรรณ  เหล่ากอ้นค า เป็น ผูใ้หญ่บา้นแสงสวา่ง 
         หมู่ที่  ๕   บา้นดงเยน็ โดยมี   นายค าพอง  ค  าพมิพปิ์ด  เป็น  ผูใ้หญ่บา้นดงเยน็ 
         หมู่ที่  ๖   บา้นขามป้อม โดยมี   นายมนูศกัด์ิ  อินทวนั  เป็น  ผูใ้หญ่บา้นขามป้อม 
         หมู่ที่  ๗   บา้นนาโพธ์ิ โดยมี   นายสุพจน์  จนัทกลาง  เป็น ผูใ้หญ่บา้นนาโพธ์ิ 
 

2.1.4 ประชากร 
จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนในพื้นที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  มีจ  านวน    ประชากร

ทั้งส้ิน   5,433       คน   จ  านวนครัวเรือน   1,429     ครัวเรือน   ประชากรทั้งส้ิน     แยกไดด้งัน้ี 
- เพศชาย       2,734     คน     
- เพศหญิง 2,699     คน  

 

ตาราง   แสดงจ านวนครัวเรือนและประชากรหมู่ที่  1 - 7 
 

บา้น หมู่ที่ ครัวเรือน คนชรา คนพกิาร 
จ านวนประชากร ในเขต อบต 

ทั้งหมด /  บางส่วน ชาย หญิง รวม 
บา้นนาง้ิว 1 284 119 33 492 525 1,017  
บา้นนางอ้ง 2 206 86 32 411 365 776  
บา้นโนนสวรรค ์ 3 128 34 14 253 231 484  
บา้นแสงสวา่ง 4 201 75 22 396 394 790  
บา้นดงเยน็ 5 192 95 15 405 371 776  
บา้นขามป้อม 6 97 40 5 184 191 375  
บา้นนาโพธ์ิ 7 321 132 59 593 622 1,215  

รวม 7 1,429 581 180 2,734 2,699 5,433  
 
ที่มา :  ส านกับริหารการทะเบียนอ าเภอเขาสวนกวาง   จงัหวดัขอนแก่น ( ขอ้มูล  ณ วนัที่  28  กุมภาพนัธ ์ 2557) 
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2.1.5 ขอ้มูลของสถานศึกษาในเขตพื้นที่ 

1) ขอ้มูลนกัเรียนของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ ( ขอ้มูล  ณ  3 กุมภาพนัธ ์ 2557 ) 

 
2) ขอ้มูลบุคลากรของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ ( ขอ้มูล  ณ  3 กุมภาพนัธ ์ 2557 ) 

 

ช่ือโรงเรียน 
จ านวนนกัเรียน (คน) 

รวมนกัเรียน อนุบาล ประถมศึกษา มธัยมศึกษา 
ช ญ ช ญ ช ญ 

โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ - - - - 271 251 522 
บา้นนาง้ิว-นาโพธ์ิ 12 11 54 57 - - 134 
บา้นนางอ้ง - - 30 28 - - 58 
บา้นโนนสวรรค ์ - - 35 27 - - 62 

บา้นแสงสวา่ง - - 57 28 - - 85 
บา้นขามป้อม-ดงเยน็ 15 13 33 31 17 20 129 

ศูนยเ์ด็กเล็กวดัโพธ์ิฯ 57 35 - - - - 92 

รวม 84 59 209 171 288 271 1,082 

ที่ ช่ือโรงเรียน ประเภท/ต าแหน่ง จ านวน(คน) หมายเหตุ 
1 โรงเรียนนาง้ิววทิยาสรรค์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  

ขา้ราชการ 16 
พนกังานราชการ 7 
อตัราจา้ง 9 
นกัการ/คนงาน 5 

รวมจ านวนบุคลากร 38  
2 โรงเรียนนาง้ิว – นาโพธ์ิ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  

ขา้ราชการ 9 
อตัราจา้ง 1 

 รวมจ านวนบุคลากร 11  
3 โรงเรียนนางอ้ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  

ขา้ราชการ 5 
นกัการ/คนงาน 1 

 รวมจ านวนบุคลากร 7  
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ขอ้มูลบุคลากรของแต่ละโรงเรียนในพื้นที่ ( ขอ้มูล  ณ  3 กุมภาพนัธ ์ 2557 ) (ต่อ) 

 
2.1.6 สาธารณสุข    สถานีอนามยัประจ าต  าบล/หมู่บา้น จ านวน 1   แห่ง บุคลากรดา้นสาธารณสุข     จ  านวน   

65   คน  แยกเป็น   
- เจา้หนา้ที่บริหารงานทัว่ไป  ......………….-…… ..... คน  
- พยาบาลวชิาชีพ  ………………...........….1…… .......คน  
- เจา้พนกังานสาธารณสุข  …………….......2. ….........  คน 
- เจา้หนา้ที่ทนัตภิบาล.................................. 1………… คน 
- อาสาสมคัรสาธารณสุขมูลฐาน  ...............71....   คน  

 -      การมีและใชส้ว้มราดน ้ า ................100 %  
 

2.1.6 ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น 
เพือ่ดูแลความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนในพื้นที่ไดจ้ดัใหมี้สายตรวจประจ าต  าบล  

ปฏิบติังานในพื้นที่  จ  านวน  1   ชุด   มีชุด  อปพร.   1 รุ่น   122    คน  และ  รสทป.  1  รุ่น   100    คน 
 
 

ที่ ช่ือโรงเรียน ประเภท/ต าแหน่ง จ านวน(คน) หมายเหตุ 
4 โรงเรียนโนนสรรคป์ระชารัฐรังสรรค์ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  

ขา้ราชการ 4 
เจา้หนา้ที่ธุรการ 1 
นกัการ/คนงาน 1 

 รวมจ านวนบุคลากร 7  
5 โรงเรียนบา้นแสงสวา่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  

ขา้ราชการ 4 
อตัราจา้ง 1 

 รวมจ านวนบุคลากร 6  
6 โรงเรียนขามป้อมดงเยน็ ผูอ้  านวยการโรงเรียน 1  

ขา้ราชการ 10 
พนกังานราชการ 4 
อตัราจา้ง 1 
นกัการ/คนงาน 1 

 รวมจ านวนบุคลากร 17  
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2.1.7  การบริการพื้นฐาน 
 1) การคมนาคม    การคมนาคมในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว    มีเสน้ทางถนนลาดยางเช่ือมต่อ
กนัทุกหมู่บา้นและมีถนน คสล.  ภายในหมู่บา้นทุกหมู่บา้น  และถนนลูกรังเช่ือมต่อกนับางส่วนสภาพถนน
ใชไ้ดต้ลอดฤดูกาล   ส าหรับสภาพลูกรังบางส่วนผวิถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ  รวมเสน้ทางคมนาคมในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบล    จ  านวน  26   สาย     ส าหรับเสน้ทางคมนาคมติดต่อกบัอ าเภอ   มี   1   เสน้ทาง  คือ 
ทางหลวงชนบท   ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีทางหลวงชนบทหมายเลข  ขก  5012   ถนนมิตรภาพ
ตดัผา่น   การคมนาคมระหวา่งหมู่บา้น   ต  าบลนาง้ิว   ต่ออ าเภอเขาสวนกวาง   จึงสะดวกส าหรับเสน้ทางสายน้ี
ตดัผา่น  7  หมู่บา้น  ไดแ้ก่   บา้นนาง้ิว   หมู่ที่  1 ,  บา้นนางอ้ง  หมู่ที่  2,  บา้นโนนสวรรค ์ หมู่ที่  3บา้นแสง
สวา่ง  หมู่ที่ 4   บา้นขามป้อม  หมู่ที่  6  บา้นดงเยน็  หมู่ที่  5  และบา้นนาโพธ์ิ    หมู่ที่  7  ซ่ึงเป็นถนนลาดยาง
สามารถใชเ้สน้ทางน้ีในการเดินทางเขา้สู่ตวัอ าเภอเขาสวนกวาง  และจงัหวดัขอนแก่นได ้

  2) การไฟฟ้า 
  จ านวนหมู่บา้นในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว      มีไฟฟ้าเขา้ถึงทุกหมู่บา้นและจ านวน
ที่ประชาชนในพื้นที่ไดใ้ชไ้ฟฟ้าคิดเป็นร้อยละ   100 % 

 3) ขอ้มูลอ่ืน ๆ  
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่มี  ดงัน้ี 
 -  ทรัพยากรน ้ า  องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ไม่มีแหล่งน ้ าขนาดใหญ่เกษตรกรรมส่วนใหญ่อาศยั
น ้ าฝนท าการเกษตร  และมีแหล่งน ้ าขนาดเล็กอยูก่ระจายในหมู่บา้นต่าง ๆ 
   -  ทรัพยากรดินส่วนใหญ่มีสภาพดินเป็นดินปนทราย    เหมาะส าหรับการท าไร่ออ้ย    มนัส าปะหลงั   
เม่ือฝนตกจะท าใหห้นา้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ตอ้งมีการปลูกพชืคลุมหนา้ดินกนัการชะลา้ง 
   -  ทรัพยากรป่าไม ้  สภาพส่วนใหญ่เป็นป่าเส่ือมโทรม   ถูกบุกรุก  แผว้ถาง  เพือ่เพิม่ที่ท  ากิน  
รายละเอียด  ดงัน้ี    
 

1. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์  อยูใ่นพื้นที่  หมู่  1 และ 7 พื้นที่ประมาณ      1,283   ไร่  
2. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์  อยูใ่นพื้นที่  หมู่  2   พื้นที่ประมาณ         86   ไร่ 
3. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์  อยูใ่นพื้นที่  หมู่  3   พื้นที่ประมาณ         30   ไร่ 
4. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์  อยูใ่นพื้นที่  หมู่  4   พื้นที่ประมาณ         65   ไร่ 
5. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์  อยูใ่นพื้นที่  หมู่  5  พื้นที่ประมาณ         42   ไร่ 
6. พื้นที่ป่าสาธารณประโยชน์  อยูใ่นพื้นที่  หมู่  6   พื้นที่ประมาณ       100   ไร่ 
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2.2  ศกัยภาพองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 

2.2.1 โครงสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  เป็น  อบต. ขนาดกลาง  ดงัน้ี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างคณะผูบ้ริหาร อบต. นาง้ิว 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะผูบ้ริหาร ระดบัการศึกษา 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว ปริญญาตรี 
ที่ปรึกษานายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว ประถมศึกษา 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มธัยมศึกษาตอนตน้ 
รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มธัยมศึกษาตอนตน้ 
เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มธัยมศึกษาตอนตน้ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 
 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 
 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 
 

พนักงานส่วนต าบล อบต. นางิว้ 
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 
 

รองนายก อบต. นางิว้ 
 

รองนายก อบต. นางิว้ 
 

เลขานุการนายก อบต. นางิว้ 
 

ที่ปรึกษานายก อบต. 
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คณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้  จ านวน   5   คน  ประกอบด้วย 

 1)  นายจรูญ   ศิริโคจรสมบตัิ  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
 2)  นาย สมหมาย   มนตรี     ที่ปรึกษานายก อบต. นาง้ิว 
 3)  นาย ประมวล  ผดุงจนัทร์    รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
 4)  นาย ชูศิลป์  ศรีววิฒัน์     รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
 5)  นายด ารงค ์ เพช็รนาค     เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
  

คณะสมาชิกสภา อบต. นางิว้  จ านวน  7  หมู่บ้าน  มีจ านวนสมาชิก   14  คน  ประกอบด้วย 
1.  นางบูญชู  สมบตัิทอง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
2.  นายพร  สรรพอาษา  รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  
3.  นางอนงค ์ ทาส่วย  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่1 
4.  นายจารุเดช  สิงห์ค  า  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่2 
5.  นางวภิาว ี  ซาซุม  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่2 
6.  นายสายฟ้า  ไชยกาศ  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่3 
7.  นางจนัสี  มหาโหมด  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่3 
8.  นายบวัเงิน  วบิูลกุล  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่4 
9.  นายอานนท ์ แก่นวงษ ์  สมาชิก อบต.นาง้ิว หมู่ที ่4 
10.  นายชาตรี  พรมอินทร์  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่5 
11.  นายวรัิตน์  ชาติแพงตา  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่5 
12.  นางโอไลย ์ พรมแพง  สมาชิก อบต.นาง้ิว หมู่ที ่6 
13.  นายช่วย  ทิ้งโคตร  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่6 
14.  นายเดชา  ไวค า  สมาชิก  อบต.นาง้ิว หมู่ที ่7 

 

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ อบต. นางิว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านกังานปลดั อบต. 

(นกับริหารงานทัว่ไป 6) 

กองคลงั 
(นกับริหารงานคลงั 7) 

กองโยธา 
(นกับริหารงานช่าง 7) 

ส่วนการศึกษา 
  (นกับริหารงานการศึกษา6) 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(นกับริหารงาน อบต. 8 )  

รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

(นกับริหารงาน อบต. 6)(1)  

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน  



 

12 
-  ขอ้มูลพนกังานส่วนต าบลและลูกจา้งต าบลนาง้ิว   แยกเป็น 
 

ส่วน จ านวน 
(คน/วา่ง) 

ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา 

ส านกังานปลดั อบต. 15/4 1. ปลดั อบต. 
2. รองปลดั อบต. (วา่ง) 
3. หวัหนา้ส านกัปลดั 
4. จนท.ตรวจสอบภายใน (วา่ง) 
5. จนท.วเิคราะห์ฯ 
6. จนท.บริหารงานทัว่ไป 
7. จพง.พฒันาชุมชน 
8. จพง. ป้องกนัและฯ (วา่ง) 
9. จนท. ธุรการ (วา่ง) 
10. ผช.จนท.พฒันาชุมชน 
11. ผช.จนท.บนัทึกขอ้มูล 
12. พนกังานขบัรถยนต ์(2) 
13. ลูกจา้งทัว่ไป (2) 

-  ป.โท  2  คน 
-  ป. ตรี  2  คน 
-  ปวส.  1  คน 
-  ปวช.  2  คน 
- ม. ปลาย  4  คน 

   
ส่วน จ านวน 

(คน/วา่ง) 
ต าแหน่ง ระดบัการศึกษา 

ส่วนการคลงั 8/1       1.  ผอ.กองคลงั 
      2.  นกัวชิาการคลงั 
      3.  เจา้พนกังานพสัดุ 
      4.  เจา้หนา้ที่การเงินและบญัชี (วา่ง) 
      5. ผช.จนท.การเงินและบญัชี 
      6.  ผช.จนท. พสัดุ 
      7.  ผช.จนท. จดัเก็บรายได้ 
      8. ลูกจา้งทัว่ไป  

-  ป. ตรี  6  คน 
-  ปวช.  1  คน 

ส่วนโยธา 2        1. ผอ. กองช่าง 
       2. นายช่างโยธา 
       3. ลูกจา้งทัว่ไป (2) 

-  ป. ตรี  2  คน 
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ส่วนการศึกษาและ 
วฒันธรรม 

5 1. หวัหนา้ส่วนการศึกษา 
2. นกัวชิาการศึกษา 
3. ครูผูดู้แลเด็กอนุบาล 
4. ครูผูช่้วยผูดู้แลเด็กอนุบาล(2) 
5. ผูช่้วยครูผูช่้วยผูดู้แลเด็ก 
6. ลูกจา้งทัว่ไป (3) 

-  ป. ตรี  5  คน 
-  ปวช.  1  คน 
-  ม. ตน้  3  คน 

 
2.2.2  งบประมาณที่ผา่นมา  3  ปี  เป็นขอ้มูลสถิติการคลงัขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ดงัน้ี 
 

รายการ พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
1.  รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 274,671.20 404,093.42 523,677.91 

1.1 รายไดจ้ากภาษีอากรที่ทอ้งถ่ินจดัเก็บเอง 
1.1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
1.1.2  ภาษีบ ารุงทอ้งที่ 
1.1.3 ภาษีป้าย 
1.1.4  อากรฆ่าสตัว ์

1.2  รายไดท้ี่ไม่ใช่ภาษีอากร 
     1.2.1 ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และ ใบอนุญาต 
     1.2.2  รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  
     1.2.3  รายไดจ้ากสาธารณูปโภค   
     1.2.4  รายไดเ้บด็เตล็ด 

 
15,876.75 
99,234.11 
2,200.00 

- 
- 

11,905.00 
92,070.34 

- 
53,385.00 

 
16,968.25 
91,058.34 
1,975.00 

- 
- 

20,467.00 
185,844.83 

- 
87,780.00 

 
21,054.59 

103,895.52 
2,750.00 

- 
- 

12,525.00 
293,675.80 

- 
89,777.00 

2.  รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดให้หรือแบ่งให้ท้องถิ่น 10,302,147.91 10,256,128.97 14,733,007.81 
2.1 ภาษีมูลค่าเพิม่ 
2.2 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
2.3 ภาษีสุรา 
2.4 ภาษีสรรพสามิต 
2.5 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนตแ์ละลอ้เล่ือน 
2.6 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม 
2.7 ภาษีการพนนั 
2.8 ค่าภาคหลวงแร่ 
2.9 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
2.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม ้

7,010315.22 
- 

59,616.65 
1,951,002.91 

- 
183,887.37 

- 
59,736.20 

227,719.89 
- 

7,301,685.91 
71,807.60 

894,019.56 
1,606,669.74 

- 
85,466.79 

- 
79,791.74 

216,687.63 
- 

11,170,751.28 
219,099.42 
917,287.41 

2,005,427.12 
- 

48,571.80 
- 

117,903.54 
253,967.24 

- 
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รายการ พ.ศ.  2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

3.  รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงินอุดหนุน (1+2) 10,576,819.11 10,660,222.39 15,256,685.72 

4.  เงินช่วยเหลือ 10,345,429.00 12,571,580.00 12,711,206.00 
4.1  เงินอุดหนุนทัว่ไป 
4.2  เงินอุดหนุนระบุวตัถุประสงค ์

6,450,481.00 
3,894,948.00 

6,745,151.00 
5,826,429.00 

6,345,806.00 
6,365,400.00 

รวมรายไดท้ั้งส้ิน 20,922,248.11 23,231,802.39 27,967,891.72 
 

2.2.3  ศกัยภาพของชุมชนในพื้นที่ 
 
        (1) การรวมกลุ่มของประชาชน  

- กลุ่มเยบ็ผา้   -   กลุ่มทอผา้  
- กลุ่มอาชีพอาหารแปรรูป -   กลุ่มเสริมสวย  
- กลุ่มจกัสาน   -   กลุ่มท าดอกไม่ประดิษฐ์  
- กลุ่มเล้ียงโค    -   กลุ่มสตรี  
- กลุ่มกองทุนปุ๋ ย  -  กลุ่มมะม่วงดองมะม่วงแช่อ่ิม 

 
        ( 2)  องคก์ร   มีองคก์รทั้ง  3   รูปแบบตั้งอยูใ่นเขตต าบล   ไดแ้ก่  
                            -  ราชการส่วนกลาง     ไดแ้ก่   โรงเรียน       จ  านวน   6   แห่ง   
                            -  ราชการส่วนภูมิภาค  ไดแ้ก่   สถานีอนามยัต าบล      จ  านวน   1   แห่ง  
                            -  ศูนยถ่์ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรต าบล      จ  านวน   1   แห่ง   
 
     2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ องค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 

1.  การศึกษา  เป็นพื้นที่ที่มีสถานศึกษา  3  ระดบั  คือ  ระดบัประถมศึกษาและระดบัมธัยมศึกษา  และ
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนาง้ิวที่ใหก้ารศึกษาระดบัปฐมวยั มีการใหบ้ริการการศึกษานอกระบบ และ
ตามอธัยาศยั เช่น  ที่อ่านหนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น  การฝึกอบรมเก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นตน้   

2.  สาธารณสุข ต าบลนาง้ิว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1  แห่ง  คือ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลนาง้ิว  ที่สามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งครอบคลุม  พร้อมทั้งมีอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นคอยใหบ้ริการ  และปฏิบติัหนา้ที่ในการดูแลดา้นสาธารณสุขมูลฐานใหก้บัประชาชน
ในพื้นที ่
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3.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีหน่วยงานที่รับผดิชอบเก่ียวกบั
การพฒันาคุณภาพชีวติ สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บา้น  ประกอบกบัไดรั้บความร่วมมือจาก ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  
ผูน้ าชุมชน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ท  าใหส้งัคมมีความเขม้แขง็   นอกจากน้ียงัมีกองทุนต่างๆ  
ภายในหมู่บา้น  สามารถสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัประชาชนในต าบลได ้

4.  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มีศิลปวฒันธรรม  
มีประเพณีที่ดีงาม  และมีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบส่ี  บุญประเพณีทอ้งถ่ินที่
ชดัเจน  และยงัถือปฏิบติัเป็นประจ าจนถึงทุกวนัน้ี 

5.  การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มีต  ารวจบา้น และ
อาสาสมคัรในหมู่บา้น  เช่น  กูชี้พกูภ้ยั , อปพร.  พร้อมที่จะปฏิบติัภารกิจที่จะก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย  และ
ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทา    สาธารณภยัต่างๆ  

6. ผลผลิตทางการเกษตร  พื้นที่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีพื้นที่กวา้งขวางเหมาะแก่การท า
การเกษตร  ท  าใหส้ามารถปลูกพชืไดห้ลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท  าไร่ออ้ย ท าไร่มนั
สบัปะหลงั  ท  าสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผกั  สวนยางพารา    เป็นตน้   

7.  การท่องเที่ยว เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีภูมิประเทศ สภาพโดยทัว่ไปเป็นป่าไม ้ ภูเขาและ
ที่เนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกบัราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงสามารถ
รองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได ้ เน่ืองจากมีความเป็นธรรมชาติและยงัคงความ
เป็นชนบท   

8.   การพัฒนาแหล่งน ้า เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ หลกัที่ผา่นต าบลนา
ง้ิว จ  านวน  2  ล าหว้ย  มีอ่างเก็บน ้ า  จ  านวน  2  แห่ง  หนอง/บึง  จ  านวน  11  แห่ง  สระน ้ า  จ  านวน  7  แห่ง  
ประปาหมู่บา้น  จ  านวน  7  แห่ง  และบ่อโยก/น ้ าบาดาล  จ  านวน  7  แห่ง  รวมทั้งมีแหล่งน ้ าที่สร้างขึ้นจาก
งบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าส าหรับท าการเกษตรและการอุปโภค บริโภค
อยา่งเพยีงพอ 

9.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ภายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีป่าสาธารณะประโยชน์อยูใ่นบริเวณพื้นที่ บา้นนาง้ิว  หมู่ที่  1 และ บา้นนา
โพธ์ิ  หมู่ที่  7  จ านวน  1,283  ไร่บา้นนางอ้ง   หมู่ที่  2  จ านวน  86  ไร่  บา้นสวรรค ์ หมู่ที่  3  จ านวน  30   ไร่ 
บา้นแสงสวา่ง  หมู่ที่   4  จ านวน  65  ไร่  บา้นดงเยน็  หมู่ที่  จ  านวน  42  ไร่  และบา้นขามป้อม  หมู่ที่  6  จ านวน  
100  ไร่ ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ยงัมีกิจกรรมปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติในบริเวณที่ดินสาธารณะ
หมู่ที่  1และ 7   เพือ่เพิม่พื้นที่ป่าใหมี้ความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิม่ขึ้น 

10.   การพัฒนาองค์กร องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดกลาง 
ประกอบดว้ยโครงสร้าง  2  ส่วน คือ สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มี
สถานที่และอาคารที่ท  าการเหมาะสมและเพยีงพอ  มีการมอบหมายหนา้ที่รับผดิชอบ  และพฒันาบุคลากรโดย
การเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งยงัมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ 



 

 
บทที ่3 

แผนยุทธศาสตร์ 
การจดัท ากรอบยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว ไดน้ าเอาแผนยทุธศาสตร์

การพฒันาในแต่ละระดบั มาเป็นขอ้มูลในการวเิคราะห์และใชเ้ป็นแนวทางในการจดัท ากรอบยทุธศาสตร์การ
พฒันาฯ ประกอบดว้ย  

 

3.1  กรอบแนวคดิในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) 
2. นโยบายรัฐบาล 
3. แผนพฒันาจงัหวดัขอนแก่น  (พ.ศ.2556 -2558)  
4. กรอบยทุธศาสตร์การพฒันา ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น (พ.ศ.2556 – 2559)  
5. ทิศทางการพฒันาอ าเภอและยทุธศาสตร์การพฒันาอ าเภอ 
6. นโยบายผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน 

เน้ือหาสาระพอสรุปได ้ ดงัน้ี 

 

1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) 

 การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่  11  (พ.ศ. 2555 - 2559) มี
แนวคิดที่ต่อเน่ืองจากแนวคิดของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่  8 – 10 โดยยงัคงยดึหลกั        
“ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง ”  และ  “ คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา ”  รวมทั้ง “  สร้างสมดุลการพฒันา  ” 
ในทุกมิต ิ

 แผนพฒันาฯ ฉบบัที่  11  เป็นแผนพฒันายทุธศาสตร์ที่ช้ีน าทิศทางการพฒันาประเทศระยะกลางเพือ่    
มุ่งสู่วสิยัทศัน์ระยะยาว  ที่ทุกภาคส่วนในสงัคมไทยไดเ้ห็นพอ้งร่วมกนัก าหนดเป็นวสิยัทศัน์ปี พ.ศ. 2570         
ซ่ึงก าหนดไวว้า่ “  คนไทยภาคภูมิในความเป็นไทย  มีมิตร ไมตรีบนวถีิชีวติแห่งความพอเพยีงยดึมัน่ใน
วฒันธรรม  ประชาธิปไตย  และหลกัธรรมาภิบาล การบริการสาธารณขั้นพื้นฐานที่ทัว่ถึง  มีคุณภาพ   สงัคมมี
ความปลอดภยัและมัน่คง อยูใ่นสภาพแวดลอ้มที่ดี  และเอ้ืออาทรซ่ึงกนัและกนัระบบการผลิตเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  มีความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังานอยูบ่นฐานเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขนัไดใ้นเวทีโลก  
สามารถอยูใ่นประชาคมภูมิภาคและโลกไดอ้ยา่งมีศกัด์ิศรี ” 

 วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศในระยะ  5  ปี ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่  11 ได้ก าหนดไว้ว่า 

"สงัคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  ดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลง"  
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พันธกิจ 

1. สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได ้ ควบคู่กบัการสร้างสงัคมคุณธรรม  คนมีวฒันธรรม
ประชาธิปไตย  และธรรมาภิบาล 

2. พฒันาฐานการผลิตและการบริการใหเ้ขม็แขง้และมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความสร้างสรรค์
ของคนไทย  ขยายหลกัประกนัทางสงัคมใหค้รอบคลุมประชาชนทุกคน 

3. สร้างภูมิคุม้กนัใหเ้ขม็แขง้  พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้ความรู้  และทกัษะสามารถรู้เท่าทนัการ
เปล่ียนแปลงอยา่งมีเหตุผล 

  ทิศทางการพฒันาประทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ  ฉบบัที่  11  มุ่งสร้าง
ภูมิคุม้กนัในมิติต่าง ๆ เพือ่ใหก้ารพฒันาประเทศพฒันาสู่ความสมดุลและย ัง่ยนื  โดยน าทุนของประเทศที่มี
ศกัยภาพมาใชป้ระโยชน์อยา่งบรูณาการและเก้ือกูลกนั พร้อมทั้งเสริมสร้างใหแ้ขง็แกร่งเพือ่เป็นรากฐานการ
พฒันาประเทศที่ส าคญั  ไดแ้ก่   การเสริมสร้างทุนสงัคม  (ทุนมนุษย ์ทุนสงัคม ทุนทางวฒันธรรม) ให้
ความส าคญักบัการพฒันาคนและสงัคมไทยสู่สงัคมคุณภาพ  มุ่งสร้างภูมิคุม้กนัตั้งแต่ระดบัปัจเจกครอบครัว  
และชุมชน  สามารถจดัการความเส่ียง  และปรับตวัเขา้กบัการเปล่ียนแปลง  มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บ
ประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมอยา่งเป็นธรรม   ส าหรับการเสริมสร้างทุนเศรษฐกิจ(ทุนกายภาพ 
ทุนทางการเงิน) มุ่งพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเ้ขม้แขง็  โดยใชภู้มิปัญญา  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
และความคิดสร้างสรรค ์ใหค้วามส าคญักบัการปรับโครงสร้างการคา้และการลงทุนใหส้อดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ การผลิตที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม  และมีการเช่ือมโยงกบั
ประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพื้นฐานการพึ่งพาซ่ึงกนัและกนัในส่วนการเสรอมสร้างทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ใหค้วามส าคญักบัการสร้างความมัน่คงดา้นอาหาร  การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตร  มุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจและสงัคมคาร์บอนต ่าและเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้ม  การเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและภยัพบิติัทางธรรมชาติ  รวมทั้งการ
สร้างภูมิคุม้กนัดา้นการคา้  จากเง่ือนไขดา้นส่ิงแวดลอ้ม ควบคู่ไปกบัการเพิม่บทบาทไทยในเวทีประชาคมโลก  
โดยมียทุธศาสตร์การพฒันาที่ส าคญั  6  ยทุธศาสตร์  คือ  

1. ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสงัคม 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งย ัง่ยนื  

3. ยทุธศาสตร์ความเขม้แขง็ภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน 
4. ยทุธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื 
5. ยทุธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพือ่ความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคม 
6. ยทุธศาสตร์การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งย ัง่ยนื โดยมีกรอบแนวทาง ดงัน้ี 
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1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1.1 การสร้างความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสงัคมใหค้นทุกคนในสงัคมไทยสามารถจดัการ
ความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวติใหแ้ก่ตนเอง 

1.2 การจดับริการทางสงัคมใหทุ้กคนตามสิทธิพงึมีพงึได ้  เนน้การสร้างภูมิคุม้กนัระดบัปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจในการพฒันาประเทศ 

1.3 การเสริมสร้างพลงัใหทุ้กคนสามารถเพิม่ทางเลือกการใชชี้วติในสงัคมและสร้างการมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สงัคม  และการเมืองไดอ้ยา่งมีคุณค่าและมีศกัด์ิศรี 

1.4 การเสริมสร้างความสมัพนัธข์องคนในสงัคมใหแ้น่นแฟนเป็นน ้ าหน่ึงใจเดียวกนั 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  

2.1 การยดึหลกัเศรษฐกิจพอเพยีงมาเสริมสร้างศกัยภาพของคนในทุกมิติใหมี้ความพร้อมทั้ง
ดา้นร่างกายที่สมบูรณ์แขง็แรง มีสติปัญญาที่รอบรู้  และมีจิตใจที่ส านึกในคุณธรรม  จริยธรรม มีความเพยีร 

2.2 การพฒันาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวยั มีภูมิคุม้กนัต่อการเปล่ียนแปลงและการพฒันา
ประเทศในอนาคต 

2.3 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ  โดยสร้างโอกาสการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองใหค้นทุกกลุ่ม
ทุกวยัสามารถเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้และองคค์วามรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวฒันธรรมภูมิปัญญาและองคค์วามรู้ใหม่ 

2.4 เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวฒันธรรมไทยที่ดี 

3. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
เพือ่สร้างฐานภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็   เกิดความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หเ้กษตร  ตลอดจน

จดัหาพลงังานใหมี้ความมัน่คงเพยีงพอกบัความตอ้งการใชใ้นประเทศ  มีแนวทางดงัน้ี 

3.1 พฒันาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรใหเ้ขม้แขง็และย ัง่ยนื 
3.2 เพิม่ประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
3.3 สร้างความมัน่คงในอาชีพและรายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร 
3.4 สร้างความมัน่คงดา้นอาหารและพลงังานในระดบัครัวเรือนและชุมชน 
3.5 สร้างความมัน่คงดา้นพลงังานเพือ่สนบัสนุนการพฒันาประเทศและความเขม้แขง็ภาคเกษตร 
3.6 ปรับระบบบริหารจดัการภาครัฐเพือ่เสริมสร้างความสมดุลดา้นอาหารและพลงังาน 

4. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 

เพือ่ประเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการผลิตสินคา้และบริการในภูมิภาค  รวมทั้งการพฒันา
ผูป้ระกอบการใหม่  สร้างเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  มีแนวทางดงัน้ี 
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4.1 พฒันาการผลิตภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4.2 พฒันาภาคอุตสาหกรรมเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนั และสร้างภูมิคุม้กนัจาก 
      ปัจจยัต่าง ๆ ได ้
4.3 พฒันาภาคบริการเพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ 
4.4 พฒันาภาคการคา้และการลงทุนเพือ่แกปั้ญหาการขาดแคลนแรงงานและวตัถุดิบในประเทศ 
4.5 พฒันาวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี วจิยั  และนวตักรรม 
4.6 พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
4.7 ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ  และกฎ  ระเบียบต่างๆใหเ้อ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ 

      อยา่งเป็นธรรม 

5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค  มีแนวทางดังนี้ 
5.1 สร้างความพร้อมในการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน 
5.2 ขยายความร่วมมือภายใตก้รอบความร่วมมือต่างๆและความเป็นหุน้ส่วนกบัประเทศคู่คา้ 
      ของไทยในภูมิภาคต่างๆ 
5.3 ปรับปรุงและเสริมสร้างความเขม้แขง็ของภาคีการพฒันาตั้งแต่ระดบัชุมชนทอ้งถ่ิน 
5.4 สนบัสนุนการเปิดการคา้เสรีและวางแนวทางป้องกนัผลเสียที่จะเกิดขึ้น 
5.5 พฒันาฐานลงทุนเพือ่เพิม่ขีดความสามารถในการแข่งขนัในภูมิภาค 
5.6 สร้างความเป็นหุน้ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ การ 
     เคล่ือนยา้ยแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
5.7 เสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหวา่งประเทศในการสนบัสนุนการเจริญเติบโตทาง 
      เศรษฐกิจอยา่งมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 
5.8 ป้องกนัภยัจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภยัพบิติั  และเช้ือโรค 

6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน มีแนวทางดังนี้ 
6.1 การอนุรักษ ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
6.2 การปรับกระบวนทศัน์การพฒันาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สงัคมที่เป็นมิตรกบั 
     ส่ิงแวดลอ้ม 
6.3 การเพิม่ประสิทธิภาพการใชท้รัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพือ่น าไปสู่สงัคมที่ 
      เป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
6.4 การจดัการส่ิงแวดลอ้มเมืองและโครงสร้างพื้นฐาน 
6.5 การยกระดบัขีดความสามารถในการปรับตวัรับมือกบัการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ  เพือ่ 
      สงัคมมีความยดืหยุน่และมีภูมิคุม้กนั 
6.6 การพฒันาการบริหารจดัการทรัพยากรใหมี้ประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
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2. นโยบายรัฐบาล  นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร) 
 

นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรี  ไดแ้ถลงนโยบายต่อรัฐสภา  เม่ือวนัองัคารที่  23 สิงหาคม 
2554  ซ่ึงนโยบายของรัฐบาลมีจุดมุ่งหมาย  3  ประการ  คือ   

1.  เพือ่น าประเทศไทยไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจที่สมดุลมีความเขม้แขง็ของเศรษฐกิจภายในประเทศ
มากขึ้น  ซ่ึงจะเป็นพื้นฐานที่ส าคญัของการสร้างการเติบโตอยา่งมีคุณภาพและย ัง่ยนื  การพฒันาคุณภาพและ
สุขภาพคนไทยในช่วงวยัถือเป็นปัจจยัช้ีขาดความสามารถในการอยูร่อดและแข่งขนัไดข้องเศรษฐกิจไทย 

2.  เพือ่น าประเทศไทยสู่สงัคมที่มีความปรองดองสมานฉนัทแ์ละอยูบ่นพื้นฐานของหลกันิติธรรมที่เป็น
มาตรฐานสากลเดียวกนัและมีหลกัปฏิบติัที่เท่าเทียมกนัต่อประชาชนคนไทยทุกคน 

3.  เพือ่น าประเทศไทยไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี  2558 อยา่งสมบูรณ์  โดยสร้างความพร้อม
และความเขม้แขง็ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคมและวฒันธรรม  และการเมืองและความมัน่คง 

รัฐบาลไดก้ าหนดนโยบายการบริหารราชการแผน่ดินไว ้ โดยแบ่งการด าเนินงานเป็น  2 ระยะ  คือ  
ระยะเร่งด่วนที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรก  และระยะการบริหารราชการ  4  ปี  ของรัฐบาล  โดยนโยบายเร่งด่วน
ที่จะเร่ิมด าเนินการในปีแรกมี  16  ขอ้  ดงัน้ี 

1. สร้างความปรองดองสมานฉนัทข์องคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย  โดยการเสริมสร้างความ
เขา้ใจร่วมกนัของประชาชนในชาติ  ใหเ้กิดความสมคัรสมานสามคัคีเป็นอนัหน่ึงอนัเดียวกนั  และยดึมัน่ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย  อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

2. ก าหนดใหก้ารแกไ้ขและป้องกนัปัญหายาเสพติดติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยดึหลกันิติธรรมใน
การปราบปรามลงโทษผูผ้ลิต ผูค้า้ ผูมี้อิทธิพล ผูป้ระพฤติมิชอบ  บงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด  ยดึหลกัผูเ้สพ
คือผูป่้วยที่ตอ้งไดรั้บการบ าบดัรักษา  มีกลไกติดตามช่วยเหลืออยา่งเป็นระบบป้องกนักลุ่มเส่ียงและประชาชน
ทัว่ไปไม่ใหเ้ขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัยาเสพติด 

3. ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยา่งจริงจงั  โดยยดึหลกัความ
โปร่งใสและมีธรรมาภิบาลที่เป็นสากล ปรับปรุงและแกไ้ขกฎหมายเพือ่ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของสงัคมใหย้ดึมัน่ในความซ่ือสตัยสุ์จริตและถูกตอ้ง
ชอบธรรม 

4. ส่งเสริมใหมี้การบริหารจดัการน ้ าอยา่งบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพื้นที่ชลประทานใหส้ามารถ
ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยัและภยัแลง้ได ้ ฟ้ืนฟูการขดุลอกคูคลอง และแหล่งน ้ าธรรมชาติที่มีอยูเ่ดิม และ
จดัหาแหล่งน ้ าในระดบัไร่นาและชุมชนอยา่งทัว่ถึง 

5. เร่งน าสนัติสุขและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนกลบัมาสู่พื้นที่จงัหวดั
ชายแดนภาคใต ้ ควบคู่ไปกบัการขจดัความยากจน ยาเสพติด อิทธิพลอ านาจมืด  เพิม่โอกาสทางการศึกษาและ
คุณภาพชีวติ เคารพอตัตลกัษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินในรูปแบบที่สอดคลอ้งกบัลกัษณะพื้นที่โดยไม่ขดักบัรัฐธรรมนูญ 
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6. เร่งฟ้ืนฟูความสมัพนัธแ์ละพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพือ่นบา้นและนานาประเทศ เพือ่
สนบัสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคร่วมกนั  และเร่งด าเนินการตามขอ้ผกูพนัในการรวมตวัเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 

7. แกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผูป้ระกอบการเน่ืองจากภาวะเงินเฟ้อและราคา
น ้ ามนัเช้ือเพลิง 

8. ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชน  โดยเพิม่ก าลงัซ้ือภายในประเทศ  สร้างสมดุลและความ
เขม้แขง็อยา่งมีคุณภาพใหแ้ก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค  เช่น พกัหน้ีครัวเรือนของเกษตรกรรายยอ่ยและผูมี้รายได้
นอ้ยที่มีหน้ีต  ่ากวา่  500,000  บาท อยา่งนอ้ย  3  ปี  และปรับโครงสร้างหน้ีผูท้ี่มีหน้ีเกิน  500,000 บาท  ให้
แรงงานมีรายไดเ้ป็นวนัละไม่นอ้ยกวา่  300  บาท  ใหมี้มาตรการภาษีเพือ่ลดภาระการลงทุนส าหรับส่ิงจ าเป็นใน
ชีวติของประชาชนทัว่ไป  ไดแ้ก่  บา้นหลงัแรกและรถยนตค์นัแรก 

9. ปรับลดภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล  ใหเ้หลือร้อยละ  23  ในปี  พ.ศ. 2555  และลดลงเหลือร้อยละ  20 ใน
ปี พ.ศ. 2556 

10. ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  โดยเพิม่เงินกองทุนหมู่บา้นและชุมชนเมืองแห่งละ  1 
ลา้นบาท  จดัตั้งกองทุนพฒันาบทบาทสตรี วงเงินเฉล่ียจงัหวดัละ  100  ลา้นบาท  จดัสรรงบประมาณเขา้กองทุน
พฒันาศกัยภาพของหมู่บา้นและชุมชน (SML) ตามล าดบัขนาดของหมู่บา้น 

11. ยกระดบัราคาสินคา้เกษตรและใหเ้กษตรกรเขา้ถึงแหล่งเงินทุน  เช่น  รับจ าน าสินคา้เกษตรกร  การ
ออกบตัรเครดิตส าหรับเกษตรกร  และการจดัท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรใหส้มบูรณ์ 

12. เร่งเพิม่รายไดจ้ากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ  โดยประกาศใหปี้พ.ศ. 2554 – 2555 เป็นปี 
“มหศัจรรยไ์ทยแลนด”์ (“Miracle Thailand” Year) 

13. สนบัสนุนการพฒันางานศิลปหตัถกรรมและผลิตภณัฑชุ์มชนเพือ่การสร้างเอกลกัษณ์และการผลิต
สินคา้ในทอ้งถ่ิน เช่น  บริหารจดัการโครงการหน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑใ์หมี้ศกัยภาพสนบัสนุนใหชุ้มชน 
วสิาหกิจชุมชนใชท้รัพยากรและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินผนวกกบัองคค์วามรู้สมยัใหม่เพือ่ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ  
ส่งเสริมใหมี้ศูนยก์ระจายและแสดงสินคา้ถาวรในภูมิภาคและเมืองท่องเที่ยวหลกั 

14. พฒันาระบบประกนัสุขภาพ ( 30 บาท รักษาทุกโรค) จดัใหมี้มาตรการลดปัจจยัเส่ียงที่มีผลต่อ
สุขภาพและภาวะทุพลโภชนาการที่น าไปสู่การเจบ็ป่วยเร้ือรัง  และมาตรการป้องกนัอุบติัเหตุจากการจราจร 

15. จดัหาเคร่ืองคอมพวิเตอร์แทบ็แล็ตใหแ้ก่โรงเรียน  โดยเร่ิมทดลองด าเนินการในโรงเรียนน าร่อง
ส าหรับระดบัชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2555  จดัระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายตามมาตรฐานการ
ใหบ้ริการในสถานศึกษาที่ก  าหนดโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 

16. เร่งรัดและผลกัดนัการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งกวา้งขวาง  โดยมีสภาร่าง
รัฐธรรมนูญที่เป็นอิสระยกร่างรัฐธรรมนูญฉบบัใหม่  ทั้งน้ีใหป้ระชาชนเห็นชอบผา่นการออกเสียงประชามติ 
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นโยบายรัฐบาลที่จะด าเนินการภายในระยะ  4  ปี  มี  7  นโยบาย  ดังนี้ 

1. นโยบายความมัน่คงของรัฐ 
2. นโยบายเศรษฐกิจ 
3. นโยบายสงัคมและคุณภาพชีวติ 
4. นโยบายที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
5. นโยบายวทิยาศาสตร์  เทคโนโลย ี การวจิยั  และนวตักรรม 
6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
7. นโยบายการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี 

  

3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่นปี 2557-2560 
วิสัยทัศน์ : ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน  
พันธกิจ :  1. เสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ ประชาชนมีความสุข  

2.พฒันาใหเ้ป็นและเป็นตน้แบบของการพฒันาและบริหารจงัหวดัแบบบูรณาการ  
3.พฒันาใหเ้ป็นศูนยก์ลางของภูมิภาคทั้งดา้นเศรษฐกิจ การคมนาคมและการพฒันาทรัพยากร     
    มนุษย ์ 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาดา้นการเกษตร เพือ่มุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางดา้นการเกษตรและ

เศรษฐกิจของภูมิภาค  
เป้าประสงค์  
1) เพิม่การปลูกขา้วหอมมะลิ โดยมุ่งเนน้การเพิม่คุณค่า (Value creation) ดว้ยการยกมาตรฐานการผลิต

สู่สินคา้ปลอดภยั (GAP) เพือ่การส่งออก  
2) เพิม่การผลิตขา้วเหนียวโดยมุ่งเนน้การเพิม่ประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในการปลูก  
3) เพิม่การผลิตออ้ย โดยมุ่งเนน้การลดตน้ทุน เพิม่ผลผลิตต่อไร่ และลดผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มจาก

การเพาะปลูก  
4) เพิม่ผลผลิตต่อไร่และลดตน้ทุนในการปลูกมนัสาปะหลงั เพือ่มุ่งสู่การเป็นวตัถุดิบ ในการผลิตอาหาร 

(แป้งมนัสาปะหลงั) พลงังานทดแทน (เอทานอล) และอาหารสตัว ์ 
5) เพิม่การเพาะปลูกยคูาลิปตสัเพือ่รองรับการขยายตวัของอุตสาหกรรมกระดาษในพื้นที่  
6) เพิม่ประสิทธิภาพการปลูกหม่อน เพือ่ส่งเสริมการผลิตผา้ไหมเป็นสินคา้ส าคญัของจงัหวดั  
7) เพิม่การผลิตโคเน้ือ  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาอุตสาหกรรม เพือ่มุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตามศกัยภาพพื้นที่  
เป้าประสงค์  
1) เพิม่ผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีขา้ว/อบเมล็ด เพือ่รองรับการส่งออกขา้วหอมมะลิ  
2) ลดผลกระทบต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตของโรงงานมนัสาปะหลงั และเพิม่ประสิทธิภาพการ

ขนส่ง  
3) ลดผลกระทบและเพิม่กิจกรรมสนบัสนุนต่อชุมชนของโรงงานนา้ตาล  
4) เพิม่ปริมาณผลผลิตดา้นพลงังานทดแทน (เอทานอล)  
5) เพิม่ผลผลิตดา้นส่ิงทอ เคร่ืองนุ่งห่ม (ผา้ไหม) โดยมุ่งเนน้ผลิตภณัฑท์ี่เสริมเอกลกัษณ์ ของจงัหวดั  
6) เพิม่ผลผลิตดา้นซอฟตแ์วร์ และ ICT เพือ่ส่งเสริมใหข้อนแก่นเป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม ICT ของ

ภูมิภาค  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาดา้นการคา้ การท่องเที่ยว การบริการ และการพฒันาโครงสร้าง

พื้นฐาน สู่ความเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค  
เป้าประสงค์  
1) เป็นเมืองศูนยก์ลางการท่องเที่ยวของภาค โดยมุ่งเนน้การท่องเที่ยวยคุก่อน ประวตัิศาสตร์ (ภูเวยีง/

ภูกุม้ขา้ว) มีแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเสน่ห์และเอกลกัษณ์ของเมือง  
2) เป็นเมืองศูนยก์ลางการคา้ของภูมิภาค โดยการพฒันาและเช่ือมโยงการคา้ระหวา่งประเทศ ควบคู่กบั

การเสริมสร้างความเขม้แขง็แก่ผูป้ระกอบการคา้ทอ้งถ่ิน  
3) มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งดา้นการลงทุน การบริการ การเงิน และดา้นคมนาคม ที่เพยีงพอ มี

ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนยก์ลางการคา้ บริการและการลงทุนของภูมิภาค  
 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การสนบัสนุน ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
เป้าประสงค์  
1) ประชากรวยัเรียนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง  
2) ประชาชนชาวขอนแก่น ไดรั้บโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวติผา่นการศึกษานอกระบบ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 สร้างสงัคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็  
เป้าประสงค์  
1) ประชาชนในหมู่บา้นมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ  
2) ผูน้าชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจดัการชุมชนใหเ้ขม้แขง็พึ่งตนเองได้  
3) ชุมชนมีความมัน่คงทางดา้นทุนชุมชน  
4) ชุมชนมีแนวทางการพฒันาที่มีทิศทาง คุณภาพและมีการบูรณาการ  
5) แรงงานนอกระบบไดรั้บการส่งเสริมอาชีพเพยีงพอต่อการประกอบอาชีพในครัวเรือน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันา ยกระดบัมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย ์ 
เป้าประสงค์  
1) ประชาชนเจบ็ป่วยดว้ยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาส าคญัลดลง  
2) ประชาชนมีพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกนัที่ถูกตอ้ง เหมาะสม  
3) ประชาชนไดรั้บบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย  
4) ประชาชนไดบ้ริโภคอาหาร และผลิตภณัฑสุ์ขภาพที่สะอาดปลอดภยั  
5) เป็นศูนยก์ลางบริการดา้นการแพทยท์ี่ส าคญัในระดบัภาคและนานาชาติ (Trauma Center ลา้งและ

เปล่ียนไตศูนยม์ะเร็ง Plastic Surgery ดูแลผูสู้งอาย)ุ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันา ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ  
เป้าประสงค์  
1) ประชาชนมีการอออกกาลงักายที่เหมาะสมกบัวยั และถูกตอ้งต่อเน่ือง ครอบครัวและชุมชนใชกี้ฬา

เป็นกิจกรรมในวนัหยดุ  
2) ประชาชนมีทกัษะการเล่นกีฬาที่ดี และมีการจดัการแข่งขนักีฬาทุกรุ่นอยา่งต่อเน่ือง  
3) เป็นศูนยก์ลางการกีฬาแห่งภูมิภาค  
4) ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจใหก้ารสนบัสนุนกีฬาระดบัจงัหวดั  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การสนบัสนุนสวสัดิการสงัคม และส่งเสริมครอบครัวเขม้แขง็  
เป้าประสงค์  
1) เด็ก เยาวชน สตรี ผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส มีหลกัประกนัความมัน่คง  

และศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษยอ์ยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง  
2) ครอบครัวมีความอบอุ่น เขม้แขง็  
3) ผูใ้ชแ้รงงานมีหลกัประกนัในการทางาน มีสวสัดิการ มีความมัง่คงปลอดภยัในการทางาน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การสนบัสนุน ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม วถีิชีวติทอ้งถ่ิน  

เป้าประสงค์  
1) ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ไดรั้บการรวบรวม เรียบเรียงเป็นวถีิวฒันธรรม  เพือ่ความมี

เสน่ห์ของเมืองขอนแก่น  
2) ประชาชนชาวขอนแก่น มีความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น  
3) มรดกทางศิลปวฒันธรรมไดรั้บการสร้างสรรคต่์อยอดเพิม่คุณค่า  
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ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรดิน  
เป้าประสงค์  
1) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์  
2) มีระบบบริหารจดัการทรัพยากรดินอยา่งเป็นระบบและย ัง่ยนื  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การพัฒนาแหล่งน ้า เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน ้า ระบบการกระจายน ้า และ

จัดการคุณภาพน ้าอย่างมีประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์  
1) จงัหวดัขอนแก่น มีน ้ าใชอ้ยา่งเพยีงพอกบัความตอ้งการในภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-อุปโภคบริโภค  
2) มีคุณภาพน ้ าที่เหมาะสมกบัประโยชน์การใชง้าน  
3) มีระบบกระจายน ้ าและบริหารจดัการน ้ าที่มีประสิทธิภาพ  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรป่าไมอ้ยา่งย ัง่ยนื  
เป้าประสงค์  
1) พื้นที่ป่าไดรั้บการปกป้องดูแลรักษา ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า  
2) พื้นที่ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ 
  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม เพือ่รองรับการเติบโตของเมืองอยา่ง

เป็นระบบ  
เป้าประสงค์  
1) คุณภาพส่ิงแวดลอ้มของจงัหวดัอยูใ่นเกณฑดี์ อยูใ่นระดบัมาตรฐาน  

- ขยะ  
- น ้ าเสีย  
- การบูรณาการ  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การสนบัสนุนการใชพ้ลงังานทดแทน เพือ่รองรับความตอ้งการการใชพ้ลงังาน
อยา่งย ัง่ยนื  

เป้าประสงค์  
1) ประชาชนมีจิตสานึกดา้นการอนุรักษพ์ลงังาน ลดการใชพ้ลงังาน  
2) ประชาชนหนัมาใชพ้ลงังานทางเลือก และพลงังานทดแทนเพิม่ขึ้น  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาระบบการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ  
เป้าประสงค์  
1) มีการบูรณาการเพือ่บริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มระหวา่งหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง จงัหวดั 

และทอ้งถ่ิน อยา่งเป็นระบบ  
 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอคัคีภยั  
เป้าประสงค์  
1) ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นจากอคัคีภยั  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภยั  
เป้าประสงค์  
1) มีพื้นที่ไดรั้บผลกระทบจากอุทกภยันอ้ย  
2) ประชาชนมีความปลอดภยั ไม่ไดรั้บผลกระทบในชีวติและทรัพยสิ์นจากอุทกภยั  
3) ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง  
4) พื้นที่เส่ียงภยันา้ท่วมลดลง  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การป้องกนัลดผลกระทบ และช่วยเหลือผูป้ระสบภยัแลง้  
เป้าประสงค์  
1) มีพื้นที่ไดรั้บผลกระทบจากภยัแลง้นอ้ยลง  
2) ประชาชนมีความปลอดภยั ไม่ไดรั้บผลกระทบในชีวติและทรัพยสิ์นจากภยัแลง้  
3) ผูไ้ดรั้บผลกระทบจากอุทกภยัไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การบริหารจดัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรมอยา่งมี

ประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์  
1) ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  
2) ระบบบริหารจดัการดา้นการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การลดปัญหายาเสพติด เพือ่ขจดัความเดือดร้อนของประชาชน  
เป้าประสงค ์ 
1) ประชาชนไม่ไดรั้บความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอุบติัเหตุจราจร  
เป้าประสงค์  
1) ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภยัในการสญัจรทางถนน  
2) ผูป้ระสบอุบตัิเหตุ ไดรั้บการช่วยเหลืออยา่งทนัท่วงที  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่7 การป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุจากอาคารและป้าย  
เป้าประสงค์  
1) อาคาร/และป้ายมีความมัน่คงปลอดภยั  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่8 การรักษาความมัน่คงและสงบเรียบร้อย เพือ่ความปลอดภยัในชีวติและ

ทรัพยสิ์นของประชาชน  
เป้าประสงค์  
1) จงัหวดัขอนแก่นมีความมัน่คงปลอดภยัสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุวุน่วายจากการชุมนุมประทว้ง  
2) ไม่มีการก่อการร้าย/การก่ออาชญากรรมจากชาวต่างดา้วหลบหนีเขา้เมือง  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่9 การบริหารจดัการดา้นความมัน่คง และความปลอดภยัในเชิงบูรณาการ  
เป้าประสงค์  
1) มีการบูรณาการเพือ่การจดัการความมัน่คงและปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนระหวา่ง

ส่วนกลาง จงัหวดั และทอ้งถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรม  
 
ยุทธศาสตร์ที ่5 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่1 การบริหารจดัการการจดัเก็บรายไดภ้าครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
เป้าประสงค์  
1) การจดัเก็บรายรับของส่วนราชการในจงัหวดัไดอ้ยา่งครบถว้น ถูกตอ้งตามระยะเวลาที่กาหนด  
2) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย เพือ่การกระตุน้เศรษฐกิจของจงัหวดั  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาบุคลากรและการจดัการองคค์วามรู้  
เป้าประสงค์  
1) เสริมสร้างสมรรถนะใหแ้ก่บุคลากรอยา่งทัว่ถึงตามภารกิจของจงัหวดั  
2) พฒันาคุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการทางาน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาระบบ และบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ  
เป้าประสงค์  
1) การใช ้ICT สนบัสนุนการพฒันาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี  
2) การใช ้ICT เพือ่ยกระดบัสงัคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  
เป้าประสงค์  
1) ประชาชนไดรั้บบริการที่มีประสิทธิภาพจากจงัหวดั หน่วยงานกลางรัฐวสิาหกิจ อปท. อยา่งเบด็เสร็จ 

สะดวก รวดเร็ว ทัว่ถึง ตรงตามความตอ้งการ  
2) คณะทางานภาคประชาชนมีความเขม้แขง็ รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ในการดาเนิน

งานของส่วนราชการเพือ่การพฒันาจงัหวดั  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่5 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ  
เป้าประสงค์  
1) การประชาสมัพนัธจ์งัหวดัอยา่งบูรณาการในดา้นข่าวสาร ส่ือ ช่องทาง และรูปแบบ การ

ประชาสมัพนัธไ์ดอ้ยา่งครอบคลุม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย  
2) จงัหวดัขอนแก่นมีภาพลกัษณ์ที่ชดัเจน กลุ่มเป้าหมายมีความรับรู้ที่ถูกตอ้ง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่6 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
เป้าประสงค์  
1) เป็นเมืองพีน่อ้งกบัเมืองส าคญัของประเทศพนัธมิตรในการพฒันาเมืองดา้นต่าง ๆ  
2) มีขอ้ตกลงร่วมระหวา่งเมืองเพือ่สนบัสนุน ส่งเสริมการพฒันาตามยทุธศาสตร์จงัหวดั 

         

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2556 – 2558 

                  วิสัยทัศน์  อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น 

                             “ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจ ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ “ 
 

พันธกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                
             1. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีทกัษะในวชิาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม  
 2.  จดัการศึกษาในและนอกระบบใหไ้ดม้าตรฐานและสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้ 
 3.  สร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัคนและสงัคมใหรู้้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงอยา่งมีเหตุผล  
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 4.  สร้างเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็และแข่งขนัได ้โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริหารและการ
ท่องเที่ยว 
 5.  พฒันาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเคร่ืองข่ายการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐาน 
 6.  บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์ มีความสมดุลอยา่งย ัง่ยนื  
   

    ประเด็นยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย   4  ยุทธศาสตร์   18  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

              ยุทธศาสตร์ที่  1    การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดบั ทั้งในและนอกระบบ   
      ครอบคลุมทุกช่วงวยั ใหเ้รียนรู้ตลอดชีวติ 
1.2 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวฒันธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
1.3 พฒันาส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการดา้นสาธารณสุข การป้องกนัและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางดา้นร่างกายและจิตใจ ใหป้ระชาชนมีสุขภาวะทีดี 
1.4 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก การแพทยพ์ื้นบา้น และ  

สมุนไพร 
1.5 พฒันาส่งเสริม  และสนบัสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพือ่การออกก าลงักาย 

                      
              ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 4  แนวทาง  ดังนี้ 

2.1 พฒันาและสนบัสนุนโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง และระบบการใหบ้ริการ 
                                ขนส่งมวลชน 
  2.2  พฒันาเพิม่ประสิทธิภาพระบบและเครือข่ายการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน 
                               ทอ้งถ่ินใหมี้ประสิทธิภาพไดม้าตรฐาน 

2.3  พฒันา  ส่งเสริม และสนบัสนุนระบบการรักษาความปลอดภยัในเขตเมืองและชุมชนแบบ   
        ส่วนร่วม 
2.4   ส่งเสริม และสนบัสนุนใหห้มู่บา้น / ชุมชน ปลอดยาเสพติด และปลอดอบายมุข 

 
              ยุทธศาสตร์ที่  3    การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่นขัน  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา               
                                               4    แนวทาง  ดังนี้ 

3.1  พฒันา  ส่งเสริมและสนบัสนุนการเพิม่มูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชนและสินคา้การเกษตรอยา่ง   
       ครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภณัฑ ์และการตลาด 
3.2 ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงไปใชใ้น 

การประกอบอาชีพ 



 

30 
3.3 พฒันาและส่งเสริมเครือข่ายวสิาหกิจชุมชนใหเ้ขม้แขง็และสามารถแข่งขนัได ้
3.4 พฒันาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

       
              ยุทธศาสตร์ที่  4   การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
                                      ประกอบด้วยแนวทางการพฒันา  5  แนวทาง  ดังนี้ 

4.1  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ 
       ส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
4.2  อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และเพิม่พื้นที่ป่า และป่าตน้น ้ าล าธารใหเ้กิดความอุดมสมบูรณ์ 
4.3  พฒันาฟ้ืนฟูแหล่งน ้ าและการบริหารจดัการน ้ าอยา่งเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
4.4  พฒันาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ 
4.5  เพิม่ประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูลและน ้ าเสีย             

                                 
5. ทิศทางการพัฒนาอ าเภอและยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 
 วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ 
 

                “เขาสวนกวาง  อยูดี่  กินดี  มีแฮง  ชุมชนเขม้แขง็  ปลอดภยั  ร่วมใจพฒันาประชาธิปไตย” 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

                         1.  ส่งเสริม  / สนบัสนุน  ใหด้ าเนินการพฒันาโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                         2.  ส่งเสริม  / สนบัสนุน  ใหใ้ชท้รัพยากรที่มีอยูใ่นพื้นที่ใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและมี
ประสิทธิภาพ 
                         3. ส่งเสริม  / สนบัสนุน  ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและเทคโนโลยใีหม่มาประยกุต ์ ไดอ้ยา่งเหมาะสม
หรือในไปสู่การเพิม่ประสิทธิภาพและความสามารถในการพฒันา 
                          4. ส่งเสริม  / สนบัสนุนใหน้ ากลไกทางกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บงัคม  ไปใชใ้นการจดัการบริการ
การพฒันาเพือ่น าไปสู่ทิศทางการพฒันาพงึประสงค ์ และสอดคลอ้งกบันโยบายของจงัหวดั  นโยบายของ
รัฐบาล  ตามล าดบั 
 สรุปแนวทางการพัฒนาอ าเภอ 

1. ใหมี้การพฒันาและส่งเสริมอาชีพของราษฎรทั้งในภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม ใหมี้
รายไดสู้งขึ้น   และสามารถพึ่งตนเองได ้

2. ใหมี้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานครอบคลุมราษฎรทุกหมู่บา้น   ต าบล 
3. ใหมี้การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หมี้คุณภาพประสิทธิภาพ   ส่งเสริมความรู้และการศึกษาแก่ราษฎร

ทั้งในและนอกระบบโรงเรียน 
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4.  เสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ และทรัพยสิ์นของประชาชนทุกพื้นที ่    โดยด าเนินการอยา่งจริงจงั
และต่อเน่ือง 

5. ใหป้ระชาชนมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มโดยการจดั
อบรมสมัมนา  การร่วมกนัต่อตา้นการก่อใหเ้กิดมลภาวะทุกประเภท 

ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนา 
 

1. ดา้นเศรษฐกิจ ตวัช้ีวดั แผนงาน / โครงการ 
1.1 แนวทางลดรายจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 

-  ดชันีผูบ้ริโภค 
-  สดัส่วนการน าเขา้
สินคา้ที่เป็นปัจจยัการ
ผลิต 
 
 
 
 

-  การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ทุกกิจกรรม 
-  การส่งเสริมเกษตรอินทรียชี์วภาพ  เช่น  ปลูกขา้ว  เพือ่
จ  าหน่ายพนัธ ์
-  การส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตในครัวเรือน 
-  การสนบัสนุนกลุ่มรวมตวัคา้ปลีกเขม้แขง็ เช่น  ร้านคา้ 
ชุมชน 
-  การส่งเสริมคุณธรรม  ลด  ละ  เลิกอบายมุข 
-  ส่งเสริมวสิาหกิจชุมชน เช่น OTOP SME 

1.2 แนวทางเพิม่รายได ้
 

-  ผลิตภณัฑม์วล
รวมทั้งปี 
-  รายไดร้้อยละ  16  
ต่อปีในครัวเรือนที่ไม่
ผา่นเกณฑ ์จปฐ. 

 

-  การพฒันากลุ่มอุตสาหกรรม  เช่น  การแปรรูปผลผลิต  
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
-  การส่งเสริมการผลิตสินคา้เกษตรเพือ่อุตสาหกรรม เช่น  
ไมผ้ลยนืตน้  พชืไร่อ่ืน 
1. พฒันาตลาดสินคา้การเกษตร  ตลาดซ้ือขายล่วงหนา้ 

  ตลาดชุมชน  ศูนยร์วบรวมผลผลิต 
2. ส่งเสริมและขยายโอกาสสู่แหล่งทุน 
      -  แปลงสินทรัพยเ์ป็นทุน 

1.3    แนวทางขยาย
โอกาสและสร้าง
ศกัยภาพการแข่งขนั  

 

-  เงินออม 
-  ผลสมัฤทธ์ิของ
กิจกรรม 

 

3. การพึ่งตนเองดา้นเงินทุนของชุมชน / ผูป้ระกอบการ 
-  สนบัสนุนกลุ่มออมทรัพยเ์พือ่การผลิต 
-  ส่งเสริมกองทุนรวมเพือ่การลงทุน 
-  บริหารจดัหางานและตลาดนดัแรงงาน 

        ระบบประกนัภยัสินคา้เกษตรและอุตสาหกรรม 
-  จดัระบบประกนัภยัและแจง้เตือนสินคา้เกษตร   
    และอุตสาหกรรม 
-   สนบัสนุนการลงทุนจากภายนอกหาแหล่งทุน 
-  จดัทุนส่งเสริมอาชีพเศรษฐกิจชุมชน 
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1.4  แนวทางส่งเสริม
การเนินการเพือ่เพิม่ 

ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 

ผลสมัฤทธ์ิของ
กิจกรรม 

1.   การก าหนดเขตปลูกพชืหลกั 
2.   จดัท าทะเบียนเกษตรกร 
3.   เพิม่ความสามารถดา้นการแข่งขนั 

-  พฒันาระบบชลประทานแหล่งน ้ า 
 -  พฒันาระบบคมนาคมขนส่งเขา้สู่แหล่งผลผลิต 

1.5  แนวทางสร้าง
ความพงึพอใจของ
ผูบ้ริโภค 
 
 

ผลสมัฤทธ์ิของ
กิจกรรม 

 
 

 

1. สร้างและพฒันาเคร่ืองหมายการคา้  การับรองคุณภาพ
ผลิตภณัฑ ์OTOP 

2. พฒันาพนัธเ์พือ่เพิม่ผลผลิตต่อหน่วยจดัท าแผนพฒันา
เกษตรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
และการบริการ 

 
2. ดา้นสงัคม ดชันีช้ีวดั แผนงาน / โครงการ 

2.1 แนวทางการจดัท า    
ชุมชนน่าอยูเ่ชิดชู  
คุณธรรม 
2.2  แนวทางส่งเสริม    
คุณภาพชีวติ 
 
 
 
 

ผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรม 
 
 

ผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรม 
 
 
 

 

1. จดัท าแผนแม่บทชุมชนน่าอยูร่ะดบัต าบล 
ฟ้ืนฟูวฒันธรรมทอ้งถ่ิน  จดัสาธารณูปโภคที่ดีและมี
มาตรฐาน สวนสุขภาพ 
1. การพฒันาศกัยภาพและพึ่งตนเองดา้นสุขภาพ 
แพทยแ์ผนไทย  สมุนไพร สงัคมสงเคราะห์ผูพ้กิาร  
ยากจน  ผูสู้งอาย ุ  เครือข่ายประชาคมสุขภาพ  
ส่งเสริมสุขภาพเด็กทุกระดบั 
2. การป้องกนัอาชญากรรม 
3. ชุมชนปลอดยาเสพติดพฒันาและบ าบดัผูต้ิดยา 

2.2  แนวทางส่งเสริม
การเรียนรู้/การวจิยั/
พฒันาเทคโนโลย ี

ผลสมัฤทธ์ิกิจกรรม 1. พฒันาเจา้หนา้ที่บุคลากรชุมชนและ อบต. 
1.1 พฒันาจิตส านึกการใหบ้ริการ 
1.2 พฒันาดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

2. การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
2.1 พฒันาฐานขอ้มูลกลางของต าบลและ 

หน่วยงานใหเ้ช่ือมโยงกนั 
3.  การวจิยัเพือ่พฒันาดา้นสงัคม 

3.1  สนบัสนุนงานวจิยัที่สอดคลอ้งกนักบัความ 
ตอ้งการของประชาชนในชุมชนเครือข่ายความ 
ร่วมมือเพือ่การวจิยักบัองคก์รต่างๆ 
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3. ดา้นยกระดบัทรัพยก์รมนุษย ์ ดชันีช้ีวดั แผนงาน / โครงการ 
3.1  แนวทางยกระดบัคุณภาพ
การศึกษา กลุ่มนกัเรียน
นกัศึกษา 
-  ระบบการศึกษาก่อนวยัเรียน 
-  ภาคบงัคบั 
-  สูงกวา่ภาคบงัคบั 
 

 ผลสมัฤทธ์ิของกิจกรรม 
          
          100% 
 
           50% 
 

สนบัสนุนการศึกษาในทุกระดบั 
สอดแทรกหลกัสูตรใหก้ลมกลืนกบัสภาพพื้นที่
และวฒันธรรม 
ยกระดบับุคลกรผูมี้ส่วนเก่ียวกบัการพฒันา
การศึกษา 
ส่งเสริมทุนการศึกษา 

3.2  แนวทางสร้างคนมีคุณภาพ  
กลุ่มแรงงาน/บริการ 
-   กลุ่มเกษตรกร 
-  กลุ่มผูป้ระกอบการ  

 

-  ความสมดุลกบั    
ทรัพยากรในพื้นที่ 

-   ความสมดุลกบั 
ทรัพยากรในพื้นที่ 

-  การเพิม่ขึ้นของ 
ผูป้ระกอบการ 

 

พฒันาทกัษะดา้นแรงงานและบริการเคล่ือนยา้ย
แรงงานภาคเกษตรกรรมบางส่วนมาอยูใ่นภาค
แรงงานบริการ  เช่น  อุตสาหรรมการท่องเที่ยว 
ยกระดบัคุณภาพบุคลากรที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบั 
การพฒันาทกัษะแรงงานสนบัสนุนศูนยเ์รียนรู้

ชุมชน 
ดา้นการเกษตรเสริมสร้างเครือข่ายกลุ่มการผลิต
ยกระดบัคุณภาพบุคลากรที่มีส่วนในการพฒันา
เกษตรกร 

3.3  แนวทางสร้างเสริม
ส่ิงแวดลอ้มย ัง่ยนื 

 

คุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 

พฒันาศกัยภาพคนในการแข่งขนัยกระดบั
บุคลากรที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 
1. ก าหนด  Zoning ดา้นพื้นที่ส่ิงแวดลอ้ม

ร่วมกบัชุมชน   
    -  จดัท าแผนแม่บทส่ิงแวดลอ้มชุมชน 

            -   ออกขอ้บญัญติัต าบลที่เก่ียวขอ้ง
สาธารณะสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
2. ปลูกจดัส านึกร่วมของชุมชน                  

(โรงเรียนดีส่ิงแวดลอ้มดี) 
3. สร้างเครือข่ายส่ิงแวดลอ้ม 
4. การจดัการดา้นมลภาวะ 
- ส่งเสริมใหชุ้มชน  ลด/ละ/เลิกใช ้ ส่ิงที่ก่อ
มลพษิ 
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4.  ดา้นการบริหารจดัการ
องคก์รแนวใหม่ 

ตวัช้ีวดั แผนงาน / โครงการ 

แนวทางที ่1  เสริมสร้าง
ระบบการบริหารจดัการ
กิจการบา้นเมืองที่ดี 
 

-   การมีส่วนร่วมประชาชน 
-  ประสิทธิภาพ 
-  ประสิทธิผล 
-  การมีส่วนร่วมประชาชน 

 

โครงการ อบต. พบประชาชน 
โครงการประชาคมต าบล 
โครงการบา้นเมืองน่าอยู ่

 

แนวทางที ่2  
การบริหารการคลงัและ
งบประมาณ 

-  ประสิทธิภาพ 
-  ประสิทธิผล 
-  ประชาคมต าบล 

 

1. การมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือ / จา้ง 
2. การตรวจสอบภายใน 
3. การนจดัเก็บภาษีที่เก่ียวขอ้ง 
4. งบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงาน 

แนวทางที ่3  
การส่งเสริมการเมืองการ
ปกครอง/การบริหาร 

-  องคก์รในพื้นที่ 
-  การมีส่วนร่วมประชาชน 
 
 

1. โครงการรณรงคก์ารเลือกตั้งทุกระดบั 
2. โครงการส่งเสริมความรู้บุคลากร 
 

 
6.  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
 ตามค าแถลงนโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวแถลงต่อสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล
นาง้ิว  วนัที่  9  สิงหาคม  2556 นั้น   นายจรูญ  ศิริโคจรสมบติั  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ไดก้  าหนด
นโยบายในการบริหารราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  ตามกรอบของอ านาจหนา้ที่ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงไดก้  าหนดไวท้ั้งหมด  6  ดา้น ดงัน้ี 
 

1. นโยบายดา้นโครงสร้างพื้นฐาน   โดยมีแนวทางดงัน้ี 
1.1 ก่อสร้าง   ปรับปรุง และบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม  ถนน สะพาน  รางระบายน ้ าทั้งเสน้ทางสายหลกัและ

ทางเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น  ใหป้ระชาชนไดป้ระโยชน์และความสะดวกในการสญัจรไปมา  การขนส่งสินคา้
ทางการเกษตรและการพาณิชยใ์หมี้ความสะดวกรวดเร็วขึ้น  โดยประสานหน่วยงานภาครัฐใหส้นบัสนุน
นอกเหนือจากงบประมาณองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

1.2  ก่อสร้าง และปรับปรุงระบบน ้ าประปาหมู่บา้นใหค้รอบคลุมทั้งต  าบล  เช่น  การขยายเขตระบบ
ประปา  ก่อสร้างและปรับปรุงประปาหมู่บา้น  สนบัสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารระบบประปา
หมู่บา้น 

 



 

35 
 

1.3  ก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน ้ า  คลองหรือท่อส่งน ้ า เพิม่หรือพฒันาแหล่งน ้ าเพือ่ใชใ้นการอุปโภค  
บริโภคและการเกษตรใหค้รอบคลุมอยา่งทัว่ถึง 

1.4  ขยายเขตการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะริมถนน   ไฟฟ้าส่องสวา่ง และไฟฟ้าเพือ่การเกษตรให้
ครอบคลุมและทัว่ถึง 

1.5  ก่อสร้าง สวนสาธารณะ การปรับปรุงภูมิทศัน์ ใหป้ระชาชนมีสถานที่ออกก าลงักาย เล่นกีฬา  และ
พกัผอ่นหยอ่นใจภายในต าบล 

 
2.  นโยบายดา้นเศรษฐกิจ  โดยมีแนวทางดงัน้ี 

2.1  สนบัสนุนส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม  ส่งเสริมการพฒันากลุ่มอาชีพและกลุ่มองคก์รต่างๆ 
ใหมี้รายไดเ้พิม่ขึ้นและมีความเขม้แขง็ย ัง่ยนื 

2.2  ส่งเสริมอาชีพเพิม่รายไดใ้หก้บัประชาชนโดยยดึหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงตามแนวทาง
พระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  เช่น การลดตน้ทุน การผลิต  เพิม่รายไดใ้หแ้ก่เกษตรกร ฯลฯ  

 
3.  นโยบายดา้นสงัคม  โดยมีแนวทางดงัน้ี 

3.1  ส่งเสริมการสร้างชุมชนน่าอยู ่ มีความเขม้แขง็และความสามคัคี  จดัระเบียบ ความสงบความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัทุกรูปแบบของชุมชน 

3.2  ส่งเสริมการพฒันาผูน้ า และสถาบนัครอบครัวในชุมชนใหเ้ขม้แขง็  สนบัสนุนใหทุ้ก 
ภาคส่วนของสงัคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างความเขม้แขง็และความอบอุ่นใหแ้ก่ครอบครัว 

3.3  ใหก้ารสงเคราะห์ผูสู้งอาย ุ คนพกิาร  ผูป่้วยเอดส์  ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม  
และเด็กนกัเรียนที่ขาดแคลน 

3.4  ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมกองทุนฌาปณกิจ  กลุ่มองคก์รต่างๆ เช่น  เยาวชน  สตรี  อสม.  
และอปพร. ต าบลใหมี้ความเขม้แขง็ 

 
4.  นโยบายดา้นสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม  โดยมีแนวทางดงัน้ี 

4.1  ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานใหมี้ความเขม้แขง็  ใหป้ระชาชนในต าบลนาง้ิวมีความรู้เก่ียวกบัการ
ป้องกนัโรคภยัไขเ้จบ็ต่าง ๆ พร้อมทั้งโรคระบาด  โรคติดต่อ  และสามารถปฐมพยาบาลเบื้องตน้ได ้

4.2  การจดัใหมี้ระบบก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล  ส่งเสริมการรณรงคส์ร้างจิตส านึก  การจดัระบบ
ส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนการบ าบดั  และการอนุรักษฟ้ื์นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในต าบล 

4.3  สนบัสนุนกองทุนหลกัประกนัสุขภาพประจ าต  าบลใหมี้ความเขม้แขง็  ส่งเสริมใหป้ระชาชนมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง  มีการเล่นกีฬาและการออกก าลงักาย 
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 5.  นโยบายดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรม  และกีฬา  โดยมีแนวทางดงัน้ี 

 5.1  ส่งเสริมและสนบัสนุนการการศึกษาเรียนรู้แบบตลอดชีวติ  การศึกษาทั้งในและนอกระบบใหมี้
เครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน  รวมทั้งมีกองทุนเพือ่การศึกษาใหแ้ก่นกัเรียนที่ยากจน 
 5.2  ส่งเสริมและพฒันาศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กใหน่้าอยูแ่ละใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 
 5.3  ส่งเสริมสนบัสนุนขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  วฒันธรรมทอ้งถ่ินใหก้บัเด็ก เยาวชนและ
ประชาชน  รวมทั้งอนุรักษเ์ป็นอตัลกัษณ์ที่โดดเด่นของต าบลนาง้ิว   
 5. 4  ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมการกีฬาใหห้ลากหลายรูปแบบ  มีสนามกีฬาในระดบัต าบลเพือ่ให้
ประชาชนสามารถใชป้ระประโยชน์ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกนั 
 

6.  นโยบายดา้นการเมืองการบริหาร โดยมีแนวทางดงัน้ี 
 6.1  ส่งเสริมสนบัสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  โดย
มุ่งเนน้ใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการ  “ร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมปฏิบติั  และร่วมรับผลประโยชน์”  
 6.2  เพิม่ประสิทธิภาพในการประชาสมัพนัธแ์บบบูรณาการ  ใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือองคป์กครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน  และหน่วยงานอ่ืน ๆ ทุกแห่ง  ในกรณีที่เหตุจ าเป็นเร่งด่วนอนัจะก่อใหเ้กิดความเสียหายร้ายแรงต่อ
ราษฎรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว 
 6. 3  เนน้การบริหารราชการแบบใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารทอ้งถ่ิน และบริหารงานอยา่งมี
ประสิทธิภาพ  โดยการรักษาวนิยัทางการคลงั   
 6. 4    มุ่งเนน้การพฒันาฝึกอบรมใหก้บัคณะผูบ้ริหาร  สมาชิกสภา อบต. ขา้ราชการและพนกังานไดรั้บ
การเพิม่พนูความรู้ทกัษะ  และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิง่ขึ้น 
 6. 5  ก่อสร้าง ซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  อาคารที่ท  าการองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  รวมทั้ง
ปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวใหมี้มาตรฐานพร้อมที่รองรับงานในระดบัต่าง ๆ 
 6. 6  จดัซ้ือวสัดุอุปกรณ์  ครุภณัฑท์ี่จ  าเป็นต่อการปฏิบติังานของพนกังานและเจา้หนา้ที่ใหพ้ร้อมปฏิบติั
หนา้ที่บริการประชาชนต าบลนาง้ิว 
   

 สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
 

   ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาของผูบ้ริหารจะด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัแผนยทุธศาสตร์
การพฒันา   ที่เป็นการก าหนดวา่ในอนาคตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  จะเป็นไปในทิศทางใด  และเป็น
เคร่ืองมือก าหนดแนวทางการพฒันาองแผนพฒันาต าบลสามปี  (255 8 – 25 60) วา่มีความสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเพยีงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพฒันา  ดงัน้ี 
 

1.  วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ 
         “นาง้ิวชุมชนเขม้แขง็  แหล่งท่องเที่ยวดี  มีวฒันธรรม  น าการศึกษา  กีฬาเด่น  เนน้เศรษฐกิจ
พอเพยีง  ลือเล่ืองสินคา้  OTOP” 
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2.  พันธกิจ 
 1.  เสริมสร้างชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ในชุมชนและมีการพฒันาใหป้ระชาชนมีความสุข  
 2.  พฒันาส่งเสริมดา้นการเกษตรใหมี้คุณภาพอยา่งย ัง่ยนื  
 3.  พฒันาโครงสร้างพื้นฐานใหค้รอบคลุมและไดม้าตรฐาน  
 4.  ส่งเสริมสนบัสนุนวฒันธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน   การศึกษาและการกีฬา  
 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล 
 

      3.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 
 เป้าหมาย 
    เพือ่ก่อสร้าง   ปรับปรุงและซ่อมแซม บ ารุงรักษา  โครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลนาง้ิว   ใหมี้ความสะดวกและมีมาตรฐาน   เพือ่สนบัสนุนยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น  
และยทุธศาสตร์การพฒันาต าบลดา้นอ่ืน ๆ  ใหป้ระสบความส าเร็จ  โดยเฉพาะอยา่งยิง่  ดา้นการคมนาคมขนส่ง
สายหลกัและทางเช่ือม  ดา้นแหล่งน ้ าตามธรรมชาติและการก่อสร้างแหล่งน ้ า รวมทั้งการขยายเขตไฟฟ้า 
 
 แนวทางการพฒันา 
    ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางดา้นคมนาคมขนส่งใหป้ระชาชนไดรั้บการบริการสาธารณะให้
ความสะดวก  และรวดเร็วขึ้น  โดยเนน้การก่อสร้างที่มีมาตรฐานและเกิดประโยชน์สูงสุด  ดงัน้ี 
    1.    ก่อสร้าง   ปรับปรุงและซ่อมแซม บ ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท่อเหล่ียม คสล.  ท่อระบายน ้ า  

ร่องระบายน ้ า  ฝายน ้ าลน้  ประปาหมู่บา้น  บ่อบาดาล  บ่อน ้ าโยก ใหเ้ป็นไปดว้ยความสะดวก 
    2.    ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง

สาธารณะภายในต าบล 
    3.    จดัหาและปรับปรุงแหล่งน ้ า และการบริการสาธารณะที่ประชาชนพงึไดรั้บอยา่งถว้นหนา้ 
 

   3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 เป้าหมาย 
    เพือ่ สนบัสนุนสวสัดิการสงัคม ส่งเสริมครัวเรือนเขม้แขง็  สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรม ทอ้งถ่ิน  
พฒันาส่งเสริมการยกระดบัมาตรฐานสาธารณสุขในชุมชน   มีการพฒันาส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ  
สนบัสนุน เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนทางการศึกษาพื้นฐานการเรียนรู้ตลอดชีวติ     สงัคมและ เศรษฐกิจ
ฐานรากใหมี้ความเขม้แขง็ในการประกอบอาชีพในครัวเรือน  ซ่ึงเป็นไปตามยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั
ขอนแก่น  ยทุธศาสตร์การพฒันาต าบล  ที่เนน้การพฒันาการแปรรูปสินคา้เกษตร  การยกระดบัสินคา้หน่ึงต าบล  
หน่ึงผลิตภณัฑ ์ และการแข่งขนัทางการคา้  และการแกไ้ขปัญหาความยากจนของจงัหวดัขอนแก่น 
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 แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมประชากรวยัเรียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอยา่งทัว่ถึง 
2. สนบัสนุน  ส่งเสริมใหป้ระชาชนในหมู่บา้นมีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ มีทุนชุมชนที่

เขม้แขง็พึ่งตนเองได ้
3. ส่งเสริมทกัษะอาชีพและเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร  ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพการแปรรูป

สินคา้การเกษตรที่มีอยูใ่นพื้นที่ เพือ่การพฒันาผลิตภณัฑใ์หแ้ข่งขนัในตลาดได ้
4. ส่งเสริมและพฒันาประชาชนไดรั้บการบริการรักษาพยาบาล การป้องกนัรักษาโรคที่ถูกตอ้ง  

เหมาะสม 
5. ส่งเสริมการออกก าลงัที่เหมาะสมกบัวยัและการมีทกัษะในการเล่นกีฬาที่ดี 
6. การสนบัสนุนสวสัดิการสงัคม แก่เด็ก เยาวชน สตรี ผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส 
7. ส่งเสริมศิลปวฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถ่ิน ใหไ้ดรั้บการสร้างสรรคต่์อยอดอยา่งมีคุณค่า 
8. ส่งเสริมองคก์รดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข กลุ่มสตรีและองคก์รอ่ืนๆ 

 

   3.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 เป้าหมาย 
    เพือ่ การพฒันาแหล่งน ้ าใหมี้ทรัพยากรน ้ า และมีการจดัการคุณภาพน ้ าอยา่งมีคุณภาพ การอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน ป่าไม ้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ 
 แนวทางการพฒันา 
    1.  ส่งเสริมใหมี้การปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม ้ป่าชุมชน ป่าหวันา ไม่ใหมี้การบุกรุกท าลาย
    2.  การส่งเสริมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ขยะ น ้ าเสีย  หมอก ควนัในระดบัมาตรฐานที่ดี 
    3.  การส่งเสริม สนบัสนุนใหป้ระชาชนมีจิตส านึกดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
    4.  การพฒันาและส่งเสริม ใหป้ระชาชนใชพ้ลงังานทางเลือก หรือพลงังานทดแทนมากขึ้น 
     

3.4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สิน  และความมั่นคง 
  เป้าหมาย 
    เพือ่ การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอคัคีภยั อุทกภยั ลดผลกระทบ และช่วยเหลือ
ผูป้ระสบภยัแลง้ การบริหารจดัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด ขจดัความ
เดือดร้อน ความเสียหายของประชาชน และการรักษาความมัน่คง สงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชนอยา่งบูรณาการ 
 แนวทางการพฒันา 

1. ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยข์องประชาชนจากอคัคีภยั อุทกภยั   
2. สนบัสนุนการลดผลกระทบความเดือดร้อนจากภยัแลง้ของประชาชนในพื้นที ่
3. ใหก้ารช่วยเหลือประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง  
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4. สนบัสนุนการจดัการดา้นการปราบปรามอาชญกรรม และปัญหาจากยาเสพติด 
5. สนบัสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบติัเหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที 
6. มีการบูรณาการ จดัการความมัน่คงและปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนร่วมกบั

หน่วยงานที่เก่ียวกบัในพื้นที่ 
 

 3.5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 
 เป้าหมาย 
    เพือ่การ พฒันาบริหารและการจดัการองคค์วามรู้  สมรรถนะ ของคุณภาพชีวติและความสมดุล
ระหวา่งชีวติกบัการท างานของบุคลากร การพฒันาบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาบริการประชาชน
และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใหมี้ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ มีความเขม้แขง็  โดยเฉพาะ
ในส่วนราชการส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี  
 
 แนวทางการพฒันา 
 1.   ส่งเสริมก ารมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความเห็นในการด าเนินงานของส่วนราชการ 
 2.   เสริมสร้างสมรรถนะ และความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานของบุคลากร 
 3.    ส่งเสริมการบริหารภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี  
 4.   พฒันาการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลงัทอ้งถ่ิน  โดยใชร้ะบบเทคโนโลยใีหมี้ความ
โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้
 5.    ส่งเสริม การบริการประชาชนและคณะท างานภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  มีความเขม้แขง็จาก
หน่วยงานราชการของภาครัฐ 
 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  
 

3.1  ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความตอ้งการของประชาชน ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มีดงัน้ี 
เพือ่จะใหท้ราบถึงสภาวการณ์แวดลอ้มของการพฒันาและศกัยภาพในการพฒันาทอ้งถ่ินใน

ภาพรวมของต าบลนาง้ิว องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานราชการและประชาชน จึงไดร่้วมกนัวเิคราะห์
สภาวการณ์เก่ียวกบัการพฒันาดา้นต่างๆ  โดยใชเ้ทคนิค  SWOT  Analysis  เพือ่วเิคราะห์หาจุดแขง็  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรคที่จะน าไปสู่การพฒันาดงัผลการวเิคราะห์  ดงัน้ี 

 
1.  ด้านคนและสังคม 
1.1  การศึกษา 
จุดแขง็ 
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 ในพื้นที่เขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีสถานศึกษา  2  ระดบั  คือ  ระดบัประถมศึกษาและระดบั
มธัยมศึกษา  และในอนาคตจะก่อสร้างศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนาง้ิวที่ใหก้ารศึกษาระดบัปฐมวยั มี
การใหบ้ริการการศึกษานอกระบบ และตามอธัยาศยั เช่น  ที่อ่านหนงัสือพมิพป์ระจ าหมู่บา้น  การฝึกอบรม
เก่ียวกบัการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นตน้  นอกจากน้ียงัมีการใหทุ้นการศึกษาในระดบัปริญญาตรี  และปริญญา
โทแก่บุคลากรภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

จุดอ่อน 
 หน่วยงานยงัขาดแคลนบุคลากรที่ท  าหนา้ที่เก่ียวกบัการศึกษา  ปัญหาการขาดแคลนครูผูส้อน และขาด
ส่ือการเรียนการสอนที่ทนัสมยัส าหรับใชใ้นการจดัการเรียนการสอน  มีงบประมาณที่ไม่เพยีงพอต่อการใชจ่้าย
ดา้นการศึกษา 

โอกาส 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและหน่วยงานทางการศึกษา  มีการประสานความร่วมมือเป็นอยา่งดีในการ
ร่วมกนัพฒันาการศึกษา   

อุปสรรค 
 ปัจจุบนักฎหมาย  หรือระเบียบในเร่ืองการจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มีความ
ชดัเจน  จึงท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถสนบัสนุนและพฒันาการศึกษาไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพ  
และค่านิยมของผูป้กครองที่ส่งบุตรหลานเขา้เรียนในโรงเรียนที่มีช่ือเสียงทั้งในจงัหวดัและนอกจงัหวดั 

1.2 กีฬา 
จุดแขง็ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีสนามกีฬาประจ าต  าบลและในแต่ละ  ซ่ึงใชเ้ป็นสถานที่การแข่งขนั
กีฬาประเภทต่างๆ  เช่น  กีฬาฟุตบอล  และมีการฝึกซอ้มนกักีฬาอยา่งต่อเน่ือง  

จุดอ่อน 
 ถึงแมว้า่ทางองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวจะมีสนามกีฬาประจ าหมู่บา้น และมีนโยบายใหก้าร
สนบัสนุนงบประมาณเก่ียวกบัดา้นกีฬา  แต่ยงัมีปัญหาดา้นงบประมาณที่ไม่เพยีงพอต่อการใชจ่้ายอยา่งต่อเน่ือง  
และขาดแคลนผูฝึ้กสอนที่มีทกัษะและความเช่ียวชาญในกีฬาบางประเภท 

โอกาส 
รัฐบาลมีนโยบายใหก้ารสนบัสนุนในดา้นกีฬา   
อุปสรรค 

 การประสานงานระหวา่งหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมดา้นกีฬา ยงัขาดการประสานงานที่จะร่วมมือกนั
พฒันาในดา้นการกีฬา  และยงัไม่มีผูรั้บผดิชอบหน่วยงานที่ด าเนินกิจกรรมดา้นกีฬาอยา่งจริงจงั 
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1.3  สาธารณสุข  
จุดแขง็ 

 ต าบลนาง้ิว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน 1  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
นาง้ิว  ที่อยูใ่นเขตต าบลนาง้ิว  ที่สามารถใหบ้ริการประชาชนไดอ้ยา่งครอบคลุม  พร้อมทั้งมีอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจ าหมู่บา้นคอยใหบ้ริการ  และปฏิบติัหนา้ที่ในการดูแลดา้นสาธารณสุขมูลฐานใหก้บัประชาชน
ในพื้นที ่
 จุดอ่อน 
 ภารกิจดา้นสาธารณสุขเป็นงานเฉพาะดา้น  จึงขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบติังาน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งอาศยั
ผูท้ี่มีประสบการณ์และทกัษะในการปฏิบติังาน  เคร่ืองมือทางการแพทยท์ี่จะช่วยเหลือผูป่้วยเบื้องตน้ยงัขาด
แคลน  ไม่เพยีงพอต่อความตอ้งการของประชาชน  

โอกาส 
 รัฐบาลไดเ้ปล่ียนแปลงช่ือจากสถานีอนามยัเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขึ้นเพือ่รองรับการ
ขยายตวัของชุมชน  และเพิม่ศกัยภาพในการปฏิบติังาน 
 อุปสรรค 
 ปัจจุบนักฎหมาย  หรือระเบียบในเร่ืองการจดัการดา้นสาธารณสุขขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่มี
ความชดัเจน  จึงท าใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไม่สามารถปฏิบติัไดต้รงกบัความตอ้งการของประชาชน  
บางคร้ังขาดการติดต่อประสานขอ้มูลซ่ึงกนัและกนั 
 

1.4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
จุดแขง็ 
ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีหน่วยงานที่รับผดิชอบเก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพชีวติ  คือ 

ศูนยส์งเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บา้น  และมีเจา้หนา้ที่ผูรั้บผดิชอบโดยตรง  ประกอบกบัไดรั้บความร่วมมือจาก 
ก านนั  ผูใ้หญ่บา้น  ผูน้ าชุมชน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล   ท  าใหส้งัคมมีความเขม้แขง็   นอกจากน้ี
ยงัมีกองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บา้น  สามารถสร้างภูมิคุม้กนัใหก้บัประชาชนในต าบลได ้

จุดอ่อน 
 ดา้นขอ้มูลพื้นฐาน ยงัเป็นขอ้มูลที่ไม่ถูกตอ้งครบถว้นและเป็นปัจจุบนั  ประชาชนไม่เปิดเผยขอ้มูล
พื้นฐานที่เป็นจริงกบัหน่วยงานของรัฐ  เน่ืองจากมีทศันคติที่ไม่ดีต่อรัฐบาลหรือองคก์รของรัฐ 
 โอกาส 
 รัฐบาลจดัสรรเงินทุนใหแ้ก่หมู่บา้น เช่น กองทุนหมู่บา้น  โครงการชุมชนพอเพยีง เป็นตน้  มีสวสัดิการ
ใหก้บัคนชรา  ผูพ้กิารและผูป่้วยโรคเอดส์  รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพใหก้บัประชาชน 
 
 
 



 

42 
อุปสรรค 

 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีการอพยพแรงงานภายในหมู่บา้นไปท างานในต่างถ่ิน  ท  า
ใหเ้กิดปัญหาประชากรแฝง  เด็กและเยาวชนไม่ไดรั้บการศึกษาตามเกณฑท์ี่ทางการก าหนดเน่ืองจากเกิดการยา้ย
ถ่ินฐานการท างานของผูป้กครองบ่อย ๆ ส าหรับการสนบัสนุนผูด้อ้ยโอกาส  ผูพ้กิาร  และคนชราไม่สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งเตม็ที่  เน่ืองจากกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 
 

1.5  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จุดแขง็ 

 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มีศิลปวฒันธรรม  มีประเพณีที่ดีงาม  และมีภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบส่ี  บุญประเพณีทอ้งถ่ินที่ชดัเจน  และยงัถือปฏิบติัเป็นประจ า
จนถึงทุกวนัน้ี 
 จุดอ่อน 
 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวยงัขาดแคลนบุคลากรและขาดการส่งเสริมสนบัสนุนดา้น
งบประมาณในเร่ืองความรู้ ความสามารถในดา้นศิลปวฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ขาดการสืบสานที่เป็น
องคค์วามรู้เก่าๆ ในดา้นภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  และขาดสถานที่ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลดา้นศิลปวฒันธรรม เพือ่
เป็นแหล่งเรียนรู้ใหก้บัคนรุ่นหลงั 
 โอกาส 
 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และหน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมที่จะใหก้ารสนบัสนุนในดา้น
ศิลปวฒันธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 อุปสรรค 
 สภาพสงัคมในปัจจุบนัเยาวชนไดใ้หค้วามสนใจกบัวฒันธรรมจากต่างชาติ  การรับวฒันธรรมใหม่ๆ 
ตามกระแสนิยมท าใหค้่านิยมเปล่ียนไปจากประเพณีดั้งเดิม  มีความสนใจในวฒันธรรมของไทยลดนอ้ยลง 

1.6  การรักษาความสงบเรียบร้อย 
จุดแขง็ 

 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มีต  ารวจบา้น และอาสาสมคัรในหมู่บา้น  เช่น  กูชี้พกูภ้ยั , 
อปพร.  พร้อมที่จะปฏิบติัภารกิจที่จะก่อใหเ้กิดความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทา    สาธารณภยัต่างๆ 
 จุดอ่อน 
 พื้นที่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวเป็นพื้นที่ที่กวา้ง ในการเกิดเหตุบางคร้ังอาจไปถึงสถานที่
นั้นๆ ล่าชา้ ก่อใหเ้กิดความเสียหายในวงกวา้ง  และปัญหายาเสพติดที่ยงัมีอยูใ่นพื้นที่   
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 โอกาส 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีการประสานความร่วมมือกบัส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  
เพือ่ด าเนินงานเก่ียวกบัการรักษาความสงบเรียบร้อย  และพร้อมที่จะใหก้ารสนบัสนุนกิจกรรมดา้นการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
 อุปสรรค 
 สภาพสงัคมในปัจจุบนัเกิดปัญหาการลกัขโมยและปัญหาอาชญากรรมเพิม่ขึ้น  เน่ืองจากสินคา้อุปโภค
บริโภค และราคาน ้ ามนัมีราคาที่แพงมากขึ้น  อีกทั้งการเกิดภยัพบิติัต่างๆ  จากธรรมชาติ  เช่น อุทกภยั  วาตภยั 
เป็นตน้ ซ่ึงภยัต่างๆ เหล่าน้ีเป็นอุปสรรคต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

2.  ด้านเศรษฐกิจ 
2.1  ผลผลิตทางการเกษตร 

 จุดแขง็ 
 พื้นที่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีพื้นที่กวา้งขวางเหมาะแก่การท าการเกษตร  ท  าใหส้ามารถ
ปลูกพชืไดห้ลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท  าไร่ออ้ย ท าไร่มนัสบัปะหลงั  ท  าสวนต่างๆ   
เช่น  สวนแตง  สวนผกั  สวนยางพารา    เป็นตน้   
 จุดอ่อน 
 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว ขาดแคลนบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ ทกัษะและ
ประสบการณ์ทางการบริหารจดัการดา้นการตลาด  ขาดแคลนตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร  และการขาด
แคลนแรงงานท าใหเ้กษตรกรตอ้งจา้งแรงงานต่างดา้ว  ทดแทนแรงงานที่ขาดไป 
 โอกาส 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว หน่วยงานราชการ  องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัและองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดัขอนแก่น  ใหค้วามส าคญัในการแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิตตกต ่า  ในการแทรกแซงราคา
พชืผลทางการเกษตรดว้ยการรับซ้ือจากเกษตรกรเพือ่พยงุราคาใหสู้งขึ้น 
 อุปสรรค 
 เน่ืองจากเกิดภาวะราคาน ้ ามนัแพงท าใหผู้เ้กษตรมีภาระค่าใชจ่้ายในเร่ืองของตน้ทุนสูงขึ้นมาก
หลายเท่าตวั  แต่ราคาพชืผลทางการเกษตรกลบัมีราคาตกต ่า เป็นปัญหาที่เร้ือรัง    และการเกิดภาวะโลกร้อน
ส่งผลใหผ้ลผลิตทางการเกษตรไดรั้บความเสียหาย  และมีปริมาณผลผลิตลดลงในทุกดา้น    เน่ืองจากสภาพ
อากาศที่เปล่ียนแปลงไปมาก 
 2.2  การท่องเที่ยว 
 จุดแขง็ 
 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีภูมิประเทศ สภาพโดยทัว่ไปเป็นป่าไม ้ ภูเขาและที่เนินสูง
เป็นส่วนใหญ่  มีที่ราบเป็นบางตอน  ประกอบกบัราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซ่ึงสามารถรองรับการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได ้ เน่ืองจากมีความเป็นธรรมชาติและยงัคงความเป็นชนบท   
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 จุดอ่อน  

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวยงัขาดแคลนบุคลากรที่จะปฏิบติัหนา้ที่เก่ียวกบัดา้นการ
ท่องเที่ยว  และสถานที่ท่องเที่ยวยงัขาดการประชาสมัพนัธอ์ยา่งต่อเน่ือง  ขาดการบริหารจดัการดา้นการ
ท่องเที่ยวอยา่งจริงจงั   รวมทั้งขาดการประสานกบัหน่วยงานที่รับผดิชอบเก่ียวกบัการท่องเที่ยวโดยตรง 

 โอกาส 
 นโยบายของรัฐบาลในการพฒันาศกัยภาพส่งเสริมการท่องเที่ยว   
 อุปสรรค 

 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวเสน้ทางการคมนาคมมีความคบัแคบ  ถนนในต าบล
ส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ตอ้งใชง้บประมาณสูงในการปรับปรุง  และขาดการพฒันาแหล่ง
ท่องเที่ยวใหมี้ความสวยงาม  นอกจากน้ียงัขาดมคัคุเทศกท์อ้งถ่ินที่จะใหบ้ริการนกัท่องเที่ยว 

 3.  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 3.1  การคมนาคมและการขนส่ง 
 จุดแขง็ 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีงบประมาณไม่เพยีงพอที่จะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง
ซ่อมแซมไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว   

 จุดอ่อน 
 ในการด าเนินการเก่ียวกบัการก่อสร้างถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตตอ้งใชง้บประมาณเป็น
จ านวนมาก  ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีงบประมาณไม่เพยีงพอที่จะด าเนินการ 

 โอกาส 
 ขอรับการสนบัสนุนจากส่วนราชการตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 อุปสรรค 
 ระเบียบขอ้กฎหมายไม่เอ้ือต่อการด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  ท  าใหก้ารพฒันา
ดา้นโครงสร้างพื้นฐานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวไม่ทัว่ถึง 

 3.2  การพัฒนาแหล่งน ้า 
 จุดแขง็ 

 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวมีแหล่งน ้ าธรรมชาติ (หนองน ้ า , บ่อน ้ า,ล าหว้ย) ที่
มาก  มีแหล่งน ้ าหลกัที่ผา่นต าบลนาง้ิว จ  านวน  2  ล าหว้ย  มีอ่างเก็บน ้ า  จ  านวน  2  แห่ง  หนอง/บึง  จ  านวน  11  
แห่ง  สระน ้ า  จ  านวน  7  แห่ง  ประปาหมู่บา้น  จ  านวน  7  แห่ง  และบ่อโยก/น ้ าบาดาล  จ  านวน  7  แห่ง  รวมทั้ง
มีแหล่งน ้ าที่สร้างขึ้นจากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพือ่ใหป้ระชาชนมีน ้ าส าหรับท าการเกษตร
และการอุปโภค บริโภคอยา่งเพยีงพอ 
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 จุดอ่อน 

 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิวยงัขาด แหล่งเก็บกัก๊น ้ า  การจดัการน ้ าอยา่งเป็นระบบ  
เม่ือถึงฤดูแลง้จะประสบปัญหาขาดแคลนน ้ า  และเม่ือถึงฤดูฝนน ้ ามีปริมาณมากเกินจ านวน  จึงตอ้งมีการพฒันา
ระบบการกกัเก็บน ้ าใหมี้ประสิทธิภาพ 

 โอกาส 
 นโยบายรัฐบาลใหค้วามส าคญักบัการพฒันาแหล่งน ้ าและแกไ้ขปัญหาภยัแลง้  
 อุปสรรค 

 ในปัจจุบนัต าบลนาง้ิวประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซ่ึงเกิดจากหลายปัจจยั  จนเกิดภาวะน ้ าท่วม  
และเกิดภยัแลง้  ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล 

 4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 4.1  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 จุดแขง็   

 ภายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  มีป่า
สาธารณะประโยชน์อยูใ่นบริเวณพื้นที่ บา้นนาง้ิว  หมู่ที่  1 และ บา้นนาโพธ์ิ  หมู่ที่  7  จ านวน  1,283  ไร่บา้นนา
งอ้ง   หมู่ที่  2  จ านวน  86  ไร่  บา้นสวรรค ์ หมู่ที่  3  จ านวน  30   ไร่ บา้นแสงสวา่ง  หมู่ที่   4  จ านวน  65  ไร่  
บา้นดงเยน็  หมู่ที่  จ  านวน  42  ไร่  และบา้นขามป้อม  หมู่ที่  6  จ านวน  100  ไร่ ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลนา
ง้ิว  ยงัมีกิจกรรมปลูกตน้ไมเ้ฉลิมพระเกียรติในบริเวณที่ดินสาธารณะหมู่ที่  1และ 7   เพือ่เพิม่พื้นที่ป่าใหมี้ความ
หนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิม่ขึ้น 

 จุดอ่อน 
 การใชส้ารเคมีดา้นการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการใชส่ิ้งของที่ฟุ่มเฟือย ท าใหส่้งผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 โอกาส 
 ในปัจจุบนัหน่วยงานต่างๆ  และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินไดใ้หค้วามสนใจในเร่ืองการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงด าเนินการในเร่ืองการประชาสมัพนัธก์ารใหค้วามรู้  สร้างความเขา้ใจและสร้าง
จิตส านึกของประชาชนในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 อุปสรรค 
 การบงัคบัใชก้ฎหมายเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มยงัไม่มีประสิทธิภาพ  และ
การขาดความใส่ใจในการลดภาวะโลกร้อน 
 

 5.  ด้านการบริหารจัดการ 
 5.1   การพัฒนาองค์กร 
 จุดแขง็ 
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 องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว เป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินขนาดกลาง ประกอบดว้ย
โครงสร้าง  2  ส่วน คือ สภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีสถานที่
และอาคารที่ท  าการเหมาะสมและเพยีงพอ  มีการมอบหมายหนา้ที่รับผดิชอบ  และพฒันาบุคลากรโดย
การเขา้รับการฝึกอบรมอยา่งต่อเน่ือง  อีกทั้งยงัมีเคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการปฏิบติังานอยา่งเพยีงพอ 
 จุดอ่อน 
 หน่วยงานยงัขาดแคลนจ านวนบุคลากรการท างานที่เขม้แขง็  เทคโนโลยสีารสนเทศยงัไม่
สมบูรณ์ 
 โอกาส 
 พระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แกไ้ขเพิม่เติม (ฉบบัที่ 6) 
พ.ศ. 2552  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. 2542  และระเบียบ กฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
 อุปสรรค 
 ระเบียบ  กฎหมาย  บางอยา่งลา้สมยัและไม่ชดัเจน  การพฒันาในดา้นต่างๆ ไม่สอดคลอ้งกบั
ความเจริญของโลกาภิวตัน์ และเทคโนโลยใีหม่ๆ  

 
3.2   ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนา   

 

ตามยทุธศาสตร์การพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว  เทคนิคที่ใชใ้นการวเิคราะห์ 
ศกัยภาพขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  โดยใชเ้ทคนิค   SWOT  Anlysis   และจดัล าดบัความส าคญัของปัญหา  
มีเกณฑท์ี่จะใชส้ าหรับการจดัล าดบัความส าคญั ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ไดรั้บประโยชน์  ความ
ร้ายแรงและความเร่งด่วน  ซ่ึงสามารถสรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของประชาชน  ประกอบดว้ย 
จุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส และขอ้จ ากดั ของปัญหาในแต่ละดา้นของการพฒันา ไดด้งัน้ี  
 

1. ปัจจยัภายใน  
จุดแขง็ (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถหรือทรัพยากรที่มีอยูภ่ายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ซ่ึงสามารถนามาจดัการเพือ่ใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพฒันาที่ย ัง่ยนื  
- การวเิคราะห์จุดแขง็ภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   ดงัน้ี 
1.  ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์สามารถพฒันาใหเ้ช่ือมโยงการคมนาคมการคา้ การท่องเที่ยว การลงทุน 

การศึกษา   
2.  มีทุนทางสงัคมและวฒันธรรม ไดแ้ก่ ประวติัศาสตร์การตั้งถ่ินฐาน ประเพณี ภาษา ศิลปกรรม ภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 
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3.  มีการรวมกลุ่มโดยมีโครงสร้างกลุ่มในลกัษณะเครือข่ายหลายกลุ่ม 
4.  ประชาชนมีทศันคติในการตดัสินใจด าเนินโครงการต่างๆ ผา่นประชาคมหมู่บา้น ต าบล และ

ตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในรูปคณะกรรมการมากขึ้น 
5.  มีการรวมกลุ่มในรูปเครือข่าย ดา้นการรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น และความสงบ

เรียบร้อยภายใน โดยความร่วมมือระหวา่งฝ่ายปกครองของหมู่บา้น  กบั อบต. 
6.  ประชากรส่วนใหญ่มีความสามคัคีในการจดักิจกรรมดา้นประเพณีวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
7.  มีหอกระจายข่าวประจาทุกหมู่บา้น มีศกัยภาพดา้นส่ือสารขอ้มูลข่าวสาร 
8.  มีระบบการเก็บภาษีรองรับการจดัเก็บรายได ้เพือ่การพฒันาทอ้งถ่ินสูงขึ้น และน าไปใชป้ระโยชน์ใน

การวางแผนอ่ืนๆ 
9.  มีความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหลายดา้นซ่ึงสามารถใชป้ระโยชน์ในการพฒันาอาชีพ และสร้าง

รายไดข้องประชาชน 
10.  มีพื้นที่เหมาะสมกบัการพฒันาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
11.  มีโครงข่ายคมนาคมที่เช่ือมต่อเขา้ถึงทุกหมู่บา้น เช่ือมโยงสู่แหล่งการคา้ไดส้ะดวก 
12.  มีเสน้ทางคมนาคมสายหลกัของต าบลถึงเขา้สู่อ าเภอเขาสวนกวาง 
13.  บุคลากรส่วนใหญ่มีมนุษยส์มัพนัธท์ี่ดี สามารถประสานความร่วมมือกบัชุมชนไดส้ะดวก 
14.  ผูน้ าทอ้งที่ (ก านนั ผูใ้หญ่บา้น) มีบทบาทในการเขา้มามีส่วนร่วมและใหค้วามร่วมมือในการพฒันา

ทอ้งถ่ินร่วมกบั องคก์ารบริหารส่วนต าบล 
 15. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินมีวสิยัทศัน์ และยดึถือแนวทางบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลเป็นส าคญั 
 16.  อบต. ต าบลนาง้ิว ขีดความสามารถในดา้นการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน โดยสามารถ
บริหารจดัการแกไ้ขปัญหาและตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในกรณีเร่งด่วน 
 17.  เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรการเกษตรที่มีศกัยภาพเพือ่การแข่งขนั เช่น  ขา้ว ออ้ย มนัส าปะหลงั 
 
 

จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผดิพลาดหรือขอ้ดอ้ยในทอ้งถ่ินซ่ึงมีผลท าใหไ้ม่บรรลุตามแนว
ทางการพฒันาที่ วางไว ้ 

- การวเิคราะห์จุดอ่อนภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาง้ิว   ดงัน้ี 
 1.  การรวมกลุ่มองคก์รชุมชน องคก์รอาชีพในพื้นที่ ขาดความเขม้แขง็ คณะกรรมการกลุ่มขาดการ
บริหารจดัการกลุ่มที่ดี 
 2.  ประชากรขาดความรู้ดา้นวชิาชีพ ขาดความเขา้ใจและจิตสานึกในการพฒันาตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน ส่งผลต่อความร่วมมือในการพฒันาชุมชนและสงัคม 
 3.  การจดัเก็บขอ้มูล จปฐ. และขอ้มูลพื้นฐานอ่ืนๆ ไม่ครบถว้นสมบูรณ์ และขาดความถูกตอ้ง 
 4.  ประชาชนในพื้นที่มีปัญหาเร่ืองไม่มีเอกสารสิทธ์ิในที่ดินท ากิน ของตนเอง 
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 5.  วยัแรงงานขาดคุณวฒิุ ทกัษะ ความช านาญ และฝีมือแรงงานที่ตลาดแรงงานตอ้งการ จึงไม่สามารถ
พฒันาอาชีพและสร้างรายได ้

6.  ขาดความรู้ ทกัษะในการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และขาดการสร้างเอกลกัษณ์ผลิตภณัฑชุ์มชน
ใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐาน และติดตลาด 

7.  ศูนยเ์ทคโนโลยทีางการเกษตรต าบลเขา้มามีบทบาทนอ้ยในการพฒันาการเกษตรในพื้นที่ 
8.  แหล่งน ้ าธรรมชาติแหง้ในฤดูแลง้ ปริมาณน ้ าไม่เพยีงพอต่อการเกษตร และไม่มีแหล่งกกัเก็บน ้ าใช ้
9.  ขาดจิตส านึกในการก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลของครัวเรือน สร้างความสกปรกใหค้รัวเรือน

และบริเวณที่สาธารณะ 
 

2. ปัจจยัภายนอก  
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอกที่มีลกัษณะเก้ือกูลหรือสนบัสนุน

ต่อแนวทางการพฒันา  
- การวเิคราะห์โอกาสที่มีลกัษณะเก้ือกูลและสนบัสนุนต่อแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน

ต าบลนาง้ิว   ดงัน้ี 
1.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 หมวด 5 ส่วนที่ 3 แนวนโยบายดานการบริหารราชการ 

แผนดิน มาตรา 77 (3) รัฐตอ้งกระจายอ านาจใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินพึ่งตนเองและตดัสินใจในกิจการ
ของทอ้งถ่ินไดเ้อง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด 14 การปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาตรา 272 รัฐ
จะตอ้งใหค้วามเป็นอิสระแก่ทอ้งถ่ินตามหลกัแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
และส่งเสริมใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น หน่วยงานหลกัในการจดัท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมใน
การตดัสินใจแกไ้ขปัญหาในพื้นที่ และมาตรา 274 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทั้งหลาย ยอ่มมีความเป็นอิสระ
ในการก าหนดนโยบาย การปกครอง การบริหาร การจดับริการสาธารณะที่มีความหลากหลาย การบริหารงาน
บุคคล การเงินและการคลงั และมีอ านาจหนา้ที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยตอ้งค านึงถึงความสอดคลองกบัการ
พฒันาของจงัหวดัและประเทศ 

2.  พระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.2542 มาตรา 16 (4) ก าหนดใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจหนา้ที่ในการจดัระบบบริการสาธารณะ
เพือ่ประโยชน์ในทอ้งถ่ิน โดยสนบัสนุนการถ่ายโอนภารกิจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ตามแผนการ
กระจายอ านาจ 6 ดา้น ท าใหมี้โอกาสไดรั้บการจดัสรรทั้งงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศกัยภาพของ
เจา้หนา้ที่ และมีอ านาจหนา้ที่ในการควบคุม ดูแล ป้องกนัและแกไ้ขเพิม่มากขึ้น ทาใหส้ามารถด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาความเร่งด่วนไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.  พระราชกฤษฎีกา วา่ดว้ยหลกัเกณฑแ์ละวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่สร้างความ
ต่ืนตวั และสร้างแรงขบัเคล่ือนกระบวนการเขา้มามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผูป้ฏิบติังานตั้งแต่
การร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ และร่วมปฏิบติั โดยก าหนดใหเ้ป็นกลไกในการประเมินผลการปฏิบติังานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

4.  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) ปรับเปล่ียนบริบทการพฒันา
และ ทิศทางการปรับตวัพร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกาภิวตัน์ โดยการขบัเคล่ือนกระบวนการพฒันา “ความรอบ
รู้”รอบคอบ สอดคลอ้งกบัวถีิชีวติสงัคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏิบตัิหนา้ที่และด าเนินชีวติ 

5.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีนโยบายที่จะเปิดโอกาสใหมี้การส่งตวับุคลากรสงักดัองคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เขา้รับการอบรม สมัมนา และพฒันาความรู้ อยา่งต่อเน่ืองตลอดปี โดยมีหลายหลกัสูตรที่
เป็นประโยชน์ต่อทุกต าแหน่ง 

6.  มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เนน้ประสิทธิภาพ ประหยดั เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาส
ใหภ้าคประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมคิด ตดัสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 
 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และส่ิงแวดลอ้มภายนอกทอ้งถ่ินที่มีลกัษณะส่งผลใหเ้กิดความ
เสียหาย หรือมีผลดา้นลบต่อการพฒันา  
 

- การวเิคราะห์โอกาสที่มีลกัษณะเก้ือกูลและสนบัสนุนต่อแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลนาง้ิว   ดงัน้ี 
 1.  อบต.นาง้ิว ตั้งอยูใ่นเขตพื้นที่เส่ียงต่อการระบาดของยาเสพติด และเป็นเสน้ทางยทุธศาสตร์การ
ขนส่ง และส่ิงผดิกฎหมายอ่ืนๆ ผา่นต าบลนาง้ิวเขา้สู่ตวัอ าเภอ และจงัหวดัขอนแก่น 
 2.  ปัญหาดา้นความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น ทาใหค้รัวเรือนเกิดความไม่
ปลอดภยั เส่ียงต่อภยัคุกคาม รวมทั้งความไม่มัน่คงในที่อยูอ่าศยั 
 3.  ประชาชนในพื้นที่อพยพยา้ยถ่ินหางานในพื้นที่อ่ืนๆ ประชาชนพื้นเดิมจึงไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นเขตพื้นที่ 
มีผลต่อความร่วมมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 4.  ความตอ้งการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบติัที่ไม่สอดคลอ้งกบัระเบียบ 
กฎหมาย จึงเกิดความไม่พงึพอใจในการดาเนินงาน มีผลต่อความร่วมมือในการพฒันาทอ้งถ่ิน 
 5.  ราคาพชืผลทางการเกษตรตกต ่า ขาดการวเิคราะห์ฤดูการความตอ้งของตลาดกบัพชืผลการเกษตร 
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3.3  ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
 

โครงสร้างความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาอบต. นางิว้ พ.ศ. 2558 - 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

โครงการ โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวดัขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
ของ อปท.ใน
เขตจังหวดั 

ยทุธศาสตร์ 

แนวทาง 

ยทุธศาสตร์ 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ 

แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ ยทุธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
 อปท. 

เป้าหมายยทุธศาสตร์ เป้าหมายยทุธศาสตร์ เป้าหมายยทุธศาสตร์ เป้าหมายยทุธศาสตร์ 

แนวทาง 
การพัฒนา 

  

แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง แนวทาง 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

โครงการ 



 

บทที ่4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

. พันธกิจ 
- การก่อสร้างเสน้ทางการคมนาคมและขนส่ง สะพาน ท่อเหล่ียม คสล. ท่อระบายน ้ า 
- ปรับปรุงและซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อเหล่ียม คสล. ท่อระบายน ้ า 
- การก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซม บ ารุงรักษาฝายน ้ าลน้ ประปาหมู่บา้น บ่อบาดาล บ่อน ้ าโยก 
- ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง   
- จดัหาและปรับปรุงแหล่งน ้ า และการบริการสาธารณะที่ประชาชนพึ่งไดรั้บอยา่งถว้นหนา้ 

 

  . เป้าประสงค์ 
เสน้ทางคมนาคมขนส่ง สะพาน ท่อเหล่ียม คสล. ท่อระบายน ้ า ฝายน ้ าลน้ ประปาหมู่บา้น บ่อบาดาล บ่อ

น ้ าโยก ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง  และมีการบริหารจดัการกบัแหล่งน ้ าใน
พื้นที่ที่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน  
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

มีจ  านวนเสน้ทางคมนาคมขนส่ง สะพาน ท่อเหล่ียม คสล. ท่อระบายน ้ า ฝายน ้ าลน้ ประปาหมู่บา้น  
บ่อบาดาล บ่อน ้ าโยก ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่ง  ที่ไดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น 

 

. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
  

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
1.1  ก่อสร้าง  ปรับปรุงและซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

ถนน สะพาน ท่อเหล่ียม คสล. ท่อระบายน ้ า ฝายน ้ าลน้ 
ประปาหมู่บา้น บ่อบาดาล บ่อน ้ าโยก  ใหเ้ป็นไปดว้ย
ความสะดวก 

- จ านวน ถนน สะพาน ท่อเหล่ียม คสล. ท่อระบายน ้ า
ฝายน ้ าลน้ ประปาหมู่บา้น บ่อบาดาล บ่อน ้ าโยก  ที่ได้
มาตรฐานเพิม่ขึ้น 

1.2 ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะและซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสวา่งสาธารณะ   

- จ านวนขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ ติดตั้งและซ่อมแซม
ไฟฟ้าส่องสวา่ง   

1.3  จดัหาและปรับปรุงแหล่งน ้ า และการบริการ
สาธารณะที่ประชาชนพงึไดรั้บอยา่งถว้นหนา้ 

- จ านวนที่มีจดัหาและปรับปรุงแหล่งน ้ า และการ
บริการสาธารณะที่ประชาชนพงึไดรั้บอยา่งถว้นหนา้ 

 
. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 กองช่าง 
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. ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่  1   การพฒันาเศรษฐกิจใหมี้ความมัน่คงและมีความสามารถ
ทางการแข่งขนั ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3 การพฒันาดา้นการคา้ การท่องเที่ยว การบริการ และการ
พฒันาโครงการพื้นฐาน  สู่ความเป็นศูนยก์ลางของภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ : ยทุธศาสตร์ที่ 1  ยทุธศาสตร์การพฒันา 
โครงสร้างพื้นฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

. พันธกิจ 
- การส่งเสริมประชากรวยัเรียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพ 
- การสนบัสนุนประชาชนใหมี้ความมัน่คงทางเศรษฐกิจมีทุนทางสงัคมชุมชนที่เขม้แขง็ 
- การพฒันาทกัษะอาชีพและเพิม่ผลผลิตทางการเกษตรของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพในชุมชน 
- การพฒันาการบริการดา้นการรักษาพยาบาล การป้องกนัรักษาโรคติดต่ออยา่งถูกตอ้งเหมาะสม 
-  การสนบัสนุนการอออกก าลงัที่มีทกัษะและเหมาะสมกบัช่วงวยัของประชาชนในพื้นที ่
-  การสนบัสนุนสวสัดิการทางสงัคมแก่เด็ก เยาวชน สตรี ผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส 

 

  . เป้าประสงค์   
 เพือ่สนบัสนุนสวสัดิการสงัคม  ส่งเสริมครัวเรือนเขม้แขง็ สนบัสนุนส่งเสริมวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
ยกระดบัมาตรฐานสาธารณสุขในชุมชน  พฒันาส่งเสริมการกีฬาและนนัทการ  สนบัสนุนความเขม้แขง็ของ
ชุมชนทางการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวติ 
 
  . ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

ประชาชนในชุมชนมีสวสัดิการทางสงัคม  มีความเขม้แขง็ดา้นเศรษฐกิจในครัวเรือน มีการส่งเสริม
วฒันธรรมทอ้งถ่ิน  ไดรั้บการยกระดบัมาตรฐานสาธารณสุขในชุมชน  มีการสนบัสนุนกีฬาและนนัทการ  และ
ความเขม้แขง็ของชุมชนทางการศึกษาการเรียนรู้ตลอดชีวติที่ไดม้าตรฐานเพิม่ขึ้น 
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. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
  

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
1.1  ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการศึกษาขั้นพื้นฐานที่

มีคุณภาพใหก้บัประชาชนในพื้นที่ 
-  จ านวนประชากรในวยัเรียนไดรั้บโอกาสใน
การศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพมากขึ้น 

1.2  สนบัสนุน ส่งเสริมประชาชนในหมู่บา้นมี
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจมีทุนชุมชนที่เขม้แขง็
พึ่งตนเองได ้

-  จ านวนประชาชนในหมู่บา้นมีความมัน่คงทาง
เศรษฐกิจมีทุนชุมชนที่เขม้แขง็พึ่งตนเองไดเ้พิม่ขึ้น 

1.3  ส่งเสริมทกัษะอาชีพ สนบัสนุนการเพิม่
ผลผลิตทางการเกษตร และพฒันากลุ่มอาชีพการ
แปรรูปสินคา้การเกษตรที่มีอยูใ่นพื้นที่ใหแ้ข่งขนั
ในตลาดได ้

-  จ านวนการฝึกทกัษะอาชีพและผลผลิตทางการ
เกษตร ของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพการแปรรูปสินคา้
การเกษตรที่มีอยูใ่นพื้นที่มีปริมาณเพิม่มากขึ้น 

1.4  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาดา้นสาธารณสุข
มูลฐาน  การรักษาพยาบาล การป้องกนัรักษา
โรคติดต่อในพื้นที่ 

- จ านวนประชาชนไดรั้บการบริการดา้นการ
รักษาพยาบาล การป้องกนัรักษาโรคติดต่ออยา่งถูกตอ้ง
เหมาะสม 

1.5  ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการกีฬาและนนัทการ
เพือ่สุขภาพที่แขง็แรงของประชาชนในพื้นที่ 

- จ านวนการส่งเสริมการออกก าลงัที่กบัวยัและการมี
ทกัษะในการเล่นกีฬาที่ดี 

1.6  การสนบัสนุนสวสัดิการสงัคม แก่เด็ก เยาวชน 
สตรี ผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส 

- การส่งเสริมสวสัดิการสงัคม แก่เด็ก เยาวชน สตรี     
ผูพ้กิาร ผูสู้งอาย ุและผูด้อ้ยโอกาส 

1.7  ส่งเสริมสนบัสนุนการอนุรักษ ์ประเพณี  
ศิลปะ วฒันธรรมทอ้งถ่ิน 

- จ านวนศิลปวฒันธรรม ประเพณีทอ้งถ่ิน  ที่ไดรั้บการ
สร้างสรรคต่์อยอดอยา่งมีคุณค่า 

     1.8  ส่งเสริมองคก์รดา้นการศึกษา ดา้นสาธารณสุข 
กลุ่มสตรีและองคก์รอ่ืนๆ 

- จ านวนการส่งเสริมองคก์รดา้นการศึกษา ดา้น
สาธารณสุข กลุ่มสตรีและองคก์รอ่ืน 

 
. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านกัปลดั/ส่วนการศึกษา 
 
. ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่  2   การพฒันาคุณภาพคนและสงัคม  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ : ยทุธศาสตร์ที่ 2  ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ดา้นคุณภาพชีวติและสงัคม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

. พันธกิจ 
 - ส่งเสริมใหมี้การปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ป่าไมไ้ม่ใหมี้การบุกรุกท าลายพื้นที่ป่าไม ้
 - ส่งเสริมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ขยะ น ้ าเสีย  หมอก ควนัในระดบัมาตรฐานที่ดี 
 - ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีจิตส านึกดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 
 - ส่งเสริมใหป้ระชาชนใชพ้ลงังานทางเลือก หรือพลงังานทดแทนมากขึ้น 
  . เป้าประสงค์ 
  เพือ่การพฒันาแหล่งน ้ าใหมี้ทรัพยากรน ้ า และมีการจดัการคุณภาพน ้ าอยา่งมีคุณภาพ การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู
ความสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน  ป่าไม ้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ ที่ได้
คุณภาพมาตรฐาน  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  มีจ  านวนการพฒันาแหล่งน ้ าใหมี้ทรัพยากรน ้ า และมีการจดัการคุณภาพน ้ าอยา่งมีคุณภาพ การอนุรักษ ์
ฟ้ืนฟูความสมบูรณ์ของทรัพยากรดิน ป่าไม ้การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบูรณาการ 
ที่ไดม้าตรฐานเพิม่มากขึ้น 
. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
  

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
1.1  ส่งเสริมใหมี้การปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม ้
ป่าชุมชน ป่าหวันา ไม่ใหมี้การบุกรุกท าลาย 

-จ านวนการปกป้องดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม ้ป่าชุมชน  
ป่าหวันา ไม่ใหมี้การบุกรุกท าลาย 

1.2  ส่งเสริมพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ขยะ น ้ าเสีย  
หมอก ควนัในระดบัมาตรฐานที่ดี 

- จ านวนการพฒันาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  ขยะ น ้ าเสีย  
หมอก ควนัในระดบัมาตรฐานที่ดี 

1.3  ส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีจิตส านึกดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

- จ านวนการสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีจิตส านึกดา้น
การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ 

1.4  ส่งเสริมใหป้ระชาชนใชพ้ลงังานทางเลือก หรือ
พลงังานทดแทนมากขึ้น 

-  จ านวนประชาชนใชพ้ลงังานทางเลือก หรือพลงังาน
ทดแทนมากขึ้น 

 
. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านกัปลดั อบต. 
. ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่  3   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ : ยทุธศาสตร์ที่ 3  ยทุธศาสตร์การพฒันา 
       ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และความมั่นคง 
. พันธกิจ 
  - ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยข์องประชาชนจากอคัคีภยั อุทกภยั   
  - สนบัสนุนการลดผลกระทบความเดือดร้อนจากภยัแลง้ของประชาชนในพื้นที่  
  - ใหก้ารช่วยเหลือประชาชนผูไ้ดรั้บผลกระทบจากภยัธรรมชาติอยา่งรวดเร็วและทัว่ถึง  
  - สนบัสนุนการจดัการดา้นการปราบปรามอาชญากรรม และปัญหาจากยาเสพติด  
  - สนบัสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบติัเหตุไดอ้ยา่งทนัท่วงที  
  - มีการบูรณาการ จดัการความมัน่คงและปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนร่วมกบั
หน่วยงานที่เก่ียวกบัในพื้นที่ 
  . เป้าประสงค์ 
  เพือ่การป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอคัคีภยั อุทกภยั ลดผลกระทบ และช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
แลง้ การบริหารจดัการดา้นการป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด ขจดัความเดือดร้อน 
ความเสียหายของประชาชน และการรักษาความมัน่คง สงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ
ประชาชนอยา่งบูรณาการที่ไดคุ้ณภาพมาตรฐาน  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  มีการป้องกนัและบรรเทาความเสียหายจากอคัคีภยั อุทกภยั ลดผลกระทบ และช่วยเหลือผูป้ระสบภยั
แลง้ การป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม ลดปัญหายาเสพติด ขจดัความเดือดร้อน ความเสียหายของ
ประชาชน การรักษาความ สงบเรียบร้อย ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนที่ไดม้าตรฐานขึ้น 
. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
1.1 ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นความปลอดภยัในชีวติและ
ทรัพยข์องประชาชนจากสาธารณภยัต่าง ๆ   

- จ านวนการป้องกนัความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์
ของประชาชนจาก สาธารณภยัต่าง ๆ   

1.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบอุบติัเหตุสาธารณภยัไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

- จ านวนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบติัเหตุสา
ธารณภยัไดอ้ยา่งทนัท่วงที 

1.3 สนบัสนุนการจดัการดา้นการปราบปราม
อาชญากรรม  และปัญหาจากยาเสพติด 

- จ านวนการจดัการดา้นการปราบปรามอาชญากรรม  
และปัญหาจากยาเสพติด 

1.4 สนบัสนุนการบูรณาการจดัการความมัน่คงและ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนร่วมกบั
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 

- จ านวนการบูรณาการจดัการความมัน่คงและ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชนร่วมกบั
หน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง 
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. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านกัปลดั อบต. 
 
. ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่  4   การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพือ่
การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

     ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ : ยทุธศาสตร์ที่ 4  ยทุธศาสตร์การพฒันา 
       การเสริมสร้างความปลอดภยัในชีวติ ทรัพยสิ์น  และความมัน่คง 

 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 

. พันธกิจ 
 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความเห็นในการด าเนินงานของส่วนราชการ 
 - เสริมสร้างสมรรถนะ และความสมดุลระหวา่งชีวติกบัการท างานของบุคลากร 
 - ส่งเสริมการบริหารภายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดี 
 - พฒันาการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การคลงัทอ้งถ่ิน  โดยใชร้ะบบเทคโนโลยใีหมี้ความโปร่งใส  
สามารถตรวจสอบได ้
 - ส่งเสริมการบริการประชาชนและคณะท างานภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพ  มีความเขม้แขง็จาก
หน่วยงานราชการของภาครัฐ 
 

  . เป้าประสงค์ 
  การพฒันาบริหารและการจดัการองคค์วามรู้ สมรรถนะ ของคุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติ
กบัการท างานของบุคลากร การพฒันาบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาบริการประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนใหมี้ ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ มีความเขม้แขง็  โดยเฉพาะในส่วน
ราชการส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดีใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐาน  

 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  เพือ่พฒันาบริหารและการจดัการองคค์วามรู้  สมรรถนะ ของคุณภาพชีวติและความสมดุลระหวา่งชีวติ
กบัการท างานของบุคลากร การพฒันาบริการเทคโนโลยสีารสนเทศ การพฒันาบริการประชาชนและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนใหมี้ ความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได ้ มีความเขม้แขง็  โดยเฉพาะในส่วน
ราชการส่งเสริมสนบัสนุนนโยบายตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองที่ดีใหไ้ดคุ้ณภาพมาตรฐานมากยิง่ขึ้น 
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. กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
  

กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา ตวัช้ีวดัระดบักลยทุธ์ 
1.1  การพฒันาบริการประชาชนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

- จ านวนการพฒันาบริการประชาชนและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนเพิม่ขึ้น 

1.2  สนบัสนุนการพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะ   
ชีวติกบัการท างานของบุคลากรในองคก์ร 

- จ านวนสนบัสนุนการพฒันาเสริมสร้างสมรรถนะ   
ชีวติกบัการท างานของบุคลากรในองคก์รเพิม่ขึ้น 

1.3  ส่งเสริมการบริหารตามการบริหารจดัการ
บา้นเมืองที่ดีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- จ านวนส่งเสริมการบริหารตามการบริหารจดัการ
บา้นเมืองที่ดีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพิม่ขึ้น 

1.4  ส่งเสริมการพฒันาระบบและการบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถตรวจสอบได้ 

- จ านวนส่งเสริมการพฒันาระบบและการบริการ
เทคโนโลยสีารสนเทศใหส้ามารถตรวจสอบไดเ้พิม่ขึ้น 

 
. หน่วยงานรับผิดชอบ 
 ส านกัปลดั อบต. 
 
. ความเช่ือมโยง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่  5   การพฒันาการบริหารภาครัฐ 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลนางิว้ : ยทุธศาสตร์ที่ 5  ยทุธศาสตร์การพฒันา 

       การบริหารจดัการองคก์รและภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 



 

 


