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บทที่  1 
บทน า 

องค์ประกอบในการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองพยอม  เป็นแผนพัฒนาระยะปานกลาง  

5  ป ี(พ.ศ. 2558-2562)  ที่เป็นการวางแนวทาง  การพัฒนาในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัดพิจิตร  ความต้องการของประชาชนโดยให้ประชาชน  ภาครัฐ  และภาคเอกชน  มีส่วนร่วม
ในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  การที่จะท าให้ยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดนั้น  
จะต้องด าเนินการแปลงยุทธศาสตร์โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ก าหนดรายละเอียดออกเป็นลักษณะ
แผนงาน  พร้อมที่จะน าไปสู่ภาคปฏิบัติ  ซึ่งจะสรุปลักษณะของการพัฒนาต่างๆ ดังนี้คือ 

1. เป็นแผนแม่บทที่ก าหนดแนวทางการพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด 

2. เป็นยุทธศาสตร์ที่ก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายในการพัฒนาที่มีลักษณะกว้างๆ 
3. เป็นยุทธศาสตร์ที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาในอนาคตในด้านต่างๆ ที่ทุก 

ส่วนราชการจะต้องด าเนินการให้บรรลุเป้าหมาย 
 

1.2  วัตถุประสงค์ในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. เพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ  ให้อยู่ในลักษณะพร้อมที่จะจัดท าเป็น 

แผนงาน/โครงการพัฒนา 
2. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์  เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.  

2558 – 2562)  และแผนพัฒนา  3 ปี ( พ.ศ. 2558 –2560 ) 
3. เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนา โดยให้มีความสอดคล้อง  และสามารถ

ตอบสนองความต้อง  การตรงตามวัตถุประสงค์  และเป้าหมายในภาพรวมของการพัฒนาเทศบาล 
4. ใช้เป็นกรอบก าหนดในการจัดท าแผนพัฒนา  3  ปี  (พ.ศ. 2558 –2560) 

 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 2562 )  มีหลักเกณฑ์และวิธีการ 

เช่นเดียวกับการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปี  โดยมีขั้นตอนในการจัดท า  ดังนี้ 
1. การเตรียมการจัดท าแผน  ประกอบด้วย การเขียนโครงการขออนุมัติจัดท าแผน  ประชุม 

ชี้แจงคณะกรรมการฝ่ายงานต่างๆ ให้ทราบถึงแนวทาง วิธีการและบทบาทหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา 
เพ่ือให้การด าเนินงาน  มีประสิทธิภาพ  และประสานสัมพันธ์สอดคล้องเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติงาน 

2. การเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการส ารวจและเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท าแผน 
3. น าข้อมูลปัญหาและความต้องการ  มาวิเคราะห์เพ่ือจัดล าดับความส าคัญของประเด็นหลักใน 

การพัฒนาโดยให้สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 
4. ก าหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  และแนวทางการพัฒนา 
5. ประกอบแผน  โดยรวบรวมยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ  และจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
6. การอนุมัติแผนโดยผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติ  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ 
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง  เพ่ือช่วยให้เทศบาลสามารถ
ด าเนินการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  ให้เกิดประสิทธิภาพและประหยัดทั้งด้านระยะเ วลา  
บุคลากร และงบประมาณ  ซึ่งยังประโยชน์  และเกิดผลดีต่อท้องถิ่น และประชาชน  สรุปได้ดังนี้ 

1. ท าให้เกิดการประสานการด าเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ของเทศบาลอย่างเป็นระบบ ลด 
ปัญหาความซ้ าซ้อน  และความขัดแย้ง  ตลอดจนเป็นการประหยัดทรัพยากรทางการบริหาร 

2. ท าให้เทศบาลมีทิศทางและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน  สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึ้น 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน  สนองตอบนโยบายระดับต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาศักยภาพ
ท้องถิ่นที่มีอยู่ 

3. ท าให้เกิดกระบวนการตรวจสอบ ติดตาม และควบคุมการด าเนินงานโครงการพัฒนาต่าง ๆ  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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บทที่  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

 

2.1.  ข้อมูลทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
 

ประวัติความเป็นมา 
 

        เทศบาลต าบลหนองพยอม  ตั้งอยู่ที่เลขที่ 99 หมู่ที่ 6 ต าบลหนองพยอม  อ าเภอตะพานหิน  
จังหวัดพิจิตร  ได้รับการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเทศบาลต าบล  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองพยอม  เป็นเทศบาลต าบลหนองพยอม  
เมื่อวันที่  18   กรกฎาคม   2551  ลงวันที่  15  กรกฎาคม  2551    พ้ืนที่ต าบลหนองพยอม   ตั้งอยู่ห่างจาก
อ าเภอตะพานหินเป็นระยะทางประมาณ   4   กิโลเมตร  มีพ้ืนที่  67.40  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  
40,706   ไร่  และได้ก าหนดเขตเทศบาล  ไว้ดังนี้  
 

-  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ     ต าบลหัวดง       อ าเภอเมือง             จังหวัดพิจิตร  
          -  ทิศใต้        ติดต่อกับ     ต าบลดงตะขบ  อ าเภอตะพานหิน          จังหวัดพิจิตร  
          -  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ     ต าบลวังหลุม      อ าเภอตะพานหิน         จังหวัดพิจิตร 
          -  ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ      ต าบลงิ้วราย     อ าเภอตะพานหิน      จังหวัดพิจิตร  
 

 ลักษณะท่ีตั้ง/อาณาเขตและเขตปกครอง 
 

       เขตการปกครอง    แบ่งออก    11   หมู่บ้าน    ประกอบด้วย 
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน ผู้น าหมู่บ้าน ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1 บ้านป่าแดงเหนือ นายสุรพล  ทับทิมแดง ผู้ใหญ่บ้าน  
2 บ้านหนองแก นายมานพ  สุวรรณสาร ผู้ใหญ่บ้าน  
3 บ้านห้วยจ้อย นายช านาญ  ศิลาพันธุ์ ผู้ใหญ่บา้น  
4 บ้านไผ่เกาะ นายวิโรจน์  ปั่นม ี ผู้ใหญ่บ้าน  
5 บ้านหนองนกยาง นางณัชชารีย์  ธีรโรจพรชัยกุล ผู้ใหญ่บ้าน  
6 บ้านป่าแดงใต้ นายมานิตย์   สุขไมตรี ผู้ใหญ่บ้าน  
7 บ้านป่าแดง นายปราโมทย์  บุระตะ ผู้ใหญ่บ้าน  
8 บ้านหนองกระทุ่ม นางนกเล็ก  ธรรมมา ก านัน  
9 บ้านเขาพนมกาว นางสาวอภิชญา  บัวประทุม ผู้ใหญ่บ้าน  

10 บ้านหนองพงษ์ นายนิวัฒน์  แสงสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน  
11 บ้านหนองโสน นายวันชัย  วงษา ผู้ใหญ่บ้าน  

 
 
 
 
 
 จ านวนประชากร 
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  เทศบาลต าบลหนองพยอม  มีประชากรทั้งสิ้น 
   
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 

พ.ศ.  2557 

รวม 

ครัวเรือน 
(หลังคาเรือน) 

2554 ชาย  
(คน) 

หญิง 
 (คน) 

1 บ้านป่าแดงเหนือ 416 407 823 237 
2 บ้านหนองแก 385 379 764 218 
3 บ้านห้วยจ้อย 362 378 740 256 
4 บ้านไผ่เกาะ 288 306 594 185 
5 บ้านหนองนกยาง 183 230 413 124 
6 บ้านป่าแดงใต้ 377 372 749 206 
7 บ้านป่าแดง 457 486 943 264 
8 บ้านหนองกระทุ่ม 389 351 740 234 
9 บ้านเขาพนมกาว 206 219 425 119 

10 บ้านหนองพงษ์ 194 205 399 126 
11 บ้านหนองโสน 151 143 294 82 

รวม 3,408 3,476 6,884 2,051 
 

** ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง  ณ    1  เมษายน  พ.ศ.2557 ** 
 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม  
 

   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ท าไร่  รับจ้างทั่วไป  และค้าขาย  
นอกจากนี้ยังมีการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนทางด้านทอผ้า  ลักษณะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นคนลาวพวน 
   -   ท าการเกษตร  (นา)          70% 
   -   รับจ้างทั่วไป                15% 
   -   ค้าขาย    5% 
   -   อ่ืน ๆ                5%  
   หน่วยธุรกิจ/ร้านค้าในชมชน   

- ร้านขายของร้านแก๊ส   12    แห่ง 
- ปั้มน้ ามัน  (หลอด)   8    แห่ง 
- โรงสีชุมชน      3    แห่ง 

 
 
 
 
 



โครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

  1.  การคมนาคม  การจราจร  
 -  มีถนนลาดยาง    4    สาย  
  -  บ้านหนองแก – บ้านหนองโสน 
  -  บ้านหนองกระทุ่ม  - บ้านป่าแดง 
  -   บ้านป่าแดง – บ้านหนองนกยาง 
  -   ถนนสายเพชรบูรณ์ - ตะพานหิน  

-  มีถนนคอนกรีต      28    สาย 
-  มีถนนลูกรัง           30    สาย 
 

  2.  แหล่งน้ า   
 -     ล าคลองเส้นหลัก    3  สาย   คลองห้วยเกตุ , คลองล าใดประดู่ , คลองห้วยจ้อย 
 -     คลองส่งน้ า         5  สาย 

-     ประปาหมู่บ้าน     6  แห่ง 
    

  3.  สภาพทางเศรษฐกิจ  
 

   ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา  ท าไร่  รับจ้างทั่วไป  และค้าขาย  
นอกจากนี้ยังมีการท าอุตสาหกรรมในครัวเรือนทางด้านทอผ้า  ลักษณะของชุมชนในท้องถิ่นเป็นคนลาวพวน 
   -   ท าการเกษตร  (นา)          70% 
   -   รับจ้างทั่วไป                15% 
   -   ค้าขาย    5% 
   -   อ่ืน ๆ                5%  
   หน่วยธุรกิจ/ร้านค้าในชมชน   

- ร้านขายของร้านแก๊ส   12    แห่ง 
- ปัม้น้ ามัน  (หลอด)   8    แห่ง 
- โรงสีชุมชน      3    แห่ง 
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  4.  ด้านสังคม  
 

  การศึกษา  
         โรงเรียนประถมศึกษา    4   แห่ง ขยายโอกาส  1  แห่ง  คือ 
   1.  โรงเรียนวัดป่าแดง(โรงเรียนขยายโอกาส)   อยู่ในพื้นที่หมู่  6 
   2.  โรงเรียนวัดหนองแก     อยู่ในพื้นที่หมู่  2 
   3.  โรงเรียนเขาพนมกาว - หนองนกยาง   อยู่ในพื้นที่หมู่  9  
   4.  โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน (หนองพยอม) อยู่ในพื้นที่หมู่  3 
          อนุบาลก่อนวัยเรียน    3   ขวบ      4    แห่ง 
             1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดป่าแดง    อยู่ในพื้นที่หมู่  6 
    2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนองแก  อยู่ในพื้นที่หมู่  2 
    3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเขาพนมกาว - หนองนกยาง  อยู่ในพื้นที่หมู่  9  
    4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลตะพานหิน – หนองพยอม  อยู่ในพ้ืนที่หมู่  3 
 

  การศาสนา 
         วัด/ส านักสงฆ์    7   แห่ง    
    1. วัดห้วยเกตุเกษม  (ป่าแดงเหนือ)  อยู่ในพื้นที่หมู่  1 
   2. วัดแก้วศิริธรรมมาราม (วัดหนองแก)  อยู่ในพื้นที่หมู่  2 
   3. วัดหนองพยอม     อยู่ในพื้นที่หมู่  3 
   4. วัดหนองพงษ์      อยู่ในพื้นที่หมู่  10 
   5. วัดเทศสว่างเจริญ (ป่าแดงใต้)   อยู่ในพื้นที่หมู่  6  
   6. วัดเขาพนมกาว    อยู่ในพื้นที่หมู่  9  
   7. วัดศรีวนาราม (วัดหนองนกยาง)  อยู่ในพื้นที่หมู่  5 
   

  การสาธารณสุข 
   สถานีอนามัย    1    แห่ง   คือ   สถานีอนามัยต าบลหนองพยอม  หมู่ที่ 6 
 

  สถานที่พักหรือโรงแรม 
   โรงแรม  1 แห่ง   คือ  โรงแรมจันทร์กะพริบ  อยู่ในพ้ืนที่ หมู่ 8 
   

  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
   1.  มีที่พักสายตรวจอยู่ในชุมชน     ต ารวจอยู่   1   แห่ง   (อยู่ประจ า) 
   2.  มี  อปพร.  ให้การบริการทุกเรื่องที่เดือดร้อน   อีก  155  นาย 
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2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลหนองพยอม  
 

โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคลของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ได้แบ่งโครงการสร้างของเทศบาลเป็นสองส่วนคือ   
สภาเทศบาล  และนายกเทศมนตรี  

1. สภาเทศบาล  ท าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติและควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  สมาชิกสภา 
เทศบาล  ที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรอยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี  ส าหรับจ านวนสมาชิกสภา
เทศบาลขึ้นอยู่ประเภทของเทศบาลดังที่บัญญัติไว้ในมาตรา  15  คือ สภาเทศบาลต าบล  ประกอบด้วยสมาชิก 
จ านวน  12 คน  

2. นายกเทศมนตรี  ท าหน้าที่บริหารกิจการของเทศบาลตามกฎหมาย  โดยได้รับการเลือกตั้โดยตรง 
จากประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น  หรือผู้บริการท้องถิ่น  นายกเทศมนตรี
แต่งตั้งรองนายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาลเป็นผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการ  โดยมาตรา  48  
แห่งกฎหมายว่าด้วยเทศบาล  ได้ก าหนดรองนายกเทศมนตรีไม่เกิน  2  คน  เป็นผู้ช่วยในการบริหารของ
เทศบาลตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย  และนายยกเทศมนตรีแต่งตั้งที่ปรึกษา  และ  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ซึ่งมิใช่สมาชิกสภาเทศบาล  โดยในกรณีเทศบาลต าบลให้แต่งตั้งได้จ านวนรวมกันไม่เกิน  2  
คน  ทั้งนี้  โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานประจ าของเทศบาล  ประกอบไปด้วย  ส่วน
ราชการทั้งหมด  6  ส่วน  ที่ต่างมีจุดมุ่งหมายร่วมกันในการให้บริการกับพ่ีน้องประชาชน  ส่วนราชการเหล่านี้
ให้บริการในด้านใดบ้าง  ติดตามจากข้อมูลต่อไปนี้ 
 

ส านักปลัดเทศบาล   มีหน้าที่เกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาลที่มิได้ก าหนดไว้ว่าเป็นหน้าที่ของส่วน
ราชการใด  หรืองานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย     

  -  งานธุรการ  
  -  งานการเจ้าหน้าที่  
  -  งานทะเบียนราษฎรและบัตรฯ  
  -  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  
  -  งานจัดท างบประมาณ  
  -  งานประชาสัมพันธ์ 
  

กองคลัง  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  งานผลประโยชน์ฯ  งานแผน
ที่ภาษีฯ  และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย  

  -  งานธุรการ  
  -  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
  -  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  
  -  งานการเงินและบัญชี  
  -  งานพัสดุและทรัพย์ทรัพย์สิน  
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กองช่าง  มีหน้าที่เก่ียวกับการผังเมืองและโยธา  งานไฟฟ้า  การสาธารณูปโภค  และงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง  หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย  ประกอบด้วย   

  -  งานธุรการ  
  -  งานวิศวกรรม  
  -  งานสถาปัตยกรรม  
  -  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ  
  -  งานสาธารณูปโภค  
  -  งานสวนสาธารณะ  
  -  งานแบบแผนและก่อสร้าง  
  -  งานบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  

 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสาธารณสุขและงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือตามท่ี
ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย  

  -  งานธุรการ  
  -  งานศูนย์บริการสาธารณสุข  
  -  งานสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม  
  -  งานรักษาความสะอาดและก าจัดขยะมูลฝอย  
  -  งานส่งเสริมสุขภาพ  
  -  งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ    

 

กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่เก่ียวกับการศึกษา   และงานอ่ืนที่เก่ียวข้อง  หรือตามท่ี
ได้รับมอบหมาย   ประกอบด้วย   

  -  งานธุรการ  
  -  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
  -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
 

กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสวัสดิการสังคม   และงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  หรือตามท่ีได้รับ
มอบหมาย   ประกอบด้วย   

 -งานธุรการ  
  -  งานสังคมสงเคราะห์  
  -  งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  
  -  งานงานสวัสดิการสังคม  
  -  งานพัฒนาชุมชน  
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คณะผู้บริหารเทศบาล  ประกอบด้วย 
               1.  นายเฉลิมชัย  ศรีนันทกุล นายกเทศมนตรี 
            2.  นายกฤษดา  ฉัตรศรีวงศ์ รองนายกเทศมนตรี 
  3.  นายธนันต์  สารอุตม์          รองนายกเทศมนตรี 
              4.  นายศรี  แสงภักดี  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  5.  นายมนตรี  แสงอนันตการ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
 

ข้อมูลสมาชิกสภาเทศบาล 
       1.  นายอมร  เจนสาริกิ   ประธานสภา 
       2.  นายสมนึก  บุระตะ             รองประธานสภา 
  3.  นายจ านงค์  เมืองแพน สมาชิกสภาเทศบาล 
           4.  นายเสนอ  เมืองแพน  สมาชิกสภาเทศบาล 
           5.  นายรุ่งโรจน์  สนนใจ  สมาชิกสภาเทศบาล  
     6.  นายสมภพ  ช้อนทอง  สมาชิกสภาเทศบาล 
  7.  นายบัณฑิตย์  หมื่นภักดี สมาชิกสภาเทศบาล 
  8.  นายสมชาติ  ผลารัจน์เจรญิ สมาชิกสภาเทศบาล 
  9.  นายฉลอง  สมศรี  สมาชิกสภาเทศบาล 
  10.  นางจ าเนียร  ฤกษ์จันทร์  สมาชิกสภาเทศบาล 
  11.  นายสมควร  พรมมา สมาชิกสภาเทศบาล 
  12.  นายวินัย  ชมชาต ิ  สมาชิกสภาเทศบาล 
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พนักงานเทศบาล 
บุคลากรในส านักปลัด 

 

ล าดับที่ ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 
1 พันจ่าโท  วิรัตน์    แหลมนาค ปลัดเทศบาล ปริญญาโท 
2 จ่าเอกวรอัศว์  ฉัตรวัฒนชัย หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ปริญญาโท 
3 นางสาวธีรารัตน์    ค าแถลง บุคลากร ปริญญาตรี 
4 นายพิทักษ์   สระทองพิมพ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ปริญญาโท 
5 นางสาวณัฐพร  บุญยะ เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร  
6 นางสาววิไลพร  ศรีพงษ์ม่ิง เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 
7 นางพรรณอร   เพ็ชรแสง เจ้าหน้าที่ธุรการ (ลูกจ้างประจ า) ปวช. 
8 นางนฤทัย    ชัยช่างชิด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล อนุปริญาตรี 
9 นางสาวรุ้งลาวัลย์  สุขไมตรี ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ปริญญาตรี 

10 นายอ านาจ  แก้วเจริญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
11 นายณรงค์ฤทธิ์  แจ่มแจ้ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
12 นางสาวขันทอง   เข็มอินทร์ พนักงานจ้างเหมา ปกศ. 
13 นางสาวอรพินท์  เศษกลาง พนักงานจ้างเหมา ปวช. 
14 นายวสันต์  ดีนิสัย พนักงานจ้างเหมา ปวส. 
15 นายสมทรง  กรแก้ว พนักจ้างเหมา  
16 นายสายันห์  จันทบาล พนักงานจ้างเหมา ปริญญาตรี 
17 นายเพียง  สีดาวงษ์ พนักงานจ้างเหมา  
18 นายละมัย  ตลับเงิน พนักงานจ้างเหมา  
19 นางสมคิด  ดาวลอย พนักงานจ้างเหมา  

 

บุคลากรกองคลัง 
ล าดับที่ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 

1 นางวรัญญาภรณ์   จันทร์แจ่มหล้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ปริญญาตรี 
2 นายทัศนพงศ์    ทิมเม่น นักวิชาการเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
3 นายนภดล    บุระตะ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ มัธยมศึกษาปีที่ 6 
4 นางสาวนพวรรณ   ช้อนทอง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   ปริญญาตรี 
5 นางสาวอังคณา  ศิลาพันธุ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ ปวส. 
6 นายถิรายุทธ์  ผลารัตน์เจริญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปริญญาตรี 
7 นางสาวกนกวรรณ  คล้ายทอง พนักงานจ้างเหมา  
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บุคลากรกองช่าง 
ล าดับที่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 

1 นายค ารณ  น้อยพันธ์ นายช่างโยธา ปริญญาตรี 
2 นายสราวุธ  บัวทองค า ผู้ช่วยช่างโยธา ปริญญาโท 
3 นางสาวฤติพร  สารอุตม์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  
4 นายเอกชัย  นันธวงษ์ พนักงานจ้างเหมา  

 
บุคลากรกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
ล าดับที่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 

1 นายวัชรพงศ์   บุญหนุน ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

ปริญญาตรี 

2 นางรุ่งนภา    บังเขียว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปริญญาตรี 
3 นายจักรรินทร์  บุระตะ พนักงานจ้างเหมา  

 

บุคลากรกองการศึกษา 
ล าดับที่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 

1 นางล าภู    มนัตวงศ์ ครูผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 
2 นางสาวลินดา   ค าแก้ว ครูช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ปริญญาตรี 
3 นางปรานอม   ทดอุบล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ปริญญาตรี 
4 นางสาวศิษฎี    พรมมิ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   ปริญญาตรี 
5 นายอภิชาติ  ทองมา ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ ปวส. 

 

บุคลากรในกองสวัสดิการสังคม 
ล าดับที่ ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง การศึกษา 

1 นางเสาวณี    สัมพันธ์แพร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ปวส. 
2 นางสาวอรุณรัตน์  ขาวละมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ปริญญาตรี 
3 นางสาวสญามล  ประสารทสิทธิ์ พนักงานจ้างเหมา ปวช. 
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งบประมาณ 
   
 - รายได้ทั้งหมดในปีงบประมาณ   ปี พ.ศ.  2556    เป็นเงิน  27,959,057.11   บาท 
   -  จัดเก็บเอง / รัฐจัดส่งให้   16,560,984.11     บาท 
   -  เงินอุดหนุนทั่วไป    11,398,073.00     บาท 
 - เงินสะสม    5,370,494.03  บาท 
       
2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
  

การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว5830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 เรื่อง 
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ได้มีการก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดด าเนินการจัดท า  หรือทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดพิจิตร  

 
 

********************** 
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บทที่  3 
 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม 
 

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล  แผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country  Strategy)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ 

 

1  นโยบายของรัฐบาล  สรุปนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลง
ต่อรัฐสภาวันอังคารที่  23 สิงหาคม 2554 
 

นโยบายของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ใช้แถลงต่อรัฐสภาในวันที่ 23-24 สิงหาคม 2554 
นี้ ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มท าใน
ปีแรกมีทั้งหมด 16 ข้อ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 8 นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก  จ านวน  16  ข้อ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  นโยบายเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  นโยบาย  ที่ดิน  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  นโยบายวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  การวิจัย  และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก   
1.1  สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
1.2  ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ 
1.3  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง 
1.4  ส่งเสริมให้มีการริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการและเร่งรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
1.5  เร่งน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนกลับมาสู่พ้ืนที่จังหวัด

ชายแดนใต้ 
1.6  เร่งฟ้ืนฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศ 
1.7  แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ้อ  และราคา

น้ ามันเชื้อเพลิง 
1.8  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ  สร้างสมดุลและความ

เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพให้แก่ระบบเศรษฐกิจมหภาค 
1.9  ปรับลดภาษีเงินได้นิติบุคคล  ให้เหลือร้อยละ  23  ในปีพ.ศ. 2555  และลดลงเหลือร้อยละ 

20 ในปี พ.ศ. 2556 
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1.10  ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
1.11  ยกระดับราคาสินค้าเกษตรและให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
1.12  เร่งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศ 
1.13  สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการสร้างเอกลักษณ์และการ

ผลิตสินค้าในท้องถิ่น 
1.14  พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
1.15  จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ทให้แก่โรงเรียน 
1.16  เร่งรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวาง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
2.1  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
2.2  พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ 
2.3  พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
2.4  พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 
2.5  เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  นโยบายเศรษฐกิจ 
3.1  นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
3.2  นโยบายสร้างรายได้ 
3.3  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
3.4  นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาระบบรางเพ่ือขนส่งมวลชน  การบริหารจัดการระบบ

ขนส่งสินค้าและบริการ 
3.5  นโยบายพลังงาน  
3.6  นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
4.1  นโยบายการศึกษา 
4.2  นโยบายแรงงาน 
4.3  นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
4.4  นโยบายศาสนา  ศิลปะ  และวัฒนธรรม 
4.5  นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.1  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
5.2  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
5.3  ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
5.4  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากร ธรรมชาติ 
5.5  ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5.6  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
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5.7  สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 

5.8  พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากร  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 

6.1  เร่งพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
6.2  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัย  และครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
6.3  สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
6.4  จัดระบบบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
6.5  ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
7.1  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7.2  สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
7.3  เสริมสร้างบทบาทท่ีสร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์การระหว่างประเทศ 
7.4  กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ  และ

องค์การระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
7.5  สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพร้อมทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและ

ความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศที่ก าลังพัฒนา 
7.6  ส่งเสริมการรับรู้และความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับปัญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลง

ในโลกที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย 
7.7  สนับสนุนการทูตเพ่ือประชาชน 
7.8  ใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
7.9  ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
7.10  ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
8.1  ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
8.2  กฎหมายและการยุติธรรม 

  

นโยบายที่จะด าเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปี จะด าเนินนโยบายหลักดังนี้ 
 

1.  นโยบายความมั่นคงของรัฐ ที่ส าคัญคือ  เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
ด ารงไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์  น้อมน าพระราชด าริทั้งปวงไว้เหนือเกล้าเหนือ
กระหม่อม พร้อมทั้งอัญเชิญไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม 

2.  นโยบายเศรษฐกิจ  กระจายรายได้ท่ีเป็นธรรม  ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบ  มีนโยบายสร้าง
รายได้จากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและ
การค้าอาหารมีนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ  ส่วนนโยบายโครงสร้างพื้นฐานจะพัฒนาระบบขนส่ง  ประปา  
ไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง  เพียงพอ  ขยายการให้บริการน้ าสะอาดให้ครอบคลุมพ้ืนที่  พัฒนา
ระบบรถไฟฟ้าทางคู่เชื่อมชานเมือง+หัวเมืองหลัก พัฒนารถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ+เชียงใหม่  กรุงเทพฯ – 
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นครราชสีมา  กรุงเทพฯ – หัวหิน และเส้นทางเชื่อมต่อกับเพ่ือนบ้าน  ศึกษาและพัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์
พอร์ต เรล ลิงก์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ไปยังชลบุรีและพัฒนาเร่งรัดโครงสร้างรถไฟฟ้า 10 สายทาง
ใน กทม. และปริมณฑล ให้เริ่มก่อสร้างได้ครบใน 4  ปีค่าบริการ 20 บาทตลอดสาย 

3. นโยบายด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  กระจายโอกาสทางการศึกษาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม  จัดโครงการ
เงินกู้เพ่ือการศึกษาที่ผูกพันกับรายได้ในอนาคต  ส่งเสริมให้แรงงานเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต าแหน่งว่างงาน
โดยสะดวก เพ่ิมประสิทธิภาพประกันสังคม พัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ จนถึงวัยชรา  และผู้พิการ
สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  ด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติและการละเมิดสิทธิ
มนุษยชนทุกรูปแบบ 

4. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์
ทรัพยากรทางทะเล สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ 

5. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  การวิจัยและนวัตกรรม  เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์  นักวิจัยและ
ครูวิทยาศาสตร์ให้เพียงพอ  ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมการร่วมมือกับประเทศมุสลิมและ
องค์กรอิสลามระหว่างประเทศ 

6. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ  เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับ
เพ่ือนบ้าน  ส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรระหว่างประเทศ 

7. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พัฒนาระบบราชการ  สร้างเสริมมาตรฐานด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและธรรมาภิบาล  รวมถึงปฏิรูประบบกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย  
สอดคล้องหลักการประชาธิปไตย  เร่งรัดจัดตั้งองค์กรเพื่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ด าเนินการโดยอิสระ
และปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรมโดยง่าย  ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับ
รู้ข่าวสารจากทางราชการ  สื่อมวลชนและสื่อสาธารณะ 
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2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11  (พ.ศ. 2555 -2559) 
 

 การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) ประเทศ
ไทยจะต้องเผชิญกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็วและ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงต่อการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะข้อผูกพันที่จะเป็นประชาคม
อาเซียนในปี 2558 จึงจาเป็นต้องนาภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นมาใช้
ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป เพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
        

 
 

พันธกิจ 
1. สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับ ความคุ้มครองทาง

สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรมพัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความ
สร้างสรรค์ของคนไทย 

2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิต อย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทัน กับการเปลี่ยนแปลง 

3. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิ
ปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร กับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4. สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ ทางธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

การพัฒนาประเทศให้คนในสั งคมอยู่ ร่ วมกันอย่ างสงบสุข เศรษฐกิจ เจริ ญเติบโตอย่ าง  
มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในประเทศที่ปรับเปลี่ยนเร็ว 
คาดการณ์ได้ยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงจ าเป็นต้องก าหนด
ทิศทาง และยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือปูองกันปัจจัยเสี่ยงและเสริมรากฐาน 
ของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็งควบคู่กับการให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ ก้าว
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสการเข้าถึงทรัพยากรและได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานการผลิต 
และการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอันจะนาไปสู่การพัฒนาประเทศที่มั่นคงและยั่งยืน มียุทธศาสตร์ การ
พัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดังนี ้

3.1  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันตั้งแต่ระดับปัจเจกครอบครัว และ
ชุมชน เพ่ือให้เป็นสังคมที่มีคุณภาพ สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงและบริหารจัดการความเสี่ยงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง และมีคุณภาพเท่า
เทียมกันมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและโครงสร้างพ้ืนฐานในการสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคง สามารถเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ได้รับการคุ้มครองสิทธิผลประโยชน์และความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างเท่าเทียม และสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส 
ยึดประโยชน์ส่วนรวม และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในกระบวนการพัฒนาประเทศ 

3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคน ให้พร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลง โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน เพ่ือเข้าสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเสริมสร้างศักยภาพของคน ในทุกมิติให้
ความพร้อมด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มี
ความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่ กับการเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมในสังคมและสถาบันทางสังคมให้เข้มแข็งและเอ้ือต่อการพัฒนาคน รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาชุม
ขนท้องถิ่นให้เข้มแข็ง และสามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ 

 3.3  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความส าคัญกับการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถ ใช้ประโยชน์ได้อย่าง
ยั่งยืน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ พืช พันธุ์สัตว์ และสัตว์น้า รวมถึง
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร 
และพลังงาน บนพ้ืนฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นและความรู้สร้างสรรค์ การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
ให้แก่เกษตรกรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญ กับการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานชีวภาพทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตร
สามารถพ่ึงตนเองได้และเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ได้อย่างมั่นคง 

3.4  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ
การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ โดยใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ตลอดจนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้ปัจจัยสนับสนุนที่เอ้ืออา
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นวยและระบบการแข่งขันท่ีเป็นธรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศ มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิม ให้กับสาขาบริการที่มี
ศักยภาพบนพ้ืนฐานของนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ และเมืองสร้างสรรค์ เพ่ิม
ผลิตภาพของภาคเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการผลิต ที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พัฒนาภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ สร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ควบคู่ไปกับ การปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบ
ต่างๆ ทางเศรษฐกิจ และบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศท่ีเข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

3.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และ
สังคม มุ่งเชื่อมโยงมิติของการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับมิติของความร่วมมือกับ 

ประเทศในภูมิภาคต่างๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาฐานการผลิตและการลงทุนของประเทศให้เชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งเชื่อมโยงกับการผลิตในประเทศ พัฒนา
ความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพ้ืนฐานของผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค และสร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อมประเทศไทย
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ให้ความส าคัญกับการพัฒนากาลังคนในทุกภาคส่วนให้มีทักษะที่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง ควบคู่ไปกับ การพัฒนาการเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบร่วมมืออนุ
ภูมิภาค ปรับปรังกฎ ระเบียบการขนส่งคนและสินค้าเพ่ือลดต้นทุนการดาเนินธุรกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลง 

3.6  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่งบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์ ควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน สามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้คนในสังคมไทย โดยให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจ
และสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ควบคุมและลดมลพิษ และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ โปร่งในและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ สร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตภาวะโลกร้อน และเพ่ิมบทบาทประเทศไทย ในเวที
ประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
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4.  แผนพัฒนาจังหวัด 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร  
 

แหล่งผลิตข้าวคุณภาพ  สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน 
ประชาชนมรคุณภาพชีวิตที่ดี  พร้อมก้าวสู่แระชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ  
 ๑.  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
 ๒.   เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพ่ิมความเข้มแข็ง
ให้เกษตรกร 
 ๓.  เสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให้มีเสถียรภาพและเป็นธรรม 
 ๔.  เสริมสร้างสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๕.  พัฒนาองค์กรและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริม กระบวนการมีส่วนร่วม 
 ๖. กระบวนการมีส่วนร่วมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด  
เป้าหมาย  
 ๑.  มีน้ าเพียงพอและประชาชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
 ๒.  พัฒนาเศรษฐกิจในภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรเพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีกินดี 
 ๓.  คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น สังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
 ๔.  องค์กรทุกภาคส่วนมีการบริหารจัดการที่ดี 
 ๕.  จังหวัดมีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ : บรหิารจัดการน้ าและอนุรักษ์สิ่งแสดล้อม 
กลยุทธ  
 - บริหารจัดการน้ าทั้งระบบ 
 - อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตรและสินค้าข้าว 
กลยุทธ  
 -  การเพ่ิมศักยภาพปัจจัยการผลิต  
 -  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
 -  การขยายตลาดสินค้าเกษตร  
 -  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ  
 -  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคมให้เข้มแข็ง  
 -  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 -  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน 
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ประเด็นที่ ๔ : พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
กลยุทธ  
 -  พัฒนาสมรรณนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร 
 -  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด 
 

ประเด็นที่ ๕ : สร้างความพร้อมของจังหวัดเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
กลยุทธ 
 -  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ประชาคมอาเซียนของจังหวัดเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน 
 -  ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาคธุรกิจข้าวและสินค้าเกษตร 
 -  ส่งเสริมสถาบัน การศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
 -  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในจังหวัดเพ่ือรองรับการคมนาคมและการขนส่ง 
 -  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของจังหวัด 
 

6.  กระบวนการขับเคลื่อน 
 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (ฉบับที่ ๑๑) จะต้องขับเคลื่อนตั้งแต่แผนระดับประเทศ 
(แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติราชการของกระทรวง กรม แผนพัฒนาภาคแผนกลุ่มจังหวัด/
จังหวัด แผนท้องถิ่น แผนชุมน) แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาระดับพ้ืนที่ที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระดับชาติ โดยน ายุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 
แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการรายปีของราชการส่วนกลางที่
เกี่ยวข้อง แผนพัฒนาจังหวัด กลุ่มจังหวัดมาจัดท าการประกอบแผน โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่นในจังหวัดเป็นส าคัญ 
 

3.1.2  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลต าบลหนองพยอม 

1.  ด าเนินการตามนโยบายการพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม  โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางใน
การพัฒนา (Administration to citizen center) และหลักการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน (Balance 
Development and Sustainable and Sustainable Development) โดยจะพัฒนาให้คลอบคลุม         
ในทุกๆ ด้าน คือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านโครงสร้างสิ่งแวดล้อม 
ด้านการเมืองการบริหาร โดยเฉพาะการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

2.  ด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและจังหวัดพิจิตร  โดยการบูรณาการแผนพัฒนาเทศบาลต าบล
หนองพยอม  ให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดพิจิตร  และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตของจังหวัดพิจิตรเข้าด้วยกัน 

3.  น้อมน ากระแสพระราชด ารัส พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มาเป็ น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
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3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 

3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา
ท้องถิ่น 

                   ก. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน และการให้บริการสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม

ยังคงเป็นปัญหาหลักต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งปัจจัยหลักในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานก็คือ  
ด้านงบประมาณ ดังนั้น เทศบาลต าบลหนองพยอม ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
บริหารงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  แก้ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานให้เหมาะสมและเป็นธรรมอย่างที่สุด ส่วนอีก
ปัญหาที่ส าคัญ  และจ าเป็นจะต้องวางแผนรองรับความเจริญเติบโตทั้งด้านเศรษฐกิจ และการขยายตัวของ
ชุมชน คือ การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปัญหาในอนาคต  ซึ่งปัญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญ่ๆ
หรือชุมชนใหญ่ก าลังประสบปัญหามาก เพราะไม่มีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต ส าหรับ
เทศบาลต าบลหนองพยอม ต้องให้ความส าคัญกับปัญหาการวางแผนผังเมือง เพ่ืออนาคตจะไม่ประสบปัญหา  
หรือประสบกับปัญหาก็ไม่รุนแรงมากนัก 

 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 1. เส้นทางคมนาคม ส่วนใหญ่เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้านมีสภาพเป็นถนนลูกรัง   
หลายสาย ท าให้เกิดละอองฝุ่นหนาทึบ เกิดมลภาวะทางอากาศ และเป็นหลุมเป็นบ่อ จนเป็นเหตุให้ประชาชนที่
สัญจรไป-มา ได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งมีปริมาณของยานพาหนะผ่านไปมามากพอสมควร 

2. ล าคลอง  ห้วย  หนองน้ า มีสภาพแคบ  ตื้นเขิน และมีวัชพืชปกคลุม มีการถมดินสูงท า 
ให้น้ าท่วมถนน  ท่อระบายท่อระบายน้ าเล็กท าให้การระบายน้ าในช่วงฤดูน้ าหลากไม่ทันท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วม
ขัง 
 3. ไฟฟ้าและแสงสว่าง ในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม ประชาชนบางหลังคาเรือนยังไม่มี
ระบบไฟฟ้า เพราะขยายออกจากชุมชน เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่การเกษตร ลักษณะของการอยู่
ร่วมกันยังไม่หนาแน่น เป็นบริเวณกลางทุ่งนา 
  4. ระบบประปาหมู่บ้าน มี ไม่เพียงพอเพ่ืออุปโภค บริโภคเพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน  
 5. การโทรคมนาคมและการสื่อสาร ระบบการสื่อสารในปัจจุบันส่วนใหญ่ชาวบ้านจะใช้
โทรศัพท์มือถือในการติดต่อสื่อสาร ส่วนการโทรคมนาคม ระบบอินเตอร์เน็ตมีบริการฟรีที่ เทศบาลต าบลหนอง
พยอม และนักเรียนนักศึกษาส่วนใหญ่ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายผ่านโทรศัพท์มือถือ 
 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานสามารถพัฒนาหรือแก้ไข ปรับปรุงได้ โดยการจัดหาเงินงบประมาณ
ให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพ้ืนที่ เขตติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือ
โครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการของงบ
สนับสนุนจากหน่วยงายที่เกี่ยวข้อง 
 

 ความต้องการของประชาชน 
1.  ก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทางการคมนาคมให้สะดวก ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
2. ก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ า เพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง 
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3. ขยายเขตไฟฟ้าให้ครบทุกครัวเรือน และขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น  ขุดลอกคลอง ขุดลอกหนองน้ า 
5. จัดหาแหล่งกักเก็บน้ า ในการอุปโภค  บริโภค  และเพ่ือการเกษตร  
6. สนับสนุนปัจจัยในการผลิต  
7. สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
8. สร้างตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร 
9. สนับสนุนอาชีพเสริมและการพัฒนาอาชีพ  
10. สนับสนุนงบประมาณในการลงทุน 
11. จัดให้มีการอบรมเพ่ือสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
12. จัดการเผยแพร่ความรู้ให้เห็นถึงโทษของการใช้สารเคมีในพืช 
13. สนับสนุนให้มีกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

                   ข. ด้านเศรษฐกิจ 
 ปัญหา 

ในด้านเศรษฐกิจนั้นเทศบาลต าบลหนองพยอมยังต้องพ่ึงพาระบบเศรษฐกิจแบบเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่  ส่วนอาชีพอ่ืน เช่น ค้าขาย ข้าราชการ  รัฐวิสาหกิจ ยังถือเป็นส่วนน้อย เมื่อเทียบการท านา ใน
ภาพรวมแล้ว  เศรษฐกิจภายในชุมชนเทศบาลต าบลหนองพยอม   มีจุดขายทางด้านการเกษตร  คือการปลูก
ข้าว  แต่ยังไม่มีจุดขายทางด้านเศรษฐกิจที่ถือว่าเด่นชัด  ไม่มีพืชเศรษฐกิจที่เด่นชัดที่จะดึงดูดการลงทุนจาก
ภายนอก ดังนั้น จึงเป็นปัญหาส าคัญที่จะต้องคิดต่อไปว่า ท าอย่างไรจึงจะท าให้เศรษฐกิจภายในชุมชนสร้างจุด
ขาย ออกมาให้เห็นเพื่อเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจให้น่าลงทุนในด้านอ่ืนๆสร้างรายได้ให้ประชาชนมากข้ึน 
 ในด้านศักยภาพในการบริหารงาน การแก้ปัญหาของเทศบาลต าบลหนองพยอม ยังต้องอาศัย
งบประมาณในการแก้ไขจัดการปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ปัญหาด้านสังคม  ปัญหา
สิ่งแวดล้อม ปัญหาเรื่องน้ า ปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตร ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาไม่มีแหล่งจ้างงานภายใน
ชุมชนปัญหาประชาชนไม่มีอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว  ฯลฯ  ซึ่งปัญหาที่กล่าวมา ถือเป็นปัญหาเร่งด่วน 
บางปัญหาจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอ่ืนพร้อมทั้งยังต้องอาศัยงบประมาณที่มีอยู่
ที่ค่อนข้างจะจ ากัด เพ่ือบริการจัดการปัญหาให้เกิดประโยชน์เป็นฐานในด้านเศรษฐกิจ กระตุ้น การใช้จ่าย การ
ลงทุนภายในท้องถิ่นเทศบาลต าบลหนองพยอม  ให้ขยายตัวมากขึ้นในอนาคต 
  
 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม มีอาชีพหลัก คือ การท านา  รองลงมา
เป็นอาชีพรับจ้าง ขอบเขตและปริมาณของปัญหา หรือกลุ่มเป้าหมาย ก็ยังเป็นกลุ่มเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ 
ฉะนั้น อาจรวมกลุ่มผู้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาภาคการเกษตร มาให้ความรู้ ความเข้าใจ ในทุกๆ ด้าน  
แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรส่วนใหญ่อาศัยน้ าตามธรรมชาติในฤดูฝนท านาปี บางครั้งเกิดปัญหาภัยแล้งท าให้
น้ าไม่เพียงพอต่อการท านา  ไม่มีอ่างเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง ล าคลองไม่สามารถเก็บกักน้ าไว้ได้ หน้าแล้งบริเวณล า
คลองจะแห้งขอด  การท าการเกษตรหลังฤดูเก็บเกี่ยว เช่น การปลูกพริก ซึ่งมีหลายหมู่บ้าน เกษตรกรจะเจาะบ่อ
บาดาลส่วนตัวในการท าการเกษตร 
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  การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
ภาคการเกษตร เป็นสิ่งส าคัญยิ่งที่จะต้องด าเนินการพัฒนา  เทศบาลต าบลหนองพยอม 

เล็งเห็นความส าคัญเป็นอย่างมาก การจัดสรรงบประมาณ การจัดท าโครงการ/กิจกรรมจะเน้นหนักในเรื่องของ
ภาคการเกษตร อีกท้ัง การเพ่ิมพูนความรู้ ให้กับเกษตรกร เป็นนโยบายที่ต้องด าเนินการในอนาคตอย่างแน่นอน 
 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองพะยอม  ต้องการแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าที่
เป็นระบบเพ่ือใช้ท าการเกษตร  และแก้ไขปัญหาการกดราคาผลผลิต เช่น ข้าวเปลือก เป็นต้น และลดต้นทุน
การผลิตไม่ต้องซื้อพันธุ์ข้าวในการท านาในฤดูต่อไป 
  

           ค. ด้านสังคม 
 ปัญหา 
                     สังคมโดยรวมภายในเทศบาลต าบลหนองพยอม ยังเป็นสังคมชนบท   กรรมวิธีทางด้าน
การเกษตรบางส่วนยังอาศัยแรงงานคน  แต่ก็มีการใช้เครื่องจักรหรือเครื่องอ านวยความสะดวก  เช่น รถนวด
ข้าว  ชุมชนยังเป็นสังคมระบบอุปถัมภ์ แม้จะมีการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น แต่ประชาชนก็ยังไม่ใช้สิทธิ
หน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ตามรัฐธรรมนูญ เพ่ือให้การบริหารงานเป็นไปตามเจตนารม ณ์ ข อ ง รั ฐ ธ ร ร ม นู ญ 
และป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ 

ส าหรับปัญหาที่น่าจะมีผลกระทบต่อเทศบาลต าบลหนองพยอม  ดังนี้ 
1. ปัญหาฝนแล้งและไม่มีแหล่งกักเก็บน้ า 
2. ขาดสถานที่ส าหรับการเล่นกีฬา นันทนาการ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
3. ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
4. ปัญหาการเกิดสาธารณภัย เช่น ภัยแล้ง  วาตภัย  น้ าท่วม 
ปัญหาด้านสังคมที่กล่าวมาทั้งหมด จะต้องมีการประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางแก้ไข

และป้องกันในอนาคต 
 

 ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
1. จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมมากขึ้น แต่กลับไม่มีกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ สามารถใช้

เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่นั้นเกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  
2.  เด็กและเยาวชนในเขตในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม ขาดการปลูกจิตส านึกในด้าน

รักบ้านเกิด รักในอาชีพของพ่อแม่ ประชาชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 18 -35 ปี อยู่นอกพ้ืนที่ ไปศึกษา
เล่าเรียน หรือไปท างานที่อ่ืน ทั้งที่พ้ืนที่ท าการเกษตรมีมากมาย แต่ขาดแรงงานที่ส าคัญในการสานต่อ สืบทอด
อาชีพที่เรียกกันว่า “กระดูกสันหลังของชาติ”  

4. ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดให้เป็น วาระแห่งชาติ แต่ในเขต
เทศบาลต าบลหนองพยอม  พบว่ามีกลุ่มเสี่ยงจ านวนไม่มาก กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่ จะมาจากลูกหลานในชุมชน/
หมู่บ้าน การปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข ก าหนดมาตรการที่ชัดเจน 

5. ในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม ไม่มีพ้ืนที่ในการเล่นกีฬาหรือนันทนาการที่ได้มาตรฐาน 
หรือขาดพ้ืนที่ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ปัจจุบันใช้สถานที่ของโรงเรียนภายในเขตเทศบาลในการเล่น
กีฬาและนันทนาการ 
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 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
 เทศบาลต าบลหนองพยอม จะด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข  จัด
วิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ และจัดให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนของเทศบาลต าบลหนอง
พยอม คอยดูแลสอดส่องปัญหาสาธารณสุขภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังเทศบาลต าบลหนอง
พยอม เพ่ือให้ความช่วยเหลือ และจัดให้มีโครงการด้านสาธารณสุข ลงไปยังชุมชน/หมู่บ้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง 
ส่วนในด้านการลดปัญหาต่างๆ ในเด็กและเยาวชน สิ่งส าคัญการปลูกฝังจิตส านึกที่ดี ทั้งเรื่อง คุณธรรม 
จริยธรรม สามารถช่วยได้ดีและลงทุนน้อย เช่น การปลูกฝังในเรื่องเกี่ยวกับความส าคัญของหมู่บ้าน/ชุมชน ให้
เด็กและเยาวชนเล็งเห็นความส าคัญในถิ่นที่อยู่ บ้านเกิด อาชีพดั้งเดิม ส่วนเรื่องของยาเสพติด มีการคั ดกรอง
กลุ่มเสี่ยงเพ่ือเข้าบ าบัด ส่งเสริมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน มีการส่งเสริมโดยการอบรมทั้งในโรงเรียนและ
นอกโรงเรียน  การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนเพ่ือสร้างความตระหนักและเทศบาลต าบลหนองพยอม ได้
ส่งเสริมกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรม ทั้งที่ด าเนินการเองและจัดงบประมาณอุดหนุน  ด้านสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการเทศบาลต าบลหนองพยอม ได้ส่งเสริมกีฬาในชุมชนโดยสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
ในการฝึกซ้อมและแข่งขัน หรือมีการส่งตัวแทนให้เป็นนักกีฬาระดับหมู่บ้าน อ าเภอ และระดับจังหวัด ก็เป็น
ทางเลือกท่ีดี ส่วนสถานที่หรือสวนสาธารณะของเทศบาลต าบลหนองพยอม จัดส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในชุมชน
และที่สาธารณะต่าง  ๆ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวในพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ ลดมลภาวะโลกร้อน ทุกอย่างเป็น
สิ่งจ าเป็นที่เทศบาลต าบลหนองพะยอมต้องด าเนินการและคาดการณ์ไว้ในอนาคต 
 

 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เด็ก เยาวชนได้รับ
การปลูกฝังให้อยู่ในจรยิธรรมมีความสนใจในประเพณีของท้องถิ่นอันดีงาม มีลูกหลานสานต่ออาชีพเกษตรกรรม
อย่างภาคภูมิใจ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สถานที่เล่นกีฬา ออกก าลังกายและนันทนาการอย่างเพียงพอ และใช้
พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์หรือพ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

  ง.  ด้านการเมือง - การบริหาร 
ปัญหาด้านการเมืองและการบริหารนั้น ถือว่าเป็นปัญหาส าคัญต่อการบริหารงานในท้องถิ่น  

โดยเฉพาะปัญหา ซื้อเสียง  ซึ่งเป็นการท าลายระบบการเลือกตั้ง  ซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาด้านต่างๆตามมา
มากมายในอนาคต    ปัญหาด้านการเมือง  การบริหาร  สามารถแยกเป็นข้อๆดังนี้ 

1. ปัญหาประชาชนขาดความรู้ในด้านการเมือง การบริหาร 
2. ปัญหาระบบขั้นตอนในการบริหารงานของเทศบาลต าบลหนองพยอมมีความเชื่องช้า 
3. ประชาชนขาดความตระหนัก ความกระตือรือร้น ในการมีส่วนร่วมทางการเมือง การ

บริหารอย่างจริงจัง 
4. การส่งเสริม พัฒนาและปรับปรุงในส่วนของการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลต าบล

หนองพยอมไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน 
5. สถานที่ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย 

  จากทั้งหมดที่กล่าวมาถือเป็นปัญหาส าคัญที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชนจะต้องพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และมีส่วนร่วมทางการเมืองการ
บริหารของท้องถิ่นเพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารงานด้านต่างๆให้เป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น 
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  ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย  กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม บางส่วนขาดความตระหนัก ความ 

กระตือรือร้น ในการที่จะร่วมกิจกรรมทางการเมือง การบริหารงาน เช่น การประชาคม การเข้าร่วมประชุม 
อบรม หรือการให้ความรู้ ในเรื่องต่างๆ   สาเหตุมาจากประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ
บางส่วนไม่ได้อยู่ในพื้นท่ี  ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนบกพร่อง ท าให้ไม่ทราบความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง  และการบริหารงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ส่วนในด้านของการปฏิบัติงาน ปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรในเทศบาลต าบลหนองพยอม บางส่วนไม่ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงาน ขาดความ
กระตือรือร้นในการท างานและขาดประสิทธิภาพ อาจเนื่องมาจากข้อจ ากัดของทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็น เงิน คน 
หรือส่วนอ่ืน ขาดการส่งเสริมพัฒนาด้านพ้ืนฐานของการท างาน  ด้านอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ของ เทศบาล
ต าบลหนองพยอมมีไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณในการจัดหามีจ ากัด  รายได้ของเทศบาลต าบลหนอง
พยอมมีน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานพัฒนาด้านต่าง ๆ  รายได้ของเทศบาลต าบลหนองพยอมส่วนใหญ่
เป็นรายได้ที่ส่วนกลางจัดสรรให้  รายได้จากการจัดเก็บเองมีน้อยเนื่องจากพ้ืนที่เทศบาลต าบลหนองพยอม เป็น
พ้ืนที่เกษตรกรรม ไม่มีแหล่งเศรษฐกิจภายในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม  
 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 เทศบาลต าบลหนองพยอม จัดให้มีการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่  และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความสนใจในการเมืองการบริหารโดยใช้สื่อต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลหนองพยอม จัดอบรมแกนน าในชุมชน/
หมู่บ้าน และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารโดยการจัดตั้งกลุ่มตัวแทนของชุมชน/
หมู่บ้าน ในด้านต่าง ๆ ส่วนในเรื่องบุคลากรของเทศบาลต าบลหนองพยอม จัดให้มีการส่งเสริมพัฒนาระบบการ
ท างาน โดยการส่งอบรมอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมีทัศนคติที่ดีในการท างาน   สร้างแรงจูงใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ท าให้มีขวัญและก าลังใจในการท างาน และให้ทุกคนยึดถือ ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างแท้จริง ส่วนด้านการพัฒนาการจัดเก็บรายได้ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการช าระภาษี การต่อ
ใบอนุญาตต่างๆ และการปฏิบัติตามข้อบัญญัติ การปรับปรุงด้านแผนที่ภาษีให้สามารถจัดเก็บได้อย่างทั่งถึง
ยุติธรรมและครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งหมด เร่งรัดการจัดเก็บให้ครบถ้วนตามก าหนดเวลา อีกทั้งออกข้อบัญญัติเพ่ือ
ปรับปรุงอัตราการจัดเก็บให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและเพียงพอต่อการด าเนินการ 
   

 ความต้องการของประชาชน 
 1.  สร้างความตระหนัก ให้ประชาชนเล็งเห็นความส าคัญ ของการมีส่วนร่วมใน          
ด้านการเมือง การบริหารของเทศบาลต าบลหนองพยอมและสนใจที่จะมีส่วนร่วมกิจกรรมทางเทศบาลต าบล
หนองพยอมจัดขึ้น 
 2.  ผู้บริหาร บุคลากร ของเทศบาลต าบลหนองพยอม ได้รับการพัฒนาสามารถปฏิบัติงาน 
อย่างมีประสิทธิภาพ มีการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว  

3. เทศบาลต าบลหนองพยอม สามารถจัดเก็บรายได้อย่างทั่วถึง และครบถ้วน เป็น
ธรรม เพ่ือมีรายได้ให้เพียงพอต่อการบริหารงานและด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านต่างๆ มีการส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มสร้างอาชีพหรือลงทุนในโครงการ/กิจกรรม เพ่ือก่อให้เกิดการสร้างงานและกระจายรายได้ อย่าง
ยั่งยืน  
  จ.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติโดยภาพรวม  ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม ถือว่าไม่
แตกต่างจากสภาพทั่วไปไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศ  สภาพพ้ืนที่แหล่งน้ าถือว่ามีความใกล้เคียงกันมาก ด้าน
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สิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม ถือเป็นปัญหาส าคัญ เช่น ปัญหาการขาดแคลน
สวนสาธารณะเพ่ือพักผ่อน เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกาย และเพ่ือเป็นปอดชุมชน ซึ่งปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม
ภายในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม ถือว่าไม่รุนแรงมากนัก เพราะสภาพความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
เป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป  และการขยายตัวของชุมชนไม่มาก ท าให้ปัญหาด้านต่าง ๆ ไม่รุนแรง ปริมาณขยะ
ในแต่ละวันก็ไม่มากนัก เป็นปัญหาขยะของครัวเรือน ดังนั้น  ปัญหาที่น่าจะเร่งด่วนก็น่าจะเป็น  การปรับปรุง
สวนสุขภาพ เท่าท่ีมีอยู่ให้เป็นสถานที่พักผ่อน และเป็นปอดอย่างแท้จริง  ภายในชุมชนส าคัญๆของเขตเทศบาล
ต าบลหนองพยอม ในอนาคต 

 

ขอบเขตและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย  
เนื่องจากประชาชนในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม มีพ้ืนที่เป็นแหล่งเกษตรกรรม การปลูก 

การดูแลผลผลิตทางการเกษตร ส่วนใหญ่ประชาชนยังพ่ึงสารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตหรือท าลายศัตรูพืช จนท า
ให้ระบบนิเวศน์ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถูกท าลาย ประชาชนยังไม่เล็งเห็นความส าคัญของ
การอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 

 การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
 เทศบาลต าบลหนองพยอม จัดหาพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลต าบลหนองพยอม 
เพ่ือสร้างพ้ืนที่สีเขียว ลดปัญหาภาวะโลกร้อน และใช้พ้ืนที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้ปุ๋ยชีวภาพ ลดปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผลทางการเกษตร และการปศุสัตว์ จัดโครงการ/
กิจกรรม ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ป้องกันและดูแลเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และท าให้ประชาชนหวงแหน 
 

 ความต้องการของประชาชน 
 ประชาชนต้องการ มีความรู้ในการดูแล อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ถูกต้อง และมีเครื่องมือเครื่องใช้และบุคลากรในการจัดการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
เพียงพอ สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการอนุรักษ์ ป้องกัน ดูแล รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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3.2.2  ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาใน

อนาคตของท้องถิ่น  SWOT Analysis  (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
1 
2 
3 
4 
5 
6 

มีลักษณะพ้ืนที่เหมาะสมในการท าการเกษตร 
มีข้าวพันธ์ข้าวพ้ืนเมือง  ที่มีคุณภาพ 
เป็นแหล่งผลิตผ้าทอบ้านป่าแดงที่มีชื่อเสียง 
ประเพณีก าฟ้าที่มีชื่อเสียง 
มีเส้นทางสะดวกในการติดต่อค้าขาย 
มีทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ที่สมบูรณ์  
(เขาพนมกาว) 
 
 

 
 

1 
 
 

2 
 
 

3 
4 
5 

 6 
 

ขาดการฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติ
และนอกเขตชลประทาน  และไม่เชื่อมโยงกับ
อ าเภอข้างเคียง 
เกษตรกรยังใช้สารเคมี  ปุ๋ยเคมี  เพื่อท า
การเกษตรท าให้ต้นทุนการผลิตสูงและก่อให้เกิด
ผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม ดินเสื่อมโทรม 
ประชาชนไม่มีน้ าที่สะอาดอุปโภคบริโภค 
ไม่มีตลาดกลาง    ในการซื้อขายผลผลิตสินค้า
ทางการเกษตร ท าให้ราคาตกต่ า 
ประชาชนขาดความรู้ความสามารถในการพัฒนา
อาชีพ 
 

โอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat) 
1 
 
 

2 
 

3 
 

4 
 

5 
 

6 

นโยบายด้านเศรษฐกิจของรัฐบาลยึดแนวทาง
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการขับเคลื่อน  
เน้นการสร้างความเข้มแข็งครอบครัว  ชุมชน  
กระแสยึดมั่นในความดี  ความรักชาติ  ศาสนา  
พระมหากษัตริย์ 
กระแสความต้องการอุปโภคบริโภคตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
การกระจายอ านาจมีเพ่ิมข้ึน  ท าให้งบประมาณ
กระจายลงสู่ท้องถิ่นมากขึ้น 
การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย หน่วยงาน
ต่างๆ  และประชาชนในท้องถิ่น เพ่ิมมากขึ้น 
กระแสการเปิดประเทศประชาคมอาเซียน 
 
 
 

1 
 
 

2 
 

 3 
 
 
4 
 

5 
 6 
7 
8 

นโยบายด้านการบริหารงานบุคคลและ
งบประมาณของรัฐบาลไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานของท้องถิ่น 
ปัญหาภัยธรรมชาติ  อุทกภัยและภัยแล้ง
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตร 
กระแสโลกาภิวัฒน์  และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ค่านิยมในวัฒนธรรม
ต่างชาติก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 
ความเสี่ยงในการลงทุนภาคการเกษตรของ
เกษตรกรที่สูงขึ้น  
ราคาผลผลิตตกต่ า 
ไม่มีอ านาจต่อรองจากพ่อค้าคนกลาง 
ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
การระบาดของศัตรูพืชและผลกระทบจาก
ภูมิอากาศ 
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วิสัยทัศน์  (Vision)  และพันธกิจ (mission)  การพัฒนาท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม 
“ ท้องถิ่นก้าวไกล  ใส่ใจชาวประประชา  ส่งเสริมภูมิปัญญา  มุ่งพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ” 

 

พันธกิจ (Mission)   
  1.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ 
  2.  ส่งเสริมอาชีพ  และการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  พัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  4.  ส่งเสริมอนุรักษ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม 
  5.  สร้างจิตส านึก อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  6.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมภิบาล 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (GOALS) 
  1.  การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย  มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มี
มาตรฐาน  เพียงพอกับความต้องการของประชาชน  มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ   
  2.  การท าการเกษตรแบบอินทรีย์ลดต้นทุนการผลิต  ผลผลติทางการเกษตรเพ่ิมมากขึ้นและมี
รายได้เพียงพอต่อการเลี้ยงตนเองและครอบครัว 
  3.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน   
  4.  มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

5.  มีระบบการรักษาความสะอาด  รักษาสภาพแวดล้อม  ปรับปรุงภูมิทัศน์  และความเป็น 
ระเบียบเรียนร้อยของบ้านเมือง   
  6.  มีระบบในการบริหารงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  มีส่วนร่วม  บริการที่ประทับใจ  โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 
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โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพนอม พ.ศ. 2558-2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาองค์กรด้วย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมตามหลักธรรม
มาภิบาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตร     
สินค้าข้าวและการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

ต าบลหนองพยอม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้าและ
อนรุักษ์  
สิ่งแวดลอ้ม   

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้าน

การศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรมสู่

ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า้  
สิ่งแวดล้อม  
พลังงาน  การ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 3  
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคม
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมาภิ
บาล 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5  
สร้างความ
พร้อมของ
ท้องถิ่นเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดพิจิตร 

ยทุธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ
น้้าและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2    
เพิ่มขีดความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร  สินค้าข้าว 
และการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ไขปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาองค์กรและ
บริหารจัดกิจการ
บ้านเมืองที่ดี
  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
สร้างความพร้อม
ของจังหวัดสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

จังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6  
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อ
มุ่งสู่ความเป็น
เลิศ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

จังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการน้า้และอนุรกัษ์สิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การบริหารทรัพยากรน้ า สิ่งแวดล้อม 
พลังงาน และการทอ่งเที่ยว 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

ต าบลหนองพยอม 

1.  ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนชุมชนให้
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม          

2.  การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย  และสิ่ง
ปฏิกูล  

3.  ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า 
 

1  บริหารจัดการจัดการน้ าทั้งระบบ 
2  อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า  และอนุรกัษ์
สิ่งแวดล้อม   
 

โครงการ โครงการ โครงการ 

1 .ส่งเสริมและรณรงค์การมีส่วนร่วมของประชาชนให้
มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. สนับสนุนให้มีการจัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อ
สุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ชุมชน ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5. สนับสนุนการลดภาวะโลกร้อน 
6. รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
7. ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยวภายในจังหวัด 
8. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ินที่ส าคัญ ของดีเมืองพิจิตร 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าทุกภาคส่วน 
10. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า 
 
 
 

ผลผลิต/โครงการ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

จังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาค
การเกษตร  สินค้าข้าว และการท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันการเกษตร/

นอกภาคเกษตรและสินค้าข้าว 
 
 

1.  เพิ่มการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตร
อินทรีย์ 
2.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้า
เกษตร  และผลิตภัณฑ์ OTOP 
3.  การขยายตลาดสินค้าเกษตร 
4.  เพิ่มพ้ืนที่การเกษตรโซนนิ่งและปรับปรุง
โครงสร้างพื้นฐาน 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
 

1. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
2. ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทางคมนาคม 
3. ประสานความร่วมมือในการจัดท าผังเมืองร่วมกับ
จังหวัด 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน 
เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฎี
ใหม่ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต้นทุน
การผลิตและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน 
8.จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
9.ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

ต าบลหนองพยอม 

1.  ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

๒.  ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ ารุง
เส้นทางคมนาคม 

3.  สนับสนนุและ
ส่งเสริมการท าเกษตร
ผสมผสานเกษตร 
เกษตรอนิทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม ่และ
เกษตรกรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันภาค

การเกษตร  สินค้าข้าว 
และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์

โครงการ โครงการ 

4.  จัดหาและพัฒนา
แหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตร 
 

10. สนับสนุนการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรให้มีการแปร
รูปผลผลิตในชุมชนให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ 
11. ส่งเสริมสินค้าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในด้าน
นวัตกรรม 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า “หนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์”ของจังหวัดพิจิตรให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
13. สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร ให้มีรายได้ และกระจาย
รายได้เพิ่มยิ่งข้ึน 
14. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท้องถ่ินแบบครบวงจร 
15. ขับเคลื่อนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติทั้งใน
ภาคการเกษตรและนอกภาคการเกษตร 
16. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน 
17. ส่งเสริมให้กลุ่มแรงงานทุกคนมีงานท า มีอาชีพ
เสริม 
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5. ส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ 
 
 

โครงการ 



 

 

แบบ ยท.01 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

จังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัพิจิตร 

ยุทธศาสตร์ที่  3 
แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบล

หนองพยอม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แก้ไขปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

1.  พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต บุคคล ครอบครัว  
ชุมชุน 

2.  ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพให้แก่
ประชาชน 

 

3.  ส่งเสริมพัฒนา 
ด้านสาธารณสุขและ
ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อ   

4.  ส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการการเล่น
กีฬาให้แก่ประชาชน 
และระหว่างองค์กร 

โครงการ 

1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว ชมุชน 
สังคมให้เข้มแข็ง 
2.  ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน
ทดแทน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แก้ปัญหาและพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ 
3. ส่งเสริมสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชน  
4. ส่งเสริมเด็ก และเยาวชน ให้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์
5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ประชาชนใน
ด้านสาธารณะสุขและสุขภาพด้านการกีฬา 
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 
และคนด้อยโอกาส 
7. สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
8. สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติและสาธารภัย 
9. ส่งเสริมการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

10. ส่งเสริมการพัฒนาสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
11. ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการให้แก่ประชาชน
ทุกระดับ 
12. ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความ
สมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
13. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุก
ประเภทให้มีคุณภาพ 
15. ด าเนินมาตรการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
16. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
17. สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 
 

5.  สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน ป้องกัน
และปราบปราม
อาชญากรรมและยา
เสพติดทุกประเภท  
 

6.  สนับสนุนการ
ป้องกันและช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อนจาก
ภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัย 
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แบบ ยท.01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด

พิจิตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนรว่ม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวดัพิจิตร 

ยุทธศาสตร์ที่  4 
พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนรว่มตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบล

หนองพยอม 
 

1.  พัฒนา
สมรรถนะและ
ส่งเสริมหลัก      
ธรรมาภิบาล       
แก่บุคลากร 

2.  ประชาสัมพันธ์
กิจการ/กิจกรรม 
ของเทศบาลต าบล
หนองพยอม ให้แก่ 
องค์กรภาครัฐ 
เอกชน ประชาชน
และองค์กรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

3.  ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่ใน
การพัฒนาและการ
บริหารงานของ
ท้องถ่ิน 

 

4.  พัฒนาองค์กร 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 
 

โครงการ 

1  พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่บุคลากร 
2  ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนรว่ม
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด้าน
การเมือง การบริหารราชการ การกระจายอ านาจและ
ป้องกัน และปราบปรามการทุจริต 
2. บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยยึด
หลักธรรมภิบาล 
3. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจกิจกรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
4. ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรของ
ประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริหาร
ของท้องถ่ิน 
6. พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ใน
การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
7. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะ
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

5.  ส่งเสริม
ประชาธิปไตยและ
กระบวนการประชา
สังคม 

โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

8. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กร
ภาคประชาชนในพื้นที่ 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชน 
องค์กรเอกชน และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องตามภารกิจอ านาจ
หน้าที่ 
10. ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
11.สนับสนุนการจัดต้ังเครือข่ายเพื่อการพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ 
12. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
13. สนับสนุนการบริการอินเตอร์เน็ต WIFI ในที่สาธารณะ
อย่างทั่วถึง 
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แบบ ยท.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

จังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างความพร้อมของจังหวัดสู่ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัดพิจิตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
สร้างความพร้อมของจังหวัดเขา้สู่ประชาคม
อาเซียน 

 

1  สร้างโอกาสและยกระดับการศึกษาของจังหวัดเพื่อ
รองรับการสู่ประชาคมอาเซียน 
2  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในจังหวัดเพื่อรองรับการ
คมนาคมและการขนส่ง 
3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร
ของจังหวัด 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ของท้องถ่ินเพื่อ
รองรับประชาคมอาเซียน 
2. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร
ภาคการเกษตร 
3. ส่งเสริสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 
4.ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมในท้องถ่ินเพื่อรองรับการ
คมนาคมและการขนส่ง 
5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารของ
ท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมสู่
ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

ต าบลหนองพยอม 
 

1.  ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

2.  ส่งเสริมสนับสนุน
การจัดระบบและพัฒนา
การศึกษาระดับปฐมวัย
และการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 

 

โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบ
การจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพือ่มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ 
 

 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่นักเรียน
พัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต้น ในระบบ นอกระบบ และ
ตามอัธยาศัย 
2. ส่งเสริมการเรียนการสอนศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน 
และนวัตกรรมทางการศึกษาอย่างหลากหลาย 
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ 
ความสามารถในการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียน 
7. ส่งเสริมและพัฒนาให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามี
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่ครู
หรือบุคคลากรทางการศึกษา 
 

ผลผลิต/โครงการ 

3.  การพัฒนาส่งเสริม
อนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต
ความเป็นไทยภูมิปัญญา
ท้องถ่ินประเพณี  งาน
ด้านศาสนาและวัน
ส าคัญต่างๆ 
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แบบ ยท.02 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ 
 

 ท้องถิ่นก้าวไกล  ใส่ใจชาวประประชา  ส่งเสริมภูมิปัญญา  มุ่งพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 
 

พันธกิจ 

 1.  บริหารทรัพยากรน้้า
และส่งเสริมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 

2.  พัฒนาปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ  เส้นทาง
คมนาคม 
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร  
สินค้าข้าว 
 

3.  ส่งเสริมด้านอาชีพ
ด้านสาธารณสุข และ
ความเข้มแข็งของ บุคคล  
ครอบครัว  และชุมชน 
 

4.  พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพของบุคลากร
ควบคู่กับการส่งเสริม
กระบวนการีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

5.  ส่งเสริมการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม  
เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 

3.4  แผนที่ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาตร์การพัฒนาของเทศบาลต้าบลหนองพยอม 
Strategy Map 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองพยอม 

จุดมุ่งหมายเพื่อ
การพัฒนา 

 
 
 
 

 
1.  เพ่ือให้มีแหล่งน้้าที่
เพียงพอ  และประชาชน
อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 

 
2.  เพ่ือให้มีระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการเส้นทาง
คมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน  และ
ผลผลิตการเกษตรมี
คุณภาพได้ข้าวพันธุ์ดี  

 
3.  เพ่ือให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายเข็งแรง
สมบูรณ์  มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีข้ึน  อยู่ดีกินดี
ครอบครัวอบอุ่น  สังคม
อยู่เย็นเป็นสุข   

 
4.  การบริหารงานของ
เทศบาลเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล  
และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประชาชน 

 
5.  เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลหนองพยอม 
 

ยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

บริหารจัดการทรัพยากร
น ้า  และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

เพ่ิมขีดความสามารถการ
แข่งขันภาคการเกษตร
สินค้าข้าว  และการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนา
สังคมตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 

พัฒนาองค์กรด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม
ตามหลักธรรมมาภิบาล 

 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

สร้างความพร้อมของ
ท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  บริหารจัดการทรัพยากรน  า  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   

แนวทางการพัฒนา 

 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของประชาชนชุมชน
ให้มีจิตสา้นึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม           

2.  การบรหิารจดัการขยะ
มูลฝอย  และสิ่งปฏิกูล 

3.  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง
บ้ารุงแหล่งน้้า 

  

ยุทธศาสตร์ที่  2  เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร  สินค้าข้าว  และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
 

 

 1.  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง
ระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 
 

๒.  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุง
บ้ารุงเส้นทางคมนาคม 
 

3.  สนับสนุนและส่งเสริมการ
ท้าเกษตรผสมผสานเกษตร 
เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎี
ใหม่ และเกษตรกรรมตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

4.  จัดหาและพัฒนา
แหล่งน้้าเพื่อการเกษตร 
 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

แนวทางการพัฒนา 
 
 

 1.  พัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคล 
ครอบครัว  ชุมชุน 
 

2.  ส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพให้แก่ประชาชน 
 

3.  ส่งเสริมพัฒนา ด้าน
สาธารณสุขและป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคตดิต่อ   

4.  ส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการการเล่นกีฬา
ให้แก่ประชาชน และ
ระหว่างองค์กร 

5.  สนับสนุนการ
ด้าเนินงานด้านความ
มั่นคงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม
และยาเสพตดิทุกประเภท  

  6.  สนับสนุนการป้องกันและ
ช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ความเดือนร้อนจากภัย
ธรรมชาติและสาธารณภยั 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมสี่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 

แนวทางการพัฒนา 
 

 1.  พัฒนาสมรรถนะและ
ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาลแก่
บุคลากร 
 
 

2.  ประชาสมัพันธ์กิจการ/
กิจกรรม ของเทศบาลต้าบล
หนองพยอม ให้แก่ องค์กร
ภาครัฐ เอกชน ประชาชนและ
องค์กรอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

3.  ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของประชาชนในพ้ืนท่ีใน
การพัฒนาและการ
บริหารงานของท้องถิ่น 
 

4.  พัฒนาองค์กร 
เครื่องมือ เครื่องใช้ และ
สถานท่ีในการปฏิบตัิงาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

5.  ส่งเสริมประชาธิปไตย
และกระบวนการประชา
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมสูป่ระชาคมอาเซียน 

แนวทางการพัฒนา 
 

 1.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ทั้งในระบบและนอกระบบ 
 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดระบบและพัฒนาการศึกษา
ระดับปฐมวัยและการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 

3.  การพัฒนาส่งเสรมิ
อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิต
ความเป็นไทยภูมิปญัญา
ท้องถิ่นประเพณี  งานด้าน
ศาสนาและวันส้าคัญตา่งๆ 
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บทที่  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลหนองพยอม 
พ.ศ.  2558-2562 

 

 
 
 
 
พันธกิจ     บริหารจัดการทรัพยากรน้้า  และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
  

เป้าประสงค์      
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และก้าจัดขยะ 

         มูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ  มีแหล่งน้้าที่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน 
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  สามารถก้าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ  

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนชุมชนให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           

-  จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

2.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูล
ฝอย 

-  จ้านวนครัวเรือนที่ได้รับการก้าจัดขยะมูลฝอย 

3.  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหล่งน้ า - จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม/กองช่าง   
 

ความเชื่อมโยง 
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการน้้าและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากร

น้้า  สิ่งแวดล้อม  พลังงาน  การท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.o3 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการทรัพยากรน้้า  และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม   
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พันธกิจ     พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อความสะดวกในการคมนาคมขนส่ง  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

สินค้าการเกษตร  สินค้าข้าว   ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
 

เป้าประสงค์      
  มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  สินค้าการเกษตรมี
คุณภาพ  มีข้าวพันธุ์ดี  มีสถานที่ท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์   
 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
จ านวน  ถนน  ท่อระบายน้ า  รางระบายน้ า  แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  และสาธารณูปโภคท่ี

ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  มีข้าวที่มีคุณภาพ   และมีสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
  

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

-   ร้อยละ  70  ของครัวเรือนที่มีไฟฟ้า น้้าอุปโภค
บริโภคอย่างทั่วถึงสะอาดและปลอดภัย 
 

๒.  ก่อสร้างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส้นทาง
คมนาคม 

- ร้อยละของจ้านวนเส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 

3.  สนับสนุนและส่งเสริมการท าเกษตรผสมผสาน
เกษตร เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และ
เกษตรกรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

- มีจ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

4.  จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
 

- จ้านวนแหล่งน้้าที่ได้รับการพัฒนา 

5. ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ -    จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส้านักงานปลัดเทศบาล/กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนาธรรม/กองช่าง /กองสวัสดิการสังคม  
 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร   สินค้าข้าว  

และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถการ

แข่งขันภาคการเกษตร/นอกภาคการเกษตร 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันภาคการเกษตร   สินค้าข้าว  และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
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พันธกิจ     พัฒนาคุณภาพชีวิต  บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  ส่งเสริมพัฒนาด้านกลุ่มอาชีพ    ด้าน

สาธารณสุข  การออกก้าลังกาย  และป้องกันยาเสพติด 
 

เป้าประสงค์      
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  อยู่ดีกินดีครอบครัวอบอุ่น  สังคมอยู่เย็นเป็นสุข  มีสุขภาพ

ร่างกายเข็งแรงสมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด 
   

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 จ้านวนประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.  พัฒนาคุณภาพชีวิต บุคคล ครอบครัว  ชุมชุน - จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน - จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 
3.  ส่งเสริมพัฒนา ด้านสาธารณสุขและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ   

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

4.  ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการการเล่นกีฬา
ให้แก่ประชาชน และระหว่างองค์กร 

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

5.  สนับสนุนการด าเนินงานด้านความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ป้องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุก
ประเภท  

- จ้านวนโครงการ/กิจกรรมที่ด้าเนินการ 

6.  สนับสนุนการป้องกันและช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับความเดือนร้อนจากภัยธรรมชาติและสา
ธารณภัย 

- ร้อยละ 10 ของครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก
การประสบสาธารณภัย 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส้านักงานปลัดเทศบาล/กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/กองช่าง /กองสวัสดิการสังคม/กอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การแก้ไขปัญหาและมุ่งพัฒนา

สังคมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
แก้ปัญหาและมุ่งพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

42 



 
 

 
 
 
 
พันธกิจ     พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรควบคู่กับการส่งเสริมกระบวนการีส่วนร่วมของ

ประชาชน 
 

เป้าประสงค์      
การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ

ประชาชน   

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 จ้านวนประชาชนที่พึงพอใจในการมีส่วนร่วม 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.  พัฒนาสมรรถนะและส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล
แก่บุคลากร 

- จ้านวนคร้ังที่เข้ารับการฝึกอบรม 

2.  ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรม ของเทศบาล
ต าบลหนองพยอม ให้แก่ องค์กรภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนและองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- จ้านวนกิจกรรม/โครงการ  ที่ประชาสัมพันธ์ 

3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ใน
การพัฒนาและการบริหารงานของท้องถิ่น 

- จ้านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาฯ 

4.  พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 

- องค์ ก รมี เ ค รื่ อ งมื อ เ ครื่ อ ง ใ ช้ และสถานที่
ปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

-  
5.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชา
สังคม 

- จ้านวนกิจกรรม/โครงการ 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

ส้านักงานปลัดเทศบาล/กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/กองช่าง /กองสวัสดิการสังคม/ 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิ

บาล 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด้วย

กระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมมาภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4   
พัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมาภิบาล 
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พันธกิจ     ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 

เป้าประสงค์      
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
   

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 จ้านวนประชาชนและเยาวชนในต้าบลที่มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1.  ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาท้ังในระบบและ
นอกระบบ 

- ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 

2.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระบบและพัฒนา
การศึกษาระดับปฐมวัยและการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

- เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้และการศึกษาเพ่ิมมาก
ขึ้น 

3.  การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณี  งานด้านศาสนาและวันส าคัญต่างๆ 

- มีการจัดกิจกรรม  ประเพณีท้องถิ่นและให้
ความส้าคัญกับกิจกรรมทางศาสนาและวัน
ส้าคัญต่างๆ 

4.  การพัฒนาอนุรักษ์  ฟื้นฟู  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  วิถีชีวิตความเป็นไทยและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นต่างๆ 

- ประชาชนช่วยกันสืบสานศิลปวัฒนธรรม  วิถี
ความเป็นอยู่และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 

หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก 

กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม/ส้านักปลัดเทศบาล 
 

ความเชื่อมโยง 
1.  ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความพร้อมของจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :   

ยุทธศาสตร์ที่ 5  สร้างความพร้อมของจังหวัดสู่ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู้ให้

หลากหลายเพื่อมุ่งสู่ความเป็น

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
สร้างความพร้อมของท้องถิ่นเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
 (ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการน้า้
และอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า้  
สิ่งแวดล้อม  
พลังงาน  การ
ท่องเที่ยว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
บริหารจัดการ
ทรัพยากรน้า้
และอนุรักษ ์ 
สิ่งแวดล้อม   
 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติ  และสิ่งแวดลอ้ม  
และก้าจัดขยะมูล
ฝอยได้อย่างถกู
สุขลักษณะ  มี
แหล่งน้้าที่เพียงพอ
กับความต้องการ
ของประชาชน 

มี
ทรัพยากรธรร
มชาติที่
สมบูรณ์  
สามารถก้าจัด
ขยะมูลฝอยได้
อย่างถูก
สุขลักษณะ  

2 2 2 2 2 ส่งเสริมและ
สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน
ชุมชนให้มี
จิตส้านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ้านวน
กิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ 2 
โครงการ 

-  โครงการรวมใจ
ภักดิ์รักพื้นที่สีเขยีว 
-โครงการพัฒนาและ
อนุรักษ์ปุาชุมชนเขา้
พนมกาว 

ส้านัก 
ปลัด 
กอง       

สาธารณสุข 

ส้านัก 
ปลัด 
กอง       

สาธารณสุข 

40 50 60 70 80 การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอย  และสิ่ง
ปฏิกูล 

จ้านวน
ครัวเรือนที่
ได้รับการก้าจัด
ขยะมูลฝอย 

ร้อยละของ
ครัวเรือน 

- โครงการจัดซื้อ
เตาเผาขยะ 
- โครงการจัดซื้อรถ
ขยะ 
- โครงการก้าจัดสิ่ง
ปฏิกูล 
- โครงการจัดซ้ือถัง
ขยะ 

กอง
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 

1 1 1 1 1 ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
แหล่งน้้า 

จ้านวนแหล่ง
น้้าที่ได้รับการ
พัฒนาปรับปรุง 

ปีละ 1 แห่ง โครงการขุดลอก 
-ล้าคลอง 
-หนองน้้าสาธารณะ 
-เจาะบอ่บาดาล 
 

กองช่าง กองช่าง 

  
 
 

ยท.04 

๔๕ 



 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับ 
สนุน 58 59  60       61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตร  
สินค้าข้าว และ
การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร     
สินค้าข้าว     
และการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

มีระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและ
การคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน  สินค้า
การเกษตรมี
คุณภาพ  มขี้าว
พันธุ์ดี  มีสถานที่
ท่องเที่ยงเชิง
อนุรักษ ์

จ้านวน  ถนน  
ท่อระบายน้า้  
รางระบายน้้า  
แหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร  
และ
สาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น  มีขา้ว
ที่มีคุณภาพ   
และมีสถานที่
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

70 
 
 
 
 
 
 
 

70 70 70 70 ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ 

ร้อยละ  70
ของครัวเรือน
ที่มีไฟฟูา        
น้้าอุปโภค
บริโภคอยา่ง
ทั่วถึงสะอาด
และปลอดภยั 
 
 
 

ร้อยละ 
100 

-โครงการขยายเขต
ไฟฟูาและติดต้ังไฟ
สาธารณะ 
- โครงการก่อสร้าง
ประปาหมู่บา้น 
-โครงการขยายเขตประ
ปุาส่วนภูมภิาค 
-โครงการขุดสระน้้า 
-โครงการขุดเจาะบอ่
บาดาล 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

 

70 80 90 90 ก่อสร้างพัฒนา
ปรับปรุงบ้ารุง
เส้นทาง
คมนาคม 

ร้อยละของ
จ้านวน
เส้นทาง
คมนาคมที่ได้
มาตรฐาน 

ร้อยละ 90 
 

- โครงการก่อสรา้ง 
ถนน คสล.  
ถนนลาดยาง   
ถนนลูกรัง 
- โครงการวางท่อ
ระบายน้า้ 
- โครงการก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม 

กองช่าง 
 
 
 

 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 

 

     1 1 1 1 1 ส่งเสริม
สนับสนุนสินค้า 
“หนึ่งต้าบล
หนึ่ง
ผลิตภัณฑ์” ให้
เป็นที่รู้จัก
แพร่หลาย 

จ้านวน
กิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ 1 
โครงการ 

-  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนสินค้า “หนึ่ง
ต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” 
ให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับ 
สนุน 58 59  60       61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตร  
สินค้าข้าว และ
การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
เพิ่มขีด
ความสามารถการ
แข่งขันภาค
การเกษตร/นอก
ภาคเกษตรและ
สินค้าข้าว 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
เพิ่มขีด
ความสามารถ
การแข่งขันภาค
การเกษตร     
สินค้าข้าว     
และการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

มีระบบ
สาธารณูปโภค  
สาธารณูปการและ
การคมนาคมให้ได้
มาตรฐาน  สินค้า
การเกษตรมี
คุณภาพ  มขี้าว
พันธุ์ดี  มีสถานที่
ท่องเที่ยงเชิง
อนุรักษ ์

จ้านวน  ถนน  
ท่อระบายน้า้  
รางระบายน้้า  
แหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร  
และ
สาธารณูปโภค
ที่ได้มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น  มีขา้ว
ที่มีคุณภาพ   
และมีสถานที่
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

2 2 2 2 2 สนับสนุนและ
ส่งเสริมการท้า
เกษตร
ผสมผสาน
เกษตร เกษตร
อินทรีย์ เกษตร
ทฤษฎีใหม ่
และ
เกษตรกรรม
ตามแนว
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

จ้านวน
กิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ  2  
โครงการ 

-  โครงการสนับสนุน
ศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 
-  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนเกษตรกรรม
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 
- โครงการส่งเสริม 
-  โครงการจัดซ้ือ
ข้าวเปลือกพันธุ์ด ี
  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 จัดหาและ
พัฒนาแหล่งน้้า
เพื่อการเกษตร 

จ้านวนแหล่ง
น้้าที่ได้รับการ
พัฒนา 

ปีละ  1  
แห่ง 

-  โครงการขุดลอก 
ล้าคลอง   
หนองน้้าสาธารณะ 
เจาะบ่อบาดาล 

กองช่าง กองช่าง 

1 
 
 

1 1 1 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ ์

จ้านวน
กิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ   
โครงการ 

-  โครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์ 

ส้านักปลัด ส้านักปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 

58 59  60       61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ไขปัญหาและ
มุ่งพัฒนาสังคม
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
อยู่ดีกินดีครอบครัว
อบอุ่น  สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข  มี
สุขภาพร่างกายเข็ง
แรงสมบูรณ์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จ้านวน
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์   
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

8 8 8 8 8 พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคคล 
ครอบครัว   
ชุมชุน 

จ้านวน
กิจกรรม/
โครงการ 
 

ปีละ  8  
โครงการ 

-โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอาย ุ
-โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพคนพิการ 
-โครงการสนับสนุนเบี้ย
ยังชีพผู้ปุวยเอดส ์
-โครงการสนับสนุน
กิจการสภาเด็กและ
เยาวชน 
-โครงการจัดกิจกรรม
ผู้สูงอาย ุ
-โครงการใสใจผู้สูงอายุ  
คนพิการ  ดว้ยสายใย
รักในครอบครัว 
-โครงการสนับสนุนแม่
ของแผ่นดิน 
-โครงการพัฒนาสตรี
และครอบครัว 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 
 
 
 

1 1 1 1 1 ส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพ
ให้แก่
ประชาชน 

จ้านวน
กิจกรรม/
โครงการ 
 

ปีละ  1  
โครงการ 

- โครงการสนับสนุน
กลุ่มอาชีพ 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตวัชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับ 
สนุน 58 59  60       61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ไขปัญหาและ
มุ่งพัฒนาสังคม
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
อยู่ดีกินดีครอบครัว
อบอุ่น  สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข  มี
สุขภาพร่างกายเข็ง
แรงสมบูรณ์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จ้านวน
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์   
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

8 8 8 8 8 ส่งเสริม
พัฒนา ด้าน
สาธารณสุข
และปูองกัน
การแพร่
ระบาดของ
โรคติดต่อ 

จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

ปีละ 8 
โครงการ/
กิจกรรม 

- โครงการสนับสนุน
งบประมาณงาน
พัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐาน 
- โครงการปูองกัน
และแก้ไขปัญหาโรค
เอดส ์
- โครงการควบคุม
และปูองกันโรคติดต่อ
ในชุมชน 
- โครงการส่งเสริม
สุขภาพประชาชน 
- โครงการรณรงค์
ด้านอนามัยและ
สิ่งแวดล้อม 
- โครงการตรวจ
สุขภาพประจ้าป ี 
คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯพนักงาน
เทศบาล  พนักงาน
จ้าง  และคนงาน 
- โครงการระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน 
- โครงการส่งเสริม
พัฒนาโรงฆ่าสัตว์และ
คุ้มครองผู้บริโภค 
 

กอง
สาธารณสุข 

กอง
สาธารณสุข 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วยสนับ 
สนุน 58 59  60       61 62 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ไขปัญหาและ
มุ่งพัฒนาสังคม
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
อยู่ดีกินดีครอบครัว
อบอุ่น  สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข  มี
สุขภาพร่างกายเข็ง
แรงสมบูรณ์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จ้านวน
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์   
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

3 3 3 3 3 ส่งเสริมกิจกรรม
นันทนาการการ
เล่นกีฬาให้แก่
ประชาชน และ
ระหว่างองค์กร 

จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

ปีละ 3 
โครงการ/
กิจกรรม 

- โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงซ่อมแซม  
ลานกีฬาสาธารณะ 
- โครงการจัดซ้ือเครื่อง
ออกกา้ลังกายและ
อุปกรณ์กีฬา 
- โครงการสนับสนุน
การแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

กอง
การศึกษา 

กอง
การศึกษา 

     4 4 4 4 4 สนับสนุนการ
ด้าเนินงานด้าน
ความมั่นคง
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 
ปูองกันและ
ปราบปราม
อาชญากรรมและ
ยาเสพติดทุก
ประเภท  

จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

ปีละ 4 
โครงการ/
กิจกรรม 

- โครงการฝึกอบรม
เพิ่มทักษะให้กบัอปพร. 
- โครงการรณรงค์
ปูองกันอุบัติเหตุทาง
ถนนในช่วงวันหยุด
เทศกาล 
- โครงการก่อสร้าง
ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์ 
อปพร. 
- โครงการรณรงค์
ปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด 
- โครงการจัดกจิกรรม 
ศตส. 
- โครงการแข่งขันกีฬา
ท้องถิ่นสัมพันธ์ต้านยา
เสพติด 
- โครงการแข่งขนัฟุตบอล
ประเพณีต้านยาเสพติด 

ส้านักปลัด 
กอง

การศึกษา 

ส้านักปลัด 
กอง

การศึกษา 

ยท.04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ไขปัญหาและ
มุ่งพัฒนาสังคม
ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
แก้ปัญหาและมุ่ง
พัฒนาสังคมตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
อยู่ดีกินดีครอบครัว
อบอุ่น  สังคมอยู่
เย็นเป็นสุข  มี
สุขภาพร่างกายเข็ง
แรงสมบูรณ์และ
ห่างไกลยาเสพติด 

จ้านวน
ประชาชนมี
สุขภาพ
ร่างกาย
แข็งแรง
สมบูรณ์   
และมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 

10 10 10 10 10 สนับสนุนการ
ปูองกันและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือนร้อน
จากภัยธรรมชาติ
และสาธารณภัย 

ร้อยละ 10
ของ
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ
จากการ
ประสบสา
ธารณภัย 

ร้อยละ100 - โครงการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

ส้านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาองค์กรและ
บริหารจัดกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาองค์กรด้วย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมมา     
ภิบาล 
 

การบริหารงานของ
เทศบาลเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิ
บาล  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 

จ้านวน
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานกับ
เทศบาล
เพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 2 พัฒนา
สมรรถนะและ
ส่งเสริมหลัก
ธรรมาภิบาล
แก่บุคลากร 

จ้านวนครั้งที่
เข้ารับการ
ฝึกอบรม 

ปีละ 2 
โครงการ 

-  โครงการส่งเสริม
สนับสนุนให้ความรู้  
ทักษะแก่บุคลากรใน
องค์กร 
 
 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

ส้านักงาน
ปลัด 

1 1 1 1 1 ประชาสัมพันธ์
กิจการ/
กิจกรรม ของ
เทศบาลต้าบล
หนองพยอม 
ให้แก่ องค์กร
ภาครัฐ เอกชน 
ประชาชนและ
องค์กรอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

ปีละ 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

-  โครงการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรม/โครงการ 
  

ส้านักงาน
ปลัด 

ส้านักงาน
ปลัด 

11 11 11 11 11 ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
พื้นที่ในการ
พัฒนาและการ
บริหารงานของ
ท้องถิ่น 

จ้านวน
หมู่บ้านที่เข้า
มามีส่วนร่วม 

11 หมู่บ้าน -  ส่งเสริมให้ประชาชน
และองค์กรทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนา
และการบริหารท้องถิ่น 

ส้านักงาน
ปลัด 

ส้านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาองค์กรและ
บริหารจัดกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
พัฒนาองค์กรด้วย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมตามหลัก     
ธรรมาภิบาล 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาองค์กร
ด้วยกระบวนการ
มีส่วนร่วมตาม
หลักธรรมมา     
ภิบาล 
 

การบริหารงานของ
เทศบาลเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิ
บาล  และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน 

จ้านวน
ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
บริหารงานกับ
เทศบาล
เพิ่มขึ้น 

70 70 70 70 70 พัฒนาองค์กร 
เครื่องมือ 
เครื่องใช้ และ
สถานที่ในการ
ปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
เครื่องมือ
เครื่องใช้ 

ร้อยละ 
100 

-  จัดซื้อ  ปรับปรุง  
ซ่อมแซม เครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

ส้านักงาน
ปลัด 

ส้านักงาน
ปลัด 

1 1 1 1 1 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และ
กระบวนการ
ประชาสังคม 

จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

ปีละ 1 
โครงการ/
กิจกรรม 

-  โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครปกปูอง
สถาบันของชาติ (อสป.)   
  

ส้านักงาน
ปลัด 

ส้านักงาน
ปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
สร้างความพร้อม
ของจังหวัดสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
สร้างความพร้อม
ของท้องถิ่นเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในด้าน
การศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จ้านวน
ประชาชนและ
เยาวชนใน
ต้าบลที่มีความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

80 80 80 80 80 ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาทั้งใน
ระบบและนอก
ระบบ 

ร้อยละของ
ประชาชนที่
ได้รับการ
ส่งเสริมได้
การศึกษา 

ร้อยละ 
100 

ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาทั้งในระบบ
และนอกระบบ 
 
 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

12 12 12 12 12 ส่งเสริม
สนับสนุนการ
จัดระบบและ
พัฒนา
การศึกษา
ระดับปฐมวัย
และการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 

จ้านวน
กิจกรรม/
โครงการ 

ปีละ  12  
โครงการ 

-  โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 
-  โครงการอาหาร
กลางวัน 
- โครงการอาหารเสริม
นม 
-  โครงการพัฒนา
ศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 
- โครงการจ้างเหมารถ
รับส่งเด็กนักเรียน 
-  โครงการจัดซ้ือสื่อ
การเรียนการสอนและ
อุปกรณ์ 
-  โครงการสนับสนุน
อาหารกลางวันแบบ
ร้อยเปอร์เซ็นต์ 
- โครงการจ้างงาน
นักเรียน นักศึกษา
ท้างานช่วงปิดภาค
เรียน 
 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 

กอง 
การศึกษา 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
สร้างความพร้อม
ของจังหวัดสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
สร้างความพร้อม
ของท้องถิ่นเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในด้าน
การศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จ้านวน
ประชาชนและ
เยาวชนใน
ต้าบลที่มีความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

        -  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
- โครงการสนับสนุน
จ้างครูต่างประเทศสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่
ประชาคมอาเซียน 
-  โครงการทัศนศึกษา
ดูงานนักเรียน 
-  โครงการแข่งขันกีฬา
นักเรียน 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 
 

กอง 
การศึกษา 

 
 
 
 

14 14 14 14 14 การพัฒนา
ส่งเสริมอนุรักษ์  
ฟื้นฟู  สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  
วิถีชีวิตความ
เป็นไทยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
ประเพณี  งาน
ด้านศาสนา
และวันส้าคัญ
ต่างๆ 

จ้านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ด้าเนินการ 

ปีละ 14 
โครงการ/
กิจกรรม 

-  โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั 
-  โครงการวันเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
-  โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 
-  โครงการแห่เทียน
พรรษา 
-  โครงการจัดงานวัน
เทศบาล 
-  โครงการธรรมสู่
ชุมชน 

ส้านักปลัด 
กอง 

การศึกษา 
กอง

สวัสดิการ
สังคม 

 
 
 
 
 

ส้านัก
ปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลต าบลหนองพนอม 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตามพันธกจิ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปูาประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/ 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย 
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับ 
สนุน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  
สร้างความพร้อม
ของจังหวัดสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
สร้างความพร้อม
ของท้องถิ่นเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษา และ
ระบบการจัดการ
เรียนรู้ให้
หลากหลายเพื่อมุ่ง
สู่ความเป็นเลิศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
พัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรมสู่
ประชาคม
อาเซียน 

 

เตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในด้าน
การศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

จ้านวน
ประชาชนและ
เยาวชนใน
ต้าบลที่มีความ
พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
อาเซียน 

        -  โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
-  โครงการสนับสนุน 
งานประเพณีก้าฟูา 
- โครงการสนับสนุน
งานประเพณีให้กับวัด
ในต้าบลหนองพยอม 
-  โครงการสนับสนุน
วันท้องถิ่นไทย 
- โครงการสนับสนุนกิ่ง
กาชาดอา้เภอตะพาน
หิน 
-  โครงการสนับสนุน
การด้าเนินงานของสภา
วัฒนธรรมอ้าเภอ 
-  โครงการสนับสนุน
การจัดงานประเพณี
แข่งขันเร่ือยาวจังหวัด
พิจิตรฯ 
-  โครงการสนับสนุน
กรจัดงาริ้วขบวนถวาย
ดอกบัวงานนมัสการ
หลวงพ่อเพชรวัดท่า
หลวงและงานสมโภช
เมืองพิจิตร 
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