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๑.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

     ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร์ 
 ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

     ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5) 
วิสัยทัศน์ 

 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนดวิสัยทัศน์
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่
น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่
ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน 
สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
 ๑.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
  (๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐  
  (๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๖๔ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์สรอ.) และ 
๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
  (๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
  (๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่
ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
 ๒.การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  (๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
  (๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

 ๓.การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
  (๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
  (๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 



๒ 
 

 

 

 ๔.การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
  (๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 ๕.การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
  (๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
  (๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
      (๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 ๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 ๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 ๘. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 ๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 ๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    
  1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 
  โครงการหลักตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 4 ปี (2557-2560) (อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  
อ้านาจเจริญ) 

วิสัยทัศน์ : ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาคุณภาพและเพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่ความต้องการของตลาด 

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมาตรฐาน 
3. โครงการส่งเสริมการตลาดข้าวหอมมะลิ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยวให้ได้ระดับมาตรฐานสากล 

1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
2. โครงการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัด ระหว่างกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. โครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุกเน้นการท่องเที่ยวตลอดปี 
4. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. โครงการประชาสัมพันธ์และการตลาดการท่องเที่ยวของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 



๓ 
 

 

 

  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : พัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการธุรกิจการค้า                                                 

และเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 
1. โครงการพัฒนาระบบผลิตเพื่อสนับสนุนการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัด 
2. โครงการส่งเสริมการร่วมกลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
3. โครงการส่งเสริมเครือข่ายพันธมิตรการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดและประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. โครงการเพิ่มศักยภาพการค้า การลงทุนในกลุ่มจังหวัดกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
5. โครงการพัฒนาบุคคลกรและเตรียมความพร้อมประชาชนและผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน 
6. โครงการพัฒนามาตรฐานสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมในการส่งออก 
7. โครงการเตรียามความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
8. โครงการพฒันาฝีมือแรงงานรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 
  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
    แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ ปี พ.ศ. 2558–2561 
วิสัยทัศน์   “ประตูการค้าและการท่องเที่ยว  สู่อารยธรรมขอมโบราณ ดินแดนเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน” 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
2. เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึงการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร 
3. ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพ่ิมความร่มรื่นของพ้ืนที่สีเขียว 
4. สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
5. บูรณาการการท างานของทุกภาคส่วน เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

เป้าประสงค์รวมจังหวัด 
1. มูลค่าการค้า การลงทุน และรายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
2. ผลผลิตด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
3. ประชาชนอาศัยในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีพ้ืนที่สีเขียวที่ร่มรื่น ผู้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคง         

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงขึ้น 
4. ชุมชนและสังคมมีระเบียบ มีความสงบเรียบร้อย และมีความม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1    การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2    การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3    การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4    การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
เป้าประสงค์  (ตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. ชาวศรีสะเกษมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 



๔ 
 

 

 

6. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
7. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดุลยภาพเหมาะสมกับการพัฒนา 
8. ชาวศรีสะเกษมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. มีสัมพันธภาพอันดีกับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
10. เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม 

ตัวชี วัด 
1. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการค้าชายแดน 
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน และ OTOP  
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้ที่เกิดจากการท่องเที่ยว  
4. จ านวนของผู้ประกอบการและแรงงานที่ได้พัฒนาสมรรถนะ 
5. ร้อยละเพ่ิมข้ึนของสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน 
6. ร้อยละของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าร้อยละ 50  
7. จ านวนชาวศรีสะเกษท่ีมีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน   
8. อัตราป่วยและตายด้วยโรคที่ส าคัญของประชาชนจังหวัดศรีสะเกษลดลง 
9. จ านวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมได้มาตรฐานตามที่ก าหนด 
10. จ านวนแหล่งน้ า และดินเสื่อมสภาพที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงเพ่ิมขึ้น 
11. จ านวนพื้นที่ป่าไม้ตามกฎหมายได้รับการคุ้มครอง ดูแลให้คงความสมบูรณ์ (ไร่) 
12. จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็กในไร่นา 
13. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
14. ระดับคะแนนเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของร้อยละการจับกุมผู้กระท าผิดในคดีแต่ละกลุ่มท่ีเกิดข้ึน 
15. ระดับความส าเร็จของการดูแลประชาชนตามแนวชายแดน 
16. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
17. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศในกลุ่มอาเซียน 
18. ร้อยละของการไกล่เกลี่ยกรณีข้อพิพาท/ ข้อขัดแย้งในชุมชนให้ได้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจส าหรับคู่กรณี 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสู่อาชีพ 
3. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
4. ส่งเสริมการเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท าทั้งในและนอกระบบ 
5. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
6. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
7. ยกระดับศักยภาพผู้ค้าระหว่างประเทศกลุ่มอาเซียน 
8. พัฒนาช่องทางการสื่อสารและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
9. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต 
10. สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 
11. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา 
12. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน      
13. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด และปัญหาสังคมอ่ืนๆ 
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14. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค และการผังเมือง รวมทั้งพัฒนาเมืองให้ได้มาตรฐานอย่างท่ัวถึง
และเป็นธรรม 

15. รักษาดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติและการพัฒนา 
16. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
17. เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
18. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
19. พัฒนาเครือข่ายร่วมพิทักษ์พ้ืนที่เขตหลังหมู่บ้านตามแนวชายแดน 
20. สร้างกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
21. ส่งเสริมสัมพันธภาพกับประเทศกลุ่มอาเซียน 
22. เสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยพิพาทสู่ชุมชน 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

2.1 วิสัยทัศน์  
“ส่งเสริมอาชีพประชาชน สร้างผลผลิตจากปุ๋ยอินทรีย ์  สิ่งแวดล้อมดี   สร้างรายได้จากโครงการพระราชด้าริใน
ท้องที่ มีแหล่งท่องเที่ยว  ” 
   นายจรูณ    สาลีวัน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  มีนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนา  การ
บริหารท้องถิ่นโดยเน้นการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  นั่นก็คือ  พัฒนาศักยภาพของพ่ีน้อง
ประชาชนและความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้กับประชาชน  มุ่งพัฒนาไปสู่สังคมที่มีความสุขและ
ยั่งยืน  เพ่ือระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  พัฒนาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยและระบบน้ าเสีย  ปรับปรุงกระบวนการผลิตพืชผลทางการเกษตรไปสู่การผลิต
แบบเกษตรอินทรีย์  ปลอดสารพิษและสารเคมี ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว   ตลอดจนการพัฒนาแหล่งน้ าให้ 
 
เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและมีความสะอาดปลอดภัย   จัดระบบคมนาคมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพื่อให้
ประชาชนได้รบความสะดวกสบาย  พัฒนาคุณภาพของบุคลากร  เครื่องมือเครื่องใช้ในการท างานขององค์การบริหารส่วน
ต าบล  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของชุมชนและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  รวมทั้งปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายให้ส าเร็จลุล่วง  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  2.2  ยุทธศาสตร์ 

การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมาได้วางอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง  การศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่ก าหนดและ
อ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 นโยบายในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบังดง จะด าเนินไปได้ก็ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในต าบล  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบังดงข้าราชการลูกจ้างใน
องค์กร และผู้น าชุมชน จะด าเนินการในรูปแบบคณะกรรมการคือเอาความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และความสามัคคีเป็นที่ตั้ง 
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กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบัวดง 
 

ยุทธศาสตร์
ที ่

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 

1 ด้านโครงสร้างพื นฐานและคมนาคม 1) การพัฒนาการก่อสร้าง  ปรับปรุง  ถนน                ท่อ
ระบายน้ า  และการพัฒนาแหล่งน้ า 

2) การพัฒนาด้านไฟฟ้าและแสงสว่าง 
3) การพัฒนาก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 

2 ด้านเศรษฐกิจ 1) การส่งเสริมรายได้และพัฒนาอาชีพ 
2) การส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถเพ่ิม 
     ผลผลิตทางด้านการเกษตรอินทรีย์ 

3 ด้านสิ่งแวดล้อม 1) การส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากรน้ าและสิ่งแวดล้อม 

2)สร้างจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม ้

4 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

1) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

2) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
3) การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
4) การพัฒนาส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
5) การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
6) การพัฒนาด้านส่งเสริมป้องกันภัยแล้ง 

5 ด้านการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 1) การพัฒนาด้านการจัดการการบริหารภายในองค์กร 
2) การพัฒนาด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยความ

ปลอดภัยในชีวิต 
 
  2.3  เป้าประสงค์  (ตามประเด็นยุทธศาสตร์) 

  1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่
ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 

  2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 

  3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

  4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
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  3.  ตัวชี วัด 
  1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อย

ละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

  2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส่วนประชากร
ที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่
ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

  3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ 

  4) คุณภาพน้าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว(10) 
       2.5  ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ และตรงความต้องการของตลาดแรงงาน 
4. ชาวต าบลหนองบัวดงมีศักยภาพในการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
5. ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ 
7. แหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีดุลยภาพเหมาะสมกับการพัฒนา 
8. ชาวต าบลหนองบัวดงมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. เกิดความสมานฉันท์ในชุมชนและสังคม 

  2.6 กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมประชาชนที่มีความสามารถและทักษะเฉพาะทางสู่อาชีพ 
3. ส่งเสริมการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ 
5. สร้างมูลค่าเพ่ิมให้ผลผลิตเกษตรอินทรีย์ 
6. เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตลอดชีวิต 
7. สนับสนุนการสื่อสารภาษาในประเทศกลุ่มอาเซียน 
8. เสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนต่อสายอาชีวศึกษา 
9. พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน      
10. เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวให้มีภูมิคุ้มกันจากอบายมุข สิ่งเสพติด และปัญหาสังคมอ่ืนๆ 
11. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
12. เสริมสร้างเครือข่ายจิตอาสาพิทักษ์สิ่งแวดล้อม 
13. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
14. สร้างกลไกความร่วมมือทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
15. เสริมสร้างความรู้การไกล่เกลี่ยพิพาทสู่ชุมชน 
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   2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 

1.1. ถนน  ถนนภายในต าบลจะได้รับการก่อสร้าง  การพัฒนา  และการปรับปรุง  ให้ประชาชนสามารถใช้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกปลอดภัย  โดยจัดล าดับความส าคัญของการแก้ปัญหาไว้ในแผนปฏิบัติการ
ตามความต้องการของประชาชนและภายใต้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลพร้อมกับประสาน
ขอความร่วมมือขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

1.2. ไฟฟ้า  ด าเนินการส ารวจผู้ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้และขอขยายเขตเพ่ิมเติมหรือจัดหาให้ใช้อย่างทั่วถึง  ไฟฟ้า
สาธารณะทั้งของเก่าและขยายเขตเพ่ิมเติมตามถนน  ซอย  ให้ได้รับแสงสว่างมากกว่าในปัจจุบัน  ภายใต้
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลและกฎหมายที่ให้กระท าได้ 

1.3. แหล่งน้ า  จัดการขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขินให้สามารถกักเก็บน้ าได้ใช้ให้พอเพียงต่อความต้องการของ
ประชาชน  ในการแก้ปัญหาภัยแล้งและวางแผนบริการน้ าให้แก่ประชาชนในฤดูแล้งอย่างทั่วถึง  โดย
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก่อสร้างประปาหมู่บ้านให้ครบทุกหมู่บ้าน 

1.4. การสื่อสารจะติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง  เพ่ือจัดตั้งโทรศัพท์สาธารณะให้สามารถใช้
การได้อย่างทั่วถึง 

2. ด้านเศรษฐกิจ 
2.1. ส่งเสริมรายได้และการพัฒนาอาชีพ  สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ  ภายในต าบลลดต้นทุนการผลิต  เพ่ิม

ผลผลิต  เพ่ิมคุณภาพและมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
2.2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้มีมาตรฐานและบริหารจัดการอย่างมีระบบ 
2.3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นในการส่งเสริมความรู้และให้การช่วยเหลือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
2.4. ส่งเสริมการท่องเที่ยว  จัดสร้างแหล่งท่องเที่ยวให้มีภายในต าบล 
2.5. สนับสนุนให้มีการท าเกษตรอินทรีย์ในต าบล 
2.6. สนับสนุนโรงสีชุมชนให้มีมาตรฐาน  ในโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 

3. ด้านการศึกษา 
3.1. ให้การสนับสนุนการศึกษาระดับก่อนปฐมวัย  ทั้งทางด้านอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)  วัสดุ

อุปกรณ์  ที่ส่งเสริมการเรียนการสอน  พร้อมทั้งจัดหาบุคลากรผู้สอนเด็กระดับก่อนปฐมวัย  ให้กับ
โรงเรียนในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดง  เพื่อเป็นพื้นฐานในการจัดการศึกษาระดับสูงต่อไป 

3.2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มต่าง ๆ  ที่จัดตั้งขึ้นไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ด้านวิชาชีพ  ด้านวิชาการ  ด้าน
ทักษะของกลุ่มต่าง ๆ 

3.3. ส่งเสริมให้มีที่อ่านหนังสือประจ าหมู่บ้านตามความเหมาะสมของหมู่บ้าน 
3.4. จัดทุนการศึกษาให้แก่ผู้ที่อยู่ในวัยเรียนที่เรียนดีแต่ขาดทุนทรัพย์  ให้เรียนถึงระดับปริญญาตรี  โครงการ

หนึ่งทุน  หนึ่งต าบล 
3.5. ส่งเสริมการสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา ให้เหมาะสมกับการเรียนการสอนให้กับนักเรียนตามความ

จ าเป็น 
4. ด้านการเมืองการปกครอง 

4.1. เน้นการท างานแบบมีส่วนร่วม  โดยผ่านการเห็นชอบจากประชาคมระดับหมู่บ้านหรือระดับต าบล
แล้วแต่กรณี 

4.2. รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการบรรเทาสาธารณภัย 
4.3. ส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ  ท างานอย่างบูรณาการทั้งฝ่ายปกครอง  ผู้น าชุมชน  ผู้น าหมู่บ้าน  และ

ผู้น ากลุ่มต่าง ๆ 
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4.4. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางด้านการเมืองการปกครอง  การบริหารงาน  แก่สมาชิกองค์การ
บริหารส่วนต าบล  ผู้น าชุมชน  และประชาชนทั่วไปตามโอกาสอันควร 

5. ด้านสาธารณสุข 
5.1. ร่วมมือกับสาธารณสุขประจ าต าบล  อสม. แต่ละหมู่บ้าน  จัดท าโครงการส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชน

ทุกระดับและส่งเสริมให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี  ตามแนวทางนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข 
5.2. เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา  พร้อมป้องกันโรคติดต่อต่าง ๆ  ตามประกาศของทางราชการ อย่างสม่ าเสมอ

และรวดเร็ว 
5.3. สนับสนุนด้านงบประมาณตามโครงการด้านสาธารณสุข 
5.4. สนับสนุนการแก้ปัญหายาเสพติดทุกรูปแบบ 
5.5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ อสม.หมู่บ้านอย่างทั่วถึงจากหมู่บ้านละ 15,000 บาท  เป็น  

7,500  บาท 
6. ด้านการกีฬา  ศาสนา  และวัฒนธรรมประเพณี 

6.1. จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้านทุกปี 
6.2. ส่งเสริมการออกก าลังกายแก่เด็ก, เยาวชน,  ผู้สูงอายุ,  และสนับสนุนให้มีสนามกีฬา  พร้อมอุปกรณ์ใน

การเล่นกีฬาตามความต้องการแก่ผู้เล่นและสภาพพ้ืนที่ของหมู่บ้าน 
6.3. ร่วมกับประชาชนผู้น าหมู่บ้านจัดงานระเพณีต่าง ๆ  หรือสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง 
6.4. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนาทุกวัด  ในพ้ืนที่ต าบลหนองบัวดง  โดยเน้นให้เยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมใน

กิจกรรมมากขึ้น 
6.5. ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนาและจัดกิจกรรมทางราชการอย่างสม่ าเสมอ 

7. ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
7.1. บ ารุงรักษาแหล่งน้ าตามธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
7.2. สนับสนุนให้มีถังขยะและการจัดการขยะทุกหมู่บ้าน โดนร่วมกับประชาคมหมู่บ้านและสาธารณสุขต าบล 
7.3. สนับสนุนการรักษาความสะอาด  ถนน  ทางเดิน  ภายในหมู่บ้าน 
7.4. สนับสนุนการปลูกต้นไม้ทุกหมู่บ้านเพื่อเพ่ิมอากาสบริสุทธิ์ให้กับประชาชนทั่วไป 
7.5. คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.6. ก่อสร้างรางระบายน้ าเพ่ือไม่ให้มีน้ าขังทุกหมู่บ้าน 

8. ด้านสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ 
8.1. ส ารวจจ านวนผู้สูงอายุ  จัดท าบัญชีเพื่อให้รับเบี้ยยังชีพ 
8.2. ส ารวจคนพิการ  ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือจัดหางบประมาณช่วยเหลือต่อไป 
8.3. จัดตั้งงบประมาณช่วยเหลือในกรณีเกิดอุทกภัย  วาตภัย  อัคคีภัย 
8.4. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี  เด็ก  เยาวชน  ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
8.5. สนับสนุนค่าตอบแทน  อปพร.ต ารวจบ้านในกิจกรรม  งานต่าง ๆ  ในต าบล  และพัฒนาหน่วยกู้ชีพให้มี

มาตรฐานยิ่งขึ้น 
9. เรื่องอ่ืน ๆ 

9.1. จัดกิจกรรมต่าง ๆ  และโครงการต่าง ๆ  ที่อาจจัดท าขึ้นตามความประสงค์ของประชาคมโดยมุ่งเน้นยึด
ผลที่ได้ให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นหลัก 

9.2. จัดท าโครงการต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนในต าบล 
9.3. จัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือบูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
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9.4. พัฒนาศักยภาพการท างานของบุคลากรโดยเน้นการให้บริการ  ความรวดเร็ว  ถูกต้อง  โปร่งใส  
ตรวจสอบได ้

9.5. ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์  สถานที่ตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงให้ร่มรื่น  สะอาด  สวยงาม   
  2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

  การก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบายที่กล่าวมาได้วางอยู่บนพ้ืนฐานความเป็นจริงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  
สังคม  การเมือง  การศึกษาและสถานการณ์ปัจจุบัน  เพ่ือให้การด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามกรอบนโยบายที่ก าหนด
และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับ 

  (1)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง  

  (2)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก และสร้าง
การมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ  

  (3)  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี  

  (4)  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม 
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 
  2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน  

  (1)  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
  (2)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  
  (3)  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม  
  (4)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  (5)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

  3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  
  (1)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  (2)  การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร  
  (3)  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
  (4)  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร  
  (5)  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  (6)  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค

เกษตร  
  (7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  

   4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
  (1)  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน  
  (2)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  (3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
  (4)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ  

  5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
  (1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาค

ต่างๆ  
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  (2)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
  (3)  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  (4)  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็น

ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก  
  (5)  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้าย

แรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  (6)  การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อการร้าย

และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  
  (7)  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี

จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร  
  (8)  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว   

  (9) การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  

  (10) การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น  
  6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

  (1)  การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  (2)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและ

สังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  เพ่ือให้สังคมมี

ภูมิคุ้มกัน  
  (4)  การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  (5)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  
 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT  Analysis /Demand (Demand Amalysis)/Global Demand และ Trend

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ) 

 
1.จุดแข็ง  ( S : Strength) 
  1 . 1 ป ร ะ ช า ช น มี คุ ณ ภ า พ   แ ล ะ มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และคุณภาพชีวิต 

2.จุดอ่อน  (W : Weakness)   
  2.1เป็นชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม 

1.1 ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การก าหนดเขต
ในการก่อสร้างอาคาร 

1.2 เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ประชาชนไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
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  1.2ชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์มีเส้นทางสัญจรเป็นไป
ด้วยความสะดวก  อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มาก 
   1.3 มีโรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  สามารถรองรับ
การเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
   1.4 ผู้น าชุมชนสมานสามัคคี  ไม่มีปัญหาในด้านการ
ร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
  1.5 มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่
รองรับการบริการสาธารณะ  และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 
  1.6 มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วน
ต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
 

1.3 มีข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการบุกรุกที่
สาธารณะ 

1.4 เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อ
ระดับท่ีสูงขึ้น 

1.5 ผู้ปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพ้ืนที่  น า
ลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง 

 

2. โอกาส  (O : Opportunity) 
2.1 อบต.หนองบัวดงสามารถสนับสนุนงบประมาณให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

2.2 มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดศรีสะ
เกษ  จ านวน  2  สาย  สามารถรองรับการขยายตัว
ของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

2.3 องค์การบริหารส่ วนต าบลหนองบัวดง มีการ
เพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้
เข้าสู่หมู่บ้านได ้

2.4 อยู่ในพื้นท่ีผลิตข้าวหอมอินทรีย์     

3. ข้อจ้ากัด  (T : Threat)  
3.1 มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3.2 ประชาชนมาจากหลายชุมชน  มีพ้ืนฐานความรู้และ

พ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
3.3 องค์ ก า รบริ ห า ร ส่ ว นต า บลหนองบั ว ด ง ไม่ มี

งบประมาณเพียงพอในการพัฒนาต าบล 
 

 
1. จุดแข็ง  ( S : Strength) 

   1.1  ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
และคุณภาพชีวิต 

1.2 ชุมชนเข้มแข็ง ได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนสมบูรณ์ 
1.3  มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก  อยู่ห่างจากตัวเมืองไม่มาก 
1.4  มีโรงเรียนประถมศึกษา  4  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 
1.5 ผู้น าชุมชนสมานสามัคคี  ไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา 
1.6 มีองค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ  และแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
1.7 มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
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2.จุดอ่อน  (W : Weakness)   
2.1  เป็นชุมชนที่เสี่ยงต่อการเกิดน้ าท่วม 
2.2  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
2.3  เป็นชุมชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ป่าสงวน ประชาชนไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน 
2.4  มีข้อพิพาทกับหน่วยงานรัฐเกี่ยวกับการบุกรุกที่สาธารณะ 
2.5  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
2.6 ผู้ปกครองขาดความม่ันใจสถานศึกษาในพ้ืนที่  น าลูกหลานไปศึกษาสถาบันการศึกษาในเมือง 

 

3.โอกาส  (O : Opportunity) 
   3.1 อบต.หนองบัวดงสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีแผนงานโครงการ
ตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
   3.2 มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่จังหวัดศรีสะเกษ  จ านวน  2  สาย  สามารถรองรับการ
ขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
   3.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง มีการเพาะปลูกพืชผลทางการเกษตร สามารถสร้างรายได้เข้า
สู่หมู่บ้านได้ 

   3.4 อยู่ในพื้นท่ีผลิตข้าวหอมอินทรีย์     
 

4.ข้อจ้ากัด  (T : Threat)  
 4.1 มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.2 ประชาชนมาจากหลายชุมชน  มีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 

  4.3 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดงไม่มีงบประมาณเพียงพอในการพัฒนาต าบล 
 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

   ๑.  ด้านบุคลากร ยังขาดแคลนบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ท่ีช านาญงานเฉพาะด้าน 
  ๒.  ประสิทธิภาพทางการเงิน งบประมาณไม่เพียงพอ ความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงิน  
  ๓.  วัสดุทรัพยากร ขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์ในการด าเนินงาน 
  ๔.  การบริหารจัดการ  การประชาสัมพันธ์  ระบบข้อมูลสารสนเทศยังมีไม่มาก   
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ที ่ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้าน แผนงาน หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- บริการชุมชน 
-  การเศรษฐกิจ 

-  เคหะและชุมชน 
-  แผนงานพาณิชย์ 

กองช่าง 
 
 

 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

- บริหารงานทั่วไป 
- ด้านเศรษฐกิจ 

-  บริหารงานทั่วไป 
-  สังคมสงเคราะห์ 
-  เคหะและชุมชน 

ส านักปลัด 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 

 

3 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  3  ก า ร
พัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

-บริการชุมชนและ
สังคม 
 

     -   การเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

- บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-  การศึกษา 
- สาธารณสุข 
- สังคมสงเคราะห์ 
- เคหะและชุมชน 
- สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
- การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

กองการ ศึกษา
กองสวัสดิการ 
กองสวัสดิการ 
กองช่าง 
กองสวัสดิการ 
กองการศึกษา 
 

 

5 ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ที่  5  ก า ร
บริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

-บริหารงานทั่วไป -  บริหารงานทั่วไป 
- รักษาความสงบภายใน 
- งบกลาง 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 13 แผนงาน 5 หน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 

 

การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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จากการที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย  พ.ศ.2550  ได้ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   
มีบทบาทและอ านาจหน้าที่  มีอิสระในการบริหรจัดการท้องถิ่นของตนเอง  ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่าง ๆ  เพ่ิมมากข้ึน  ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต  ด้านการจัดระเบียบชุมชน / สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย  ด้านการวางแผน  การส่งเสริม
การลงทุนพาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว  ด้านการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม  และด้านศิลปะ วัฒธรรมจารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  

อย่างไรก็ดี  แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น  แต่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นยังคงมีทรัพยากรจ ากัด  ทั้งทรัพยากรบุคคล  งบประมาณ  และวัสดุอุปกรณ์  ดังนั้นเพ่ือให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ท้องถิ่นของตน  “แผนพัฒนาท้องถิ่น”  อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้  จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนสามารถตอบสนองต่อการ
ท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วย 

ด้วยเหตุที่การวางแผนมีความส้าคัญ  5  ประการ  คือ  
 เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 
 ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่  ๆ  เข้ามาในองค์กร 
 ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา 
 เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน 
 ท าให้เกิดความชัดเจนในการด าเนินงาน 

 
ดังนั้นการวางแผนจึงก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้คือ  ท าให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  เป็นการ

ประหยัด  ลดความไม่แน่นอน  ใช้เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมการสร้างสรรค์  พัฒนา
แรงจูงใจ  พัฒนาการแข่งขัน  และท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 
  

ดังนั้น  การวางแผนจึงเป็นการพิจารณาและก าหนดแนวทางปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
เปรียบเสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงระหว่างปัจจุบัน  และอนาคต เป็นการคาดการณ์สิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้น  ฉะนั้น
การวางแผนจึงเป็นกระบวนการทางสติปัญญาที่พิจารณา  ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  มีรากฐานการตัดสินใจตาม
วัตถุประสงค์  ความรู้  และการคาดคะเนอย่างใช้ดุลยพินิจ  ฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าการวางแผนคือ  ความพยายาม
ที่เป็นระบบ (System attempt)  เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์กร
บรรลุผลที่ปรารถนา 
  

แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม  แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผล
การด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่สามารถท่ีจะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 

การติดตามและประเมนิผล 
 



16 
 

 

 

ความส้าคัญของการติดตามและประเมินผลแผน   
การติดตาม (monitoring)  หมายถึง  กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา  เพ่ือให้ข้อมูล

ป้อนกลับเกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ  ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน  
หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว  ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง  ค่ าใช้จ่าย
โครงการสูงกว่าที่ก าหนดไว้  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น 
เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  เสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ  แต่หากโครงการมี
ระบบติดตามท่ีดีแล้ว  จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนด าเนินงานด้านต่าง ๆ  

การประเมินผล  เป็นผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง  แก้ไข  การขยายขอบเขต  หรือ
การยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน  การประเมินผลแผนจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่า
แผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร  อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
นั้นให้ผลอย่างไรน าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่  นอกจากนี้การประเมินผลยังเป็น
กระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ  มี
ความเที่ยงตรง  เป็นปรนัย  เชื่อถือได้   

องค์ประกอบของระบบติดตามและประเมินผล 
 1.  ส่วนปัจจัยน้าเข้า (Input)  คือ  ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีเพ่ือน าเข้าสู่ระบบ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  แผนยุทธศาสตร์  ผู้ประเมิน  ผู้ถูก
ประเมิน  และเครื่องมือในการประเมิน ฯลฯ  เป็นแบบในการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบ
ทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไร 
 2.  ส่วนของกระบวนการติดตาม  (Process)  คือ  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภายใต้แผนพัฒนาสามปี  โดยมี
การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุก ๆ 3  เดือน  คือเป็นรายไตรมาส  ได้แก่ 
 ไตรมาสที่  1  เดือน  ตุลาคม –ธันวาคม 
 ไตรมาสที่  2  เดือน  มกราคม – มีนาคม 
 ไตรมาสที่  3  เดือน  เมษายน – มิถุนายน 
 ไตรมาสที่  4  เดือน  กรกฎาคม – กันยายน 
 ซึ่งในการติดตามในขั้นนี้เป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า  ท าให้ทราบว่าแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้
สามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้หรือไม่ 
 3.  ส่วนของการประเมินผลลัพธ์ (Output  Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจถูก
เรียกว่าการประเมินแผนยุทธศาสตร์  ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว่าเมื่อสุดสิ้นการด าเนินงานของแผนยุทธศาสตร์  ที่
ผ่านมาในแต่ละปีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่  โดยการประเมินมีเนื้อหาที่ส าคัญใน
การประเมินความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง  ต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  
และแต่ละยุทธศาสตร์ 

โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวดง  หน่วยงานที่จะติดตามประเมินผลจะอยู่ในรูป
คณะกรรมการ  คือ คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผน  ที่ได้แต่งตั้งไว้หรืออาจมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 


