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ส่วนที  1 

บทนํา 

ยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท ี   (พ.ศ. - ) 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที    (พ.ศ. - )  เป็นกระบวนการทีเน้นและให้

ความสาํคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม  ในการร่วมคิด  ร่วมจดัทาํและร่วมผลกัดนัแผนไปสู่การปฏิบติั 

 ดงันนั  แผนพฒันาประเทศในระยะเวลาของแผนฉบบัที    จะมุ่งพฒันาสู่  “สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข  

ดว้ยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุม้กนัต่อการเปลียนแปลง” 

แนวคิดพืนฐานของแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท ี   (พ.ศ. - ) 

 แนวคิดพืนฐานของแผนพฒันาฯ  ฉบบัที    ยงัคงยึด  “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา”  และน้อมนํา  

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  มาเป็นแนวปฏิบติัในการบริหารและพฒันาประเทศต่อจากแผนพฒันาฯ  ฉบบัที    

โดยมีการขบัเคลือนให้บงัเกิดผลในทางปฏิบติัในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนฉบบัที    ทีชดัเจนยิงขึน  โดยคาํนึงถึง

ประเด็นทีสาํคญั  ดงันี 

 . สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมทีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความมนัคงในชีวติไดรั้บการคุม้ครองทางสังคมทีมี

คุณภาพอยา่งทวัถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ทุกภาคส่วนไดรั้บ

การเสริมพลงัใหส้ามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันา  ภายใตร้ะบบบริหารจดัการภาครัฐทีโปร่งใส  เป็นธรรม 

 . พฒันาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต  มีทกัษะและการดาํรงชีวิตอยา่งเหมาะสมในแต่ละ

ช่วงวยั  สถาบนัทางสังคมและชุมชนทอ้งถินมีความเขม้แขง็  สามารถปรับตวัรู้เท่าทนักบัการเปลียนแปลง 

 . พฒันาฐานการผลิตและบริการให้เขม้แข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้  ความคิด  สร้างสรรค์  และภูมิ

ปัญญา  สร้างความมนัคงดา้นอาหารและพลงังาน  ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม  

พร้อมสร้างความเชือมโยงกบัประเทศในภูมิภาคเพอืความมนัคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

 . สร้างความมงัคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  รวมทงั

สร้างภูมิคุม้กนัเพอืรองรับผลกระทบจากการเปลียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภยัพิบติัทางธรรมชาติ 

 . การเสริมสร้างคุณภาพคน  ใหเ้ป็นคนดีมีคุณธรรม  มีความซือสัตยสุ์จริต  ไม่เบียดเบียนผูอื้น  เอือเฟือเผือแผ ่ 

มีความอดทน  มีความเพียร  มีวินยั  มีสติ  ตงัอยูใ่นความไม่ประมาท  มีการพฒันาทางปัญญาและความรู้อยา่งต่อเนือง 

หลกัการของแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท ี   (พ.ศ. - ) 

 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบบัที    ได้ให้ความสําคญักบัการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม

ของทุกภาคส่วนในสังคม  (Collborative  Effort)  ในทุกระดบั  ภายใตห้ลกัการทีสําคญั  คือ  การร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วม

ผลกัดนัตามบทบาทและความรับผดิชอบของแต่ละภาคส่วนทีมีความสัมพนัธ์ซึงกนัและกนัอยา่งบูรณาการ 

 ทงันีแนวคิด  ทิศทาง  และยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ  ฉบับที    จะมีความ

สอดคลอ้งเชือมโยงกบัแผนการบริหารราชการแผน่ดิน  ซึงเป็นทิศทางการปฏิบติังานของรัฐบาลและหน่วยงานของ

ภาครัฐ  โดยแผนพฒันาฯ  ฉบบัที    จะมีกรอบระยะเวลายาวกวา่และเพิมเติมยุทธศาสตร์การพฒันา  กระบวนการ  

รวมทงับทบาทภาคการพฒันาต่าง ๆ  ใหค้รอบคลุมกวา้งขวางมากยงิขึน 
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แนวความคิด  ความสําคัญเกยีวกบัการวางแผนพฒันาท้องถนิ 

 นบัแต่ไดม้ีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช    เป็นตน้มาบทบาทอาํนาจ

หน้าทีและความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินได้เปลียนแปลงไปจากเดิมอย่างมาก  รัฐธรรมนูญฉบบั

ปัจจุบนัให้ความสําคญักบัการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  โดยกาํหนดกรอบความเป็นอิสระใน

การปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนและความเป็นอิสระในการกาํหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  

การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลงั  และมีอาํนาจหนา้ทีของตนเองโดยเฉพาะ 

 นอกจากนีพระราชบญัญติักาํหนดแผนและขนัตอนการกระจายอาํนาจใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน  พ.ศ. 

  ได้บัญญติัให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจดัทาํแผนการกระจายอาํนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินคือ

คณะกรรมการการกระจายอาํนาจให้แก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถินและกาํหนดหนา้ทีขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน

ในการบริการสาธารณะทีจาํเป็นแก่ท้องถิน  ตลอดจนรายได้ของท้องถินทีเพิมขึนและพระราชบัญญติัระเบียบ

บริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถินทีมีความเป็นอิสระมากขึน 

 นอกจากกฎหมายทงัสองฉบบัแลว้  ยงัมีกฎหมายอืนอีกหลายฉบบัทีเกียวขอ้ง  เช่น 

 - พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการเขา้ชือเสนอขอ้บญัญติัทอ้งถิน  พ.ศ.  

 - พระราชบญัญติัวา่ดว้ยการลงคะแนนเสียงเพอืถอดถอนสมาชิกสภาทอ้งถินหรือผูบ้ริหารทอ้งถิน  พ.ศ.  

 - พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยวธีิพิจารณาคดีอาญาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  พ.ศ.  

ทาํให้เห็นได้ว่ามีการกาํหนดตวับทกฎหมายและกลไกทางกฎหมายเพือให้กระจายอาํนาจเป็นไปอย่างโปร่งใสและ

สามารถถูกตรวจสอบจากประชาชนและองคก์รต่าง ๆ  ตามทีกฎหมายบญัญตัิไว ้

 ดงันนั  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินยุคหลงัรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนัประกาศใชแ้ละตามนยัของแผนพฒันาฯ  

ฉบบัที    (พ.ศ. - )  จึงมีบทบาทอาํนาจหน้าทีอย่างกวา้งขวางโดยไม่เพียงจะมีหน้าทีในการให้บริการ

สาธารณะพนืฐานแก่ประชาชนในทอ้งถินเท่านนัแต่ยงัขยายบทบาท  หนา้ทีออกไปรวมถึงการพฒันาคุณภาพชีวิต  และ

การพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของทอ้งถินด้วย  และเป็นองค์กรทีเปิดให้ประชาคมทอ้งถินมีส่วนร่วมในการบริหาร

และการตรวจสอบการปฏิบติังานขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถินเพิมมากขึน 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจดัทาํแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน  พ.ศ.   

กาํหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถินจะตอ้งดาํเนินการวางแผนพฒันา  โดยจดัทาํกรอบยุทธศาสตร์การพฒันาและ

แผนพฒันา    ปี  (พ.ศ. 7- )  ซึงเป็นแผนทีกาํหนดระยะเวลา  และเป้าหมายในการดาํเนินงาน  โดยกาํหนด

แผนงาน  โครงการว่าจะทาํอะไรบา้ง  เริมดาํเนินการเมือไร  สินสุดเมือไร  ซึงแผนงาน  โครงการดงักล่าวนนัตอ้ง

สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายของแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที    นโยบายของรัฐบาล  แผนพฒันา

จงัหวดั  และแผนพฒันาอาํเภอ  โครงการต่าง ๆ  ทีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถินดาํเนินการนนัสามารถสนองตอบต่อ

ความตอ้งการและแกไ้ขปัญหาของประชาชนในทอ้งถินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี 

 แผนพฒันาสามปี เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถินทีสอดคลอ้งกบัแผน

ยุทธศาสตร์การพฒันา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการพฒันาทีจัดทาํขึนสําหรับ

ปีงบประมาณแต่ละปี  ซึงมีความต่อเนืองและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพือ

ปรับปรุงเป็นประจาํทุกปี  
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ซึงการจดัทาํแผนพฒันาสามปี  จะมีความเชือมโยงกบัการจดัทาํงบประมาณประจาํปีอยา่งใกลชิ้ด  โดยเฉพาะ

อยา่งยงิการจดัทาํงบประมาณในระบบมุ่งเนน้ผลงาน 

ขันตอนการจัดทําแผนพฒันาสามปี 

 . ขนัตอนที    การเตรียมการจดัทาํแผน 

 . ขนัตอนที    การคดัเลือกยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

. ขนัตอนที    การเก็บรวบรวมขอ้มูลและการวิเคราะห์ขอ้มูล 

. ขนัตอนที    การกาํหนดวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา 

. ขนัตอนที    การจดัทาํรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพฒันา 

. ขนัตอนที    การจดัทาํร่างแผนพฒันาสามปี 

. ขนัตอนที    การอนุมติัและประกาศใชแ้ผนพฒันาสามปี 

ความสําคัญของการวางแผน 

. เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุง่ยากซบัซ้อนทีจะเกิดขึนในอนาคต  ทงันีเพราะการวางแผน

เป็นการจดัโอกาสทางด้านการจดัการให้ผูว้างแผนมีสายตากวา้งไกล  มองเหตุการณ์ต่าง ๆ  ในอนาคตทีอาจเกิดขึน  

เช่น  การเปลียนแปลงด้านเทคโนโลยี  ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในสังคมนัน  ซึงสิงเหล่านีอาจส่งผล

กระทบต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์การ  ดังนันองค์การจึงจาํเป็นต้องเตรียมตัวและเผชิญกับสิงทีเกิดขึนอัน

เนืองมาจากความผนัผวนของสิงแวดลอ้มอนัไดแ้ก่  สภาพเศรษฐกิจ  สังคมและการเมือง  เป็นตน้ 

. ทาํให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ ๆ  เขา้มาในองค์การ  ทงันีเนืองจากปรัชญาของการวางแผนยึดถือ

และยอมรับเรืองการเปลียนแปลง  ไม่มีสิงใดอยู่อย่างนิรันดรจึงทาํให้มีการยอมรับแนวความคิดเชิงระบบ  (System  

approach)  เขา้มาใชใ้นองคก์ารยคุปัจจุบนั 

. ทาํให้การดาํเนินการขององคก์ารบรรลุถึงเป้าหมายทีปรารถนาทงันีเพราะการวางแผนเป็นงานทีตอ้งกระทาํ

เป็นจุดเริมแรกของทุกฝ่ายในองค์การ  ทงันีเพือเป็นหลกัประกันการดาํเนินการเป็นไปด้วยความมนัคงและมีความ

เจริญเติบโต 

. เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานทีซาํซ้อนเพราะการวางแผนทาํให้มองเห็นภาพรวมขององค์การที

ชดัเจนและยงัเป็นการอาํนวยประโยชน์ในการจดัระเบียบขององค์การให้มีความเหมาะสมกบัลกัษณะงานมากยิงขึน

เป็นการจาํแนกงานแต่ละแผนกไม่ใหเ้กิดความซาํซอ้นกนั 

. ทาํให้เกิดความแจ่มชดัในการดาํเนินงานเนืองจากการวางแผนเป็นการกระทาํโดยอาศยัทฤษฎี  หลกัการและ

งานวิจยัต่าง ๆ  (a  rational  approach)  มาเป็นตวักาํหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางปฏิบติัทีชดัเจนในอนาคตอย่าง

เหมาะสมกบัสภาพองคก์ารทีดาํเนินอยู ่   

ประโยชน์ของการจัดทําแผนพฒันาสามปี 

 1. บรรลุจุดมุ่งหมาย  (Attention  of  Objectives)  การวางแผนทุกครังจะมีจุดหมายปลายทาง  เพือให้องคก์าร

บรรลุจุดมุ่งหมายทีกาํหนดให้  การกาํหนดจุดมุ่งหมายจึงเป็นงานขนัแรกของการวางแผนถ้าจุดมุ่งหมายทีกาํหนดมี

ความแจ่มชดัก็จะช่วยให้การบริหารแผนมีทิศทางมุ่งตรงไปยงัจุดมุ่งหมายทีกาํหนดไวไ้ดอ้ยา่งสะดวกและเกิดผลดี 
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. ประหยดั  (Economical  Operation)  การวางแผนเกียวขอ้งกบัการใชส้ติปัญญาเพือคิดวธีิการใหอ้งคก์าร

บรรลุถึงประสิทธิภาพ  เป็นการใหง้านในฝ่ายต่าง ๆ  มีการประสานงานกนัดี  กิจกรรมทีดาํเนินมีความต่อเนืองกนั

ก่อใหเ้กิดความเป็นระเบียบในงานต่าง ๆ  ทีทาํซึงสิงเหล่านีเป็นการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรต่าง ๆ  อยา่งคุม้ค่านบัวา่

เป็นการลดตน้ทุนทีดี  ก่อใหเ้กิดการประหยดัแก่องคก์าร  

 . ลดความไม่แน่นอน  (Reduction  of Uncertainty)  การวางแผนช่วยลดความไม่แน่นอนในอนาคตลงเพราะ

การวางแผนเป็นงานทีเกียวขอ้งกบัการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตการวางแผนทีมีเหตุการณ์ในอนาคตและไดห้า

แนวทางพิจารณาป้องกนัเหตุการณ์ทีจะเกิดขึนไวแ้ลว้ 

. เป็นเกณฑ์ในการควบคุม  (Basis  of  Control)  การวางแผนช่วยให้ผูบ้ริหารไดก้าํหนดหนา้ทีการควบคุมขึน

ทงันีเพราะการวางแผนและการควบคุมเป็นสิงทีแยกกันไม่ออกเป็นกิจกรรมทีดาํเนินการคู่กนัอาศยัซึงกนัและกัน  

กล่าวคือถา้ไม่มีการวางแผนก็ไม่สามารถมีการควบคุม  กล่าวไดว้า่แผนกาํหนดจุดมุ่งหมายและมาตรฐานการปฏิบติังาน

ในหนา้ทีการควบคุม 

. ส่งเสริมให้เกิดนวตักรรมและการสร้างสรรค ์ (Encourages  innovation  and  Creativity)  การวางแผนเป็น

พืนฐานดา้นการตดัสินใจ  และเป็นสิงทีช่วยให้เกิดแนวความคิดใหม่ ๆ  (นวตักรรม)  และความคิดสร้างสรรค์ทงันี

เนืองจากขณะทีฝ่ายจดัการมีการวางแผนกนันันจะเป็นการระดมปัญญาของคณะทาํงานด้านการวางแผนทาํให้เกิด

ความคิดใหม่ ๆ  และความคิดสร้างสรรค์  นาํมาใช้ประโยชน์แก่องค์การและยงัเป็นการสร้างทศันคติการมองอนาคต

ระหวา่งคณะผูบ้ริหาร 

. พฒันาแรงจูงใจ  (Improves  Motivation)  ระบบการวางแผนทีดีจะเป็นการบ่งชีให้เห็นถึงความร่วมแรงร่วม

ใจในการทาํงานของผูบ้ริหารและยงัเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึนในกลุ่มคนงานด้วยเพราะเขารู้อย่างชัดเจนว่า

องคก์ารคาดหวงัอะไรจากเขาบา้ง  นอกจากนนัการวางแผนยงัเป็นเครืองมือฝึกและพฒันาแรงจูงใจทีดีสําหรับผูบ้ริหาร

ในอนาคต 

. พฒันาการแข่งขนั  (Improves  Competitive  Strength)  การวางแผนทีมีประสิทธิภาพทาํให้องคก์ารมีการ

แข่งขนักันมากกว่าองค์การทีไม่มีการวางแผนหรือมีการวางแผนทีขาดประสิทธิภาพ  ทงันี  เพราะการวางแผนจะ

เกียวขอ้งกบัการขยายขอบข่ายการทาํงาน  เปลียนแปลงวิธีการทาํงาน  ปรับปรุงสิงต่าง ๆ  ให้ทนัต่อการเปลียนแปลงที

จะเกิดขึนในอนาคต 

. ทาํให้เกิดการประสานงานทีดี  (Better  Coordination)  การวางแผนไดส้ร้างความมนัใจในเรืองเอกภาพทีจะ

บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การ  ทาํให้กิจกรรมต่าง ๆ  ทีจดัวางไวมุ้่งไปทีจุดมุ่งหมายเดียวกนัมีการจดัประสานงานใน

ฝ่ายต่าง ๆ  ขององคก์ารเพอืหลีกเลียงความซาํซอ้นในงานแต่ละฝ่ายขององคก์าร 
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ส่วนที  2 

  สภาพทัวไปและข้อมูลพืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิ 

1. สภาพทวัไป 

 1.1 ทตีัง   

 สาํนกังานเทศบาลตาํบลนาดอกคาํอยูท่างทิศเหนือของทีวา่การอาํเภอนาดว้ง  ตงัอยู ่ เลขที  420   

หมู่ที  1 ตาํบลนาดอกคาํ  อาํเภอนาดว้ง  จงัหวดัเลย  มีระยะทางห่างจากอาํเภอนาดว้งประมาณ  7  กิโลเมตร 

 1.2 เนือที  

  ตาํบลนาดอกคาํมีเนือทีประมาณ  315  ตารางกิโลเมตร  

 1.3 ภูมิประเทศ 

  พนืทีส่วนใหญ่ของตาํบลนาดอกคาํเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติทีเสือมโทรมแลว้ ซึงบางส่วนไดรั้บการ

ปฏิรูปทีดินเพือทาํการสาํรวจออกเอกสารสิทธิใหก้บัราษฎรและไดก้นัส่วนทีจาํเป็นสาํหรับปลูกไมใ้ชส้อยของหมู่บา้น

และเขตปลูกป่าเพอืให้เกิดความสมบูรณ์ของป่าและสภาพแวดลอ้มทีดี 

 ทตีังและอาณาเขตของตําบล 

  ทิศเหนือ  ติดต่อกบั  ตาํบลห้วยบ่อซืน อาํเภอปากชม  จงัหวดัเลย 

  ทิศใต ้      ติดต่อกบั  ตาํบลนาดว้ง อาํเภอนาดว้ง  จงัหวดัเลย 

  ทิศตะวนัออก  ติดต่อกบั  ตาํบลบา้นโคก อาํเภอสุวรรณคูหา  จงัหวดัหนองบวัลาํภู 

  ทิศตะวนัตก    ติดต่อกบั  ตาํบลนาํสวย อาํเภอเมือง  จงัหวดัเลย 

 1.4 จํานวนหมู่บ้าน    มี  17  หมู่บา้น   

 จาํนวนหมู่บา้นในเขตเทศบาล  เต็มหมู่บา้น  17  หมู่บา้น  โดยแยกพนืทีการปกครองออกเป็น 

หมู่ที ชือบ้าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

 นาดอกคาํ     

1 บา้นหว้ยเตย 341 384  227 

2 บา้นนาดอกคาํ 377 359  200 

3 บา้นโพนสวา่ง 333 308  200 

4 บา้นหว้ยตาด 389 362  206 

5 บา้นพะเนียง 467 429  260 

6 บา้นหว้ยปลาดุก 266 246  132 

7 บา้นร่มเยน็ 247 207  110 

8 บา้นใหม่สันติธรรม 312 280  179 

9 บา้นโคกหินใต ้ 273 281  179 

10 บา้นวงัเยน็ 333   234 
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หมู่ที ชือบ้าน 
จํานวนประชากร จํานวน

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 

 บา้นอนามยั 332  642 164 

 บา้นภูแผงมา้ 189  372 105 

13 บา้นศรีสะอาด   592 150 

14 บา้นโนนตะวนั   376 105 

15 บา้นเขาแกว้พฒันา   432 123 

16 บา้นหนองเป็ดก่า   691 217 

17 บา้นห้วยตาดใต ้ 147  272 81 

รวม ,  ,  9,  ,  

 

 1.5 ประชากร 

  ประชากรทงัสิน  ,    คน  แยกเป็นชาย   5,    คน  แยกเป็นหญิง  4,    คน  มีความหนาแน่น

เฉลีย  31  คน / ต่อตารางกิโลเมตร 
 

2. สภาพทางเศรษฐกจิ 

 2.1 อาชีพ 

  ประชากรในตาํบลนาดอกคาํส่วนใหญ่ประกอบอาชีพดา้นการเกษตร เช่น สวนยางพารา ทาํไร่ขา้วโพด 

ปลูกมนัสําปะหลงั ทาํนา รับจา้งทวัไป และมีราษฎรบางส่วนเดินทางไปทาํงานยงัต่างจงัหวดั  

2.2 หน่วยธุรกจิในเขตเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

- ปัมนาํมนั      แห่ง                            

  - โรงสีขา้ว    25 แห่ง                            

  - โรงนาํแขง็    2  แห่ง 

  - ร้านซ่อมเครืองยนต ์ 20  แห่ง 

 - ร้านอาหาร    15  แห่ง 

 - ร้านตดัผม/เสริมสวย     แห่ง 

  - ตลาดนดั  17 แห่ง 

 

3. สภาพสังคม 

 3.1 การศึกษา 

 - โรงเรียนประถมศึกษา     1   แห่ง 

 - โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   3   แห่ง 

 - ทีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจาํหมู่บา้น   17   แห่ง 
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- ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียน    5    แห่ง 

- ศูนยบ์ริการการเรียนชุมชน    1   แห่ง 

 3.2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วดัทางพระพุทธศาสนา    16   แห่ง 

  - ทีพาํนกัสงฆ ์     2  แห่ง 

 3.3 การสาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    3   แห่ง 

  - อตัราการมีและใชส้้วมราด  ร้อยละ  100  เปอร์เซ็นต ์

 3.4 ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

  - ป้อมตาํรวจประจาํตาํบล    1   แห่ง 

 

4. การบริการพืนฐาน 

 4.1 การคมนาคม  

  - ถนน รพช. สายหลกั  4  สาย นอกจากนียงัมีทางลูกรังและทางเกวียน  หรือทางเดินเทา้อีกหลาย

เส้นทางเพอืใชเ้ดินทางไปไร่นาและเพอืขนส่งสินคา้ผลผลิตทางการเกษตร 

 4.2 การโทรคมนาคม 

  - ทีทาํการไปรษณียโ์ทรเลข    1  แห่ง 

 - โทรศพัทส์าธารณะ    15   แห่ง 

 - โทรศพัทบ์า้น       หลงัคาเรือน 

 4.3 การไฟฟ้า 

 - จาํนวนหมู่บา้นทีไฟฟ้าเขา้ถึงมีครบทงั  17  หมู่บา้น ประชากรมีไฟฟ้าใชป้ระมาณ  95 % 

 4.4 แหล่งนําธรรมชาติ   

  - ห้วยนาํสวย,ห้วยพะเนียงแลง้,หว้ยจาน,ห้วยพะเนียงใหญ่ 

  - บึง,หนอง อืนๆ  9  แห่ง 

 4.5  แหล่งนําสาธารณะทสีร้างขึน 

  - ฝาย  23 แห่ง 

  - บ่อนาํตืน 15 แห่ง 

  - บ่อโยก 59 แห่ง 

  - อ่างเก็บนาํ 2     แห่ง 
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5. ข้อมูลอืน ๆ 

 5.1 ทรัพยากรธรรมชาติในพืนที 

  - มีป่าไม ้สัตวป่์านานาชนิดในเขตตาํบลนาดอกคาํ  ซึงเป็นสภาพป่าทียงัมีความสมบูรณ์  นอกจากนี 

ยงัมี       อ่างเก็บนาํหว้ยปลาดุก  ถาํประกายเพชร  ถาํผายา  และถาํสามารถพฒันาใหเ้ป็นแหล่งท่องเทียวทีสาํคญัใน

อนาคตได ้

 5.2 มวลชนจัดตัง 

  - สมชัชาต่อตา้นยาเสพติด  17  หมู่บา้น 

  - ลูกเสือชาวบา้น 1 รุ่น  200  คน 

  - อปพร. 1 รุ่น  150  คน 

  - คณะกรรมการศูนยพ์ฒันาครอบครัวชุมชน  15  คน 
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6. ศักยภาพในเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

 6.1 จํานวนบุคลากรในเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

 

ประเภท 

การศึกษา 

รวม ประถมศึกษา มัธยม/อาชีวะ ปริญญาตรี 
สูงกว่า 

ปริญญาตรี 

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

พนกังานเทศบาล - - - - 5 7 5 7 24 

พนกังานครูเทศบาล - - - - -  - -  

ลูกจา้งประจาํ - - - 1 1 - - - 2 

พนกังานจา้งตามภารกิจ  3 - 6 2 1 14 - - 26 

พนกังานจา้งทวัไป  6 - 9 1 - - - - 16 

รวม 9 - 15 4 7 27 5 7 74 

 

แผนภูมิแสดงจาํนวนบุคลากร

พนักงานจ้างตามภารกิจ

34%

ลูกจ้างประจํา

4%

พนกังานเทศบาล

38%

พนกังานจ้างทัวไป

24%

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทัวไป
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 6.2 งบประมาณของเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

 

รายการ 

รายได้(บาท) 

 

ปี 2556 

 

 

ปี 2557 

 

 

ปี 2558 

 

รายไดจ้ากภาษีอากร 10,455,000.00 611,800.00 485,000.00 

รายไดท้ีไม่ใช่ภาษีอากร 485,800.00 16,500, .  19,090, .  

รายไดจ้ากทุน 1,000.00 1,000.00 - 

เงินอุดหนุนทวัไป 19,500,000.00 18,500,000.00 18,000,000.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ 

ระบุวตัถุประสงค ์

- - - 

รวม 30,441,800.00 35,611,800.00 37,575,000.00 
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 6.3 โครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตําบลนาดอกคํา 

 
   

นายกเทศมนตรี 

รองนายกเทศมนตรี 

ปลดัเทศบาล 

(นกับริหารงานเทศบาล 8) 

รองนายกเทศมนตรี 

สาํนกัปลดั 

(นกับริหารงานทวัไป ) 

กองคลงั 

(นกับริหารงานคลงั 7) 

กองช่าง 

(นกับริหารงานช่าง 7) 

งานบริหารงานทวัไป 

งานนโยบายและแผน 

งานการศึกษา 

งานสวสัดิการสังคม 

งานการเจา้หนา้ที 

งานการเงิน 

งานบญัชี 

งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้

งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 

งานก่อสร้างและควบคุม 

งานออกแบบ 

งานธุรการ 

ทีปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานายกเทศมนตรี 

งานสาธารณสุขและสิงแวดลอ้ม งานส่งเสริมการท่องเทียว 

งานนิติการ งานประชาสัมพนัธ์ งานกิจการสภา 
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ส่วนที  3 

  สรุปผลการพฒันาท้องถนิในปีทีผ่านมา 

 

1. สรุปผลการพฒันาของเทศบาลในปีทผ่ีานมา 

 1.1 การพฒันาดา้นระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพนืฐาน  และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

  - ดาํเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ก่อสร้าง  และบุกเบิกถนน  ภายในหมู่บา้น 

- ดาํเนินการปรับปรุง  ซ่อมแซม  ถนนเขา้พืนทีการเกษตร 

- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะ  ขยายเขตไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์

- ขยายระบบประปาหมู่บา้น  ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บา้น 

- ปรับปรุงและพฒันาแหล่งนาํธรรมชาติ  

1.2 การพฒันาดา้นเศรษฐกิจ  อาชีพและรายได ้

- ติดตามผลการดาํเนินงานของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  

 - ใหค้าํแนะนาํกลุ่มอาชีพเมือมีปัญหา 

- ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในทอ้งถิน 

1.3 การพฒันาดา้นการศึกษา  ศาสนา    ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 - จดัซืออาหารเสริม (นม) ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในพนืที 

 - จดัหาอาหารกลางวนัให้กบัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและโรงเรียนในพนืที 

 - จดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอน 

 - จดัหาวสัดุอุปกรณ์เครืองเล่นกลางแจง้และในร่มใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก 

 - ส่งเสริมและอนุรักษศิ์ลปะ  วฒันธรรม  ประเพณีทอ้งถิน  

1.4 การพฒันาดา้นการท่องเทียวและการกีฬา 

   - พฒันาปรับปรุงแหล่งท่องเทียว 

  - จดักิจกรรมประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทียว 

  - สนบัสนุนกีฬาต่อตา้นยาเสพติด,กีฬาทอ้งถินสัมพนัธ์ 

  - จดัหาอุปกรณ์กีฬา  

1.5 การพฒันาดา้นคน  สังคม  คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

 - สนบัสนุนสวสัดิการผูสู้งอาย,ุผูด้อ้ยโอกาส,ผูพิ้การ,ผูป่้วยเอดส์   

 - ประชาสัมพนัธ์แนะนาํโทษของยาเสพติด 

 - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน  จดัประชุมประชาคม  หมู่บา้น/ตาํบล 

- จดัซือวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัโรคไขเ้ลือดออก,โรคพิษสุนขับา้,โรคฉีหนู 

 - มีการควบคุมป้องกนัโรคไขห้วดันก 

  - ร่วมกิจกรรมกบัสถานีอนามยั 

  - อบรมใหค้วามรู้เรืองสุขภาพแก่ประชาชน 
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 1.6 การพฒันาดา้นการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและการจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้ม  

  - กิจกรรมปลูกตน้ไมส้ถานทีสาธารณะ 

  - ดูแลรักษาแหล่งนาํธรรมชาติ 

  - สนบัสนุนการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์

 - จดัฝึกทบทวน  อพปร.  

  - จดัหาวสัดุอุปกรณ์ในการป้องกนัสาธารณะภยั 

 1.7 การพฒันาดา้นการเมือง  การบริหารจดัการทีดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

  - ฝึกอบรมบุคลากรของหน่วยงาน 

  - จดัหาเครืองมือเครืองใชใ้นการปฏิบติัราชการ 

- ทศันศึกษาดูงานนอกสถานที 

- จดักิจกรรมเพอืบริการประชาชนนอกสถานที  เช่น   การจดัเก็บภาษีนอกสถานที 

 

2. สรุปสถานการณ์การพฒันา 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

 1. ระบบการบริหาร 

- มีการจดัโครงสร้างภายในทีเหมาะสมสอดคลอ้งกบั

ภารกิจ 

- การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาํเนินงาน   

- การบริหารจดัการยดึหลกัธรรมมาภิบาล 

- มีการแบ่งงาน/มอบหมายหนา้ทีรับผดิชอบ 

 

2. ระบบข้อมูล 

- มีการจดัเก็บขอ้มูลในการดาํเนินการ 

3. อตัรากาํลงั (พนกังานเทศบาล/ลูกจา้ง) 

- บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที 

- ไดรั้บการฝึกอบรมอยา่งต่อเนือง 

- มีการกาํหนดแผนอตัรากาํลงัตามโครงสร้าง 

4. การเงิน/งบประมาณ 

- การบริหารงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

5. ศักยภาพของชุมชน 

- มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บา้น  เช่นกลุ่มออมทรัพย ์

 

1. ระบบการบริหาร 

- กฎระเบียบขอ้บงัคบัตา่ง ๆ มีการปรับปรุง

แกไ้ขตลอดเวลา  ทาํให้ศึกษาไม่ทนั  ขาด

ความชดัเจนในการดาํเนินงาน 

- พนืทีรับผิดชอบมาก  ไม่สามารถบริการการ

พฒันาไดท้วัถึง 

- ประชากรบางส่วนยงัขาดการมีส่วนร่วม 

2. ระบบข้อมูล 

- ไม่มีความรู้ความชาํนาญในการจดัเก็บขอ้มูล 

3. อตัรากาํลงั (พนกังานเทศบาล/ลูกจา้ง) 

- การแบ่งหนา้ทีความรับผดิชอบไม่ตรงกบั

ตาํแหน่ง 

- บุคลากรไดรั้บมอบหมายงานมากเกินไป 

4. การเงิน/งบประมาณ 

- งบประมาณไม่เพียงพอตอ่การพฒันา 

5. ศักยภาพของชุมชน 

- สถานทีและอาคารทีทาํการคบัแคบไม่

เพียงพอ 
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โอกาสการพฒันาในอนาคต 

- การสร้างความเขม้แขง็ใหก้บัระบบเศรษฐกิจฐานราก  ตามนโยบายของรัฐบาล 

- การแกไ้ขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากดั 

- กฎหมายระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มีการเปลียนแปลงตลอดเวลา 

- การจดัสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกบัเวลาดาํเนินการ 

- ภาระหนา้ทีเพมิมากขึน  แต่บุคลากรมีนอ้ยและไมมี่ความรู้ในการปฏิบติัหนา้ทีงานทีไดรั้บถ่ายโอน 

 

3. การประเมินผลการนําแผนพฒันาไปปฏิบัติ 

 3.1 การประเมินผลการนาํแผนพฒันาไปปฏิบติัในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ทมีาของงบประมาณ 

1. ดา้นระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการโครงสร้าง

พนืฐาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ  

ประปา บ่อบาดาลและหอกระจายข่าว 

-โครงการก่อสร้างเสาไฟฟ้าส่องสวา่งลานกีฬา

อเนกประสงคเ์ทศบาลตาํบลนาดอกคาํ 

-โครงการก่อสร้างรางระบายนาํ  หมู่ที  

-โครงการก่อสร้างรางระบายนาํ  หมู่ที  

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร   

Asphaltic Concrete หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร   

Asphaltic Concrete  หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างระบบประปา  หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร 

Asphaltic Concrete  หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร 

Asphaltic Concrete  หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร   

Asphaltic Concrete หมู่ที   

-โครงการวางท่อส่งนาํเขา้พืนทีการเกษตร  หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร   

Asphaltic Concrete หมู่ที  

-โครงการก่อสร้างรางระบายนาํ  หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิจราจร   

Asphaltic Concrete หมู่ที   
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ทมีาของงบประมาณ 

1. ดา้นระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ โครงสร้าง

พนืฐาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ต่อ) 

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   

หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิ

จราจร Asphaltic Concrete หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผวิ

จราจร Asphaltic Concrete หมู่ที   

-โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงตาํ   

หมู่ที   

-โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง   

หมู่ที   

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้

พนืทีการเกษตร  พร้อมวางท่อสาย

ห้วยสีโสมตอนบน  หมู่ที   

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้

พนืทีการเกษตร  โดยวางท่อระบายนาํ 

หมู่ที   

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้

พนืทีการเกษตรสายซาํกอย-ใหม่สันติ

ธรรมวางท่อและลงหินคลุก 

หมู่ที   

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้

พนืทีการเกษตรสายห้วยใคร้  หมู่ที  

-โครงการก่อสร้างเสาธงกีฬา พร้อม

ฐานจุดคบเพลิง 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังสายบา้นนอ้ยสามคัคี 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังเขา้พืนทีเกษตรสายหว้ยป่าขี 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้

พนืทีการเกษตร  พร้อมวางท่อ 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้

พนืทีการเกษตร 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ทมีาของงบประมาณ 

1. ดา้นระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ โครงสร้าง

พนืฐาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ต่อ) 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ภายในหมู่บา้นโดยการวางท่อระบายนาํ 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

โดยลงหินคลุกถนนภายในหมู่บา้น 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้

พนืทีการเกษตร  สายห้วยโป่งแห่ 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

โดยลงหินคลุก  หมู่ที   

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนเขา้

พนืทีการเกษตรสายซาํปลากงั หมู่ที  

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมร่องเหมือง

ห้วยพะเนียง  หมู่ที  

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบ

ประปาหมู่บา้น  หมู่ที  ,  

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

หมู่บา้น  หมู่ที  , ,  และ  

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

พนืทีการเกษตร  หมู่ที   

-โครงการขดุลอกรางระบายนาํขา้ง

ถนนลาดยาง  หมู่ที   

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง  

ถนนภายในหมู่บา้น หมู่ที และ  

-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเขา้

พนืทีการเกษตร(ซาํ)หมี  หมู่ที  

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

ห้วยสีโสม  หมู่ที   

-ฝังกลบหลุมขยะ  จาํนวน    หลุม 

.นาดอกคาํ 

.โพนสวา่ง 

.ห้วยตาด 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝาย 

นาํลน้  หมู่ที   

,  

 

,  

 

,  

 

, .  

 

, .  

 

46,  

 

,  

 

,  

 

 

, .  

 

 

,  

 

 

,  

 

 

,  

 

 

 

,  

งบกลาง 

 

งบกลาง 

 

งบกลาง 

 

งบกลาง 

 

งบกลาง 

 

งบกลาง 

 

งบกลาง 

 

งบกลาง 

 

 

งบกลาง 

 

 

งบกลาง 
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งบกลาง 

 

 

 

งบกลาง 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ทมีาของงบประมาณ 

1. ดา้นระบบสาธารณูปโภค  

สาธารณูปการ โครงสร้าง

พนืฐาน และเทคโนโลยี

สารสนเทศ(ต่อ) 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝายนาํลน้

พร้อมปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง 

-โครงการวางท่อระบายนาํพร้อมเท

คอนกรีตรอยต่อ 

-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

ลูกรังโดยลงหินคลุก  หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างระบบประปา

หมู่บา้น  หมู่ที   

-โครงการก่อสร้างสนามฟตุซอล   

หมู่ที   

 

,  

 

,  

 

, ,  

 

, ,  

 

2, ,  

งบกลาง 

 

งบกลาง 

 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 

 

อุดหนุนเฉพาะกิจ 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ ทมีาของงบประมาณ 

. ดา้นเศรษฐกิจ อาชีพ และ

รายได ้

-โครงการฝึกอบรมการกรีดยางพารา 

 

50,000 

 

เทศบญัญติั ปี  

 

. ดา้นการศึกษา  ศาสนา  

ขนบธรรมเนียม ประเพณี

ทอ้งถินและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

-จดักิจกรรมวนัเด็กแห่งชาติ 

-จดักิจกรรมวนัสงกรานต ์

-จดักิจกรรมวนัลอยกระทง 

-จดักิจกรรมวนัเทศบาล 

-จดักิจกรรมประเพณีเขา้พรรษา 

-ค่าใชจ่้ายในการพฒันาครูผูดู้แลเด็ก 

-ปฐมนิเทศผูป้กครองวนัเปิดภาคเรียน 

-โครงการวนับณัฑิตนอ้ย 

-โครงการ To Be Number One 

-สนบัสนุนอาหารกลางวนั(โรงเรียน) 

-สนบัสนุนอาหารเสริม(นม)โรงเรียน 

-จดัหาอาหารกลางวนัศูนยเ์ด็กเล็ก 

-จดัหาอาหารเสริม(นม)ศูนยเ์ด็กเล็ก 

-สนบัสนุนงานรัฐพิธี 

-สนบัสนุนงานกาชาด 

-สนบัสนุนงานภูคร่าว 

-จดักิจกรรมประเพณีบุญบงัไฟ 

-จดักิจกรรมวนัแม่แห่งชาติ 

-จดักิจกรรมวนัปิยมหาราช 

-จดักิจกรรมวนัจกัรี 

-โครงการปล่อยพนัธุ์ปลาเนืองใน 

วนัพอ่และวนัแม่แห่งชาติ 

-ทุนศึกษาเพอืพฒันาองคค์วามรู้ใน

ระดบัปริญญาตรีและปริญญาโท 

-โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์ศูนยพ์ฒันา

เด็กเล็กเทศบาลตาํบลนาดอกคาํ 

-จดังานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 

 3 ,  

100,000 

100,000 

,  

30,000 

48,000 

5,000 

10,000 

10,000 

2,004,600 

1,403,220 

935,480 

525,308 

45,000 

20,000 

90,000 

650,000 

5,000 

1,500 

1,  

20,000 

 

150,000 

 

50,000 

 

50,  

 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 
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เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี 56 

เทศบญัญติั ปี  

 

เทศบญัญติั ปี 56 

 

เทศบญัญติั ปี 56 

 

เทศบญัญติั ปี 56 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ทมีาของงบประมาณ 

. ดา้นการท่องเทียวและ 

การกีฬา 

-จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเทียว 

-จดัแข่งขนักีฬานาดอกคาํคพั 

-จดัแข่งขนักีฬาทอ้งถินสัมพนัธ์ฯ 

20,  

100,000 

,  

เทศบญัญติั ปี  

เทศบญัญติั ปี  

เทศบญัญติั ปี 56 

. ดา้นพฒันาคน สังคม 

คุณภาพชีวติและเสริมสร้าง

ความเขม้แขง็ใหก้บัชุมชน 

-โครงการจดักิจกรรมวนัสตรีสากล 

-สนบัสนุนการป้องกนัภยัหนาว 

-โครงการคาราวานเสริมสร้างเด็กและ

เยาวชน 

-โครงการออกเยยีมผูสู้งอาย ุ

ผูด้อ้ยโอกาส ผูพิ้การ ผูติ้ดเชือเอดส์ 

-สงเคราะห์ผูพิ้การ 

-สงเคราะห์ผูป่้วยเอดส์ 

-โครงการจดัซืออุปกรณ์สาํหรับคน

พิการ 

-โครงการนาดอกคาํขบัขีปลอดภยั

เพมิวนิยัจราจร 

-สนบัสนุนโครงการพฒันางาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

-โครงการวนั อสม. 

-สนบัสนุนศูนยอ์าํนวยการพลงั 

แผน่ดินเอาชนะยาเสพติด 

-จดัหานาํมนัเชือเพลิงสาํหรับพน่

สารเคมี 

-จดัหาสารเคมีกาํจดัยงุลาย 

-จดัหาทรายอะเบท 

-จดัหาวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ 

-สนบัสนุนการดาํเนินงานการจดัตงั

ระบบหลกัประกนัสุขภาพ 

-เงินสมทบกองทุนสวสัดิการชุมชน

เทศบาลตาํบลนาดอกคาํ 

17,  

263,  

20,000 

 

40,000 

 

30,  

,  

,  

 

,  

 

170,000 

 

,  

,  

 

310,000 

 

,  

,  

,  

197,060 

 

,  
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เทศบญัญติั ปี 56 
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เทศบญัญติั ปี 56 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ ทมีาของงบประมาณ 

. ดา้นการป้องกนับรรเทา 

สาธารณภยัและการจดัการ

อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ

และสิงแวดลอ้ม 

-ค่าเบียเลียง  อปพร. 

 

,  

 

เทศบญัญติั ปี  

 

. ดา้นการเมืองการบริหาร  

จดัการทีดีและการบริการ

สาธารณะแก่ประชาชน 

-ซ่อมแซม บาํรุงทรัพยสิ์น 

-จดัซือวสัดุ ครุภณัฑข์องสาํนกังาน 

-ค่าตอบแทนผูป้ฏิบตัิราชการอนัเป็น

ประโยชน์แก่ อปท. 

-ค่าจา้งทีปรึกษา 

-สนบัสนุนศูนยร์วมขอ้มูลข่าวสาร 

การซือหรือจา้งของอปท. 

270,000 

300,  

,  

 

,  

10,  

เทศบญัญติั ปี 6 

เทศบญัญติั ปี  

เทศบญัญติั ปี  

 

เทศบญัญติั ปี  

เทศบญัญติั ปี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผนพฒันาสามปีเทศบาลตาํบลนาดอกคาํ  

- - 

 3.2 การประเมินผลการนาํแผนพฒันาไปปฏิบติัเชิงคุณภาพ 
 

 ความพงึพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถินในภาพรวม   ดังนี 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 

1)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 26 68 6 

2)  มีการประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/

กิจกรรม 

30 58 12 

3)  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

44 52 4 

4)  มีการรายงานผลการดาํเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้

ประชาชนทราบ 

26 60 14 

5)  มีความโปร่งในในการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 22 70 8 

6)  การดาํเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาทีกาํหนด 24 66 10 

7)  ผลการดาํเนินโครงการ/กิจกรรมนาํไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ

ประชาชนในทอ้งถิน 

42 52 6 

8)  การแกไ้ขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 38 60 2 

9)  ประโยชน์ทีประชาชนไดรั้บจาการดาํเนินโครงการ/กิจกรรม 38 50 12 

ภาพรวม 32.22 59.56 8.22 
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ส่วนที  4 

  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

 

1. วสัิยทัศน์การพฒันา 

 “บริหารงานโปร่งใส  ไร้สิงเสพติด  พิชิตความยากจน  มวลชนพฒันา  คุณธรรมนาํหนา้  การศึกษากา้วไกล   

ประเพณียงิใหญ่  ใส่ใจสิงแวดลอ้ม  พร้อมนอ้มนาํเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชน” 

พันธกจิ 

. พฒันาคุณภาพชีวิต  สุขภาพของประชาชนและสิงแวดลอ้ม 

. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการท่องเทียวเชิงอนุรักษ ์

. พฒันาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค เพือให้เอือต่อการพฒันาดา้นอืน ๆ 

. ส่งเสริมการศึกษา  พฒันาศูนยเ์ด็กเล็ก เด็กและเยาวชนให้เป็นประชาชนทีดีมีคุณภาพ 

. ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

. ส่งเสริมสนบัสนุน กิจการสาธารณสุข และการอนามยัชุมชน 

. ส่งเสริมและให้การสนบัสนุนการประกอบการ  กลุ่มการเกษตรและกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพือสร้างรายไดแ้ละความ

เขม้แขง็อยา่งยงัยนื 

. ส่งเสริมการเป็นเมืองน่าอยู ่ชุมชนทนัสมยั นาํเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการในองคก์ร 

. ใหบ้ริการทีดีแก่ประชาชน และบริหารองคก์รตามหลกัธรรมาภิบาลและหลกัการมีส่วนร่วม 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาในช่วงสามปี 

 ยุทธศาสตร์ท ี1 การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค  สาธารณูปการ  โครงสร้างพืนฐาน  และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 แนวทางการพฒันา 

 1. มีการจดัสาธารณูปโภค  สาธารณูปการและโครงสร้างพืนฐานครบถว้นเพียงพอต่อความตอ้งการ  

อาทิ  ถนน  แหล่งนาํ  ไฟฟ้า  นาํประปา  โทรศพัท ์ รางระบายนาํ  สะพาน  ฯลฯ 

2. พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในหน่วยงาน  อปท. เพือความรวดเร็วในการปฏิบติังานและการ

บริการ 

ยุทธศาสตร์ท ี2 การพฒันาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้ 

 แนวทางการพฒันา 

. ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัตงักลุ่มอาชีพ  การประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายต่าง 

ๆ  ทีเกียวขอ้งเพอืให้มีรายไดเ้พมิขึน 

. ยกระดบัคุณภาพการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตรให้ไดม้าตรฐาน  ปลอดสารพิษ  
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 ยุทธศาสตร์ท ี3 การพฒันาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณท้ีองถินและภูมิปัญญาท้องถิน 

 แนวทางการพฒันา 

 1. ส่งเสริมการจดัการศึกษา  และการใหบ้ริการศึกษาขนัพืนฐานอยา่งทวัถึงและมีคุณภาพ 

 2. พฒันาและปรับปรุงศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กก่อนวยัเรียนให้ไดม้าตรฐาน 

 3. ส่งเสริมสถาบนัทางศาสนา  งานรัฐพิธี  งานประเพณีทอ้งถินและภูมิปัญญาทอ้งถิน 

 ยุทธศาสตร์ท ี4 การพฒันาด้านการท่องเทียวและการกฬีา 

 แนวทางการพฒันา 

  1. พฒันาปรับปรุงแหล่งท่องเทียวใหมี้ความสวยงามตลอดจนพฒันาเส้นทางคมนาคม  และรณรงค์

ประชาสัมพนัธ์แหล่งท่องเทียวใหเ้ป็นทีรู้จกัแพร่หลาย 

 2. สนบัสนุนการจดัการแข่งขนักีฬา  อุปกรณ์กีฬา  รวมทงัซ่อมแซมปรับปรุงสถานทีออกกาํลงักายให้

พร้อมสาํหรับบริการประชาชน 

 ยุทธศาสตร์ท ี5 การพฒันาคน  สังคม  คุณภาพชีวติและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

 แนวทางการพฒันา 

 1. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติทีดี  มีครอบครัวอบอุ่นและสร้างความเขม้แขง็ให้กบัชุมชน 

 2. สนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาเด็ก  เยาวชน  ผูสู้งอาย ุ และการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

  3. ส่งเสริมและสนบัสนุนการบริการสาธารณสุขขนัพืนฐานใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐาน 

  4. ส่งเสริมและสนบัสนุนการป้องกนัการระบาดของโรคติดต่อต่าง ๆ  เช่น  โรคไขห้วดันก  โรค

ไขเ้ลือดออก  โรคเอดส์  โรคฉีหนู  ฯลฯ  

 ยุทธศาสตร์ท ี6 การพฒันาการป้องกนับรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดล้อม 

 แนวทางการพฒันา 

 1. สนบัสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทีไดรั้บผลกระทบ

จาก       สาธารณภยั 

 2. จดัอบรมบุคลากรและประชาชนใหมี้ความรู้ดา้นการป้องกนับรรเทาสาธารณภยัและการช่วยเหลือ

ผูป้ระสบภยั 

3. สนบัสนุนและส่งเสริมประชาชน  ชุมชน  ใหม้ีส่วนร่วมในการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม 

 ยุทธศาสตร์ท ี7 การพฒันาการเมือง  การบริหารจัดการทีดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน  

 แนวทางการพฒันา 

. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาประสิทธิภาพผูบ้ริหารทอ้งถิน  สมาชิกสภาทอ้งถิน  ขา้ราชการ  

พนกังานจา้ง  ในการปฏิบติัหนา้ทีและการใหบ้ริการประชาชน 

2. จดัหาเครืองมือเครืองใชใ้หเ้หมาะสมเพียงพอสาํหรับการปฏิบติังาน 
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3. ยุทธศาสตร์การพฒันาระดบัชาต ิ

 . ยุทธศาสตร์การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ 

 . ยุทธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนและสังคมใหเ้ป็นรากฐานทีมนัคงของประเทศ 

 . ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหส้มดุลและยงัยนื 

 . ยุทธศาสตร์การพฒันาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความมนัคงของฐานทรัพยากรและ

สิงแวดลอ้ม 

 . ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ  มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม

อยา่งยงัยนื 
 

. ยุทธศาสตร์การพฒันากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  กลุ่มท ี  

 ยทุธศาสตร์ที    ฟืนฟูระบบนิเวศเพือรักษาสมดุลธรรมชาติและการท่องเทียว 

 ยุทธศาสตร์ที    สร้างคุณค่าและยกมาตรฐานการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและสอดคลอ้งกบั

ตลาด 

 ยุทธศาสตร์ที    เพิมศกัยภาพการผลิต  การคา้  การลงทุน  การท่องเทียวกบัประเทศเพือนบา้น 

 ยทุธศาสตร์ที    สร้างความเขม้แขง็ของสังคม  คุณภาพชีวิต  และความมนัคงชายแดน 
 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดั 

 ยุทธศาสตร์ที    พฒันาคน  สังคม  คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจพอเพียงโดยเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบั

ชุมชน 

 ยทุธศาสตร์ที    พฒันาทรัพยากรการท่องเทียว 

 ยทุธศาสตร์ที    จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มอยา่งยงัยนื 

 ยทุธศาสตร์ที    ยกระดบัคุณภาพการผลิตและการตลาดสินคา้เกษตรใหไ้ดม้าตรฐาน 

 ยทุธศาสตร์ที    เสริมสร้างการคา้ชายแดนและการลงทุนทีเป็นมิตรกบัสิงแวดลอ้ม 

 ยทุธศาสตร์ที    พฒันาคุณภาพการใหบ้ริการสู่มาตรฐานทีกาํหนด 

 ยุทธศาสตร์ที    เสริมสร้างความมนัคงตามแนวชายแดน 
 

6. กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถนิในเขตจังหวัดเลย   

 1. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โครงสร้างพนืฐาน  และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 2. ยทุธศาสตร์การพฒันา  คน  สังคม  คุณภาพชีวติ  เศรษฐกิจพอเพียง  และเสริมสร้างความเขม้แขง็ให้กบั

ชุมชน 

 3. ยทุธศาสตร์การพฒันาการเมือง  การบริหารจดัการทีดีและการใหบ้ริการสาธารณะแก่ประชาชน 

 4. ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นส่งเสริมการท่องเทียว  และการกีฬา 

 5. ยทุธศาสตร์การพฒันาการศึกษา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิน  และภูมิปัญญาของทอ้งถิน 

 6. ยุทธศาสตร์การพฒันาการป้องกนับรรเทาสาธารณะภยัและการจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

สิงแวดลอ้ม 

 7. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได ้


