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ส�วนท่ี  1 
บทนํา 

-------------------------------- 

ลักษณะของแผนพัฒนาในช�วงสามป� 

 แผนพัฒนาสามป�  เป�นการแปลงยุทธศาสตร�การพัฒนาไปสู�การปฏิบัติ  โดยมีหลักคิดว�าภายใต(ยุทธศาสตร�การ
พัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได(มากกว�าหนึ่งแนวทางและภายใต(แนวทางการพัฒนาหนึ่ง  จะมีโครงการ/
กิจกรรมให(มากกว�าหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะต(องนํามาดําเนินการ เพ่ือให(บรรลุตามวัตถุประสงค� และเป3าหมายท่ี
ต(องการในแต�ละยุทธศาสตร�การพัฒนาอย�างยั่งยืน  และวิสัยทัศน�การพัฒนาในท่ีสุด 
 นอกจากนั้นแผนพัฒนาสามป�เป�นแผนท่ีมีความสัมพันธ�ใกล(ชิดกับงบประมาณรายจ�ายประจําป�  กล�าวคือ  
องค�การปกครองส�วนท(องถ่ิน  ใช(การวางแผนพัฒนาเป�นเครื่องมือในการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�  โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป�  ในป�ท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�  ไปจัดทํางบประมาณ  เพ่ือให(
กระบวนการจัดทํางบประมาณเป�นไปด(วยความรอบคอบและผ�านกระบวนการมีส�วนร�วมของประชาชน 

“แผนพัฒนาสามป�”  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินท่ีสอดคล(องกับ
แผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  อันมีลักษณะเป�นการกําหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับ
ป�งบประมาณแต�ละป�  ซ่ึงมีความต�อเนื่องและเป�แผนก(าวหน(าครอบคลุมระยะเวลาสามป�โดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง
เป�นประจําทุกป� 
 ดังนั้น  โครงการท่ีบรรจุอยู�ในแผนพัฒนาสามป�  โดยเฉพาะในแผนประจําป�แรกของห(วงระยะเวลาสามป�นั้นควร
มีสภาพความพร(อมอย�างน(อย  2  ประการ  คือ มีความแน�นอนของกิจกรรมท่ีจะดําเนินการ  โดยมีการประเมินถึงความ
เป�นไปได(ของโครงการ/ กิจกรรม  รวมท้ังผลประโยชน�สาธารณะท่ีจะได(รับจากโครงการ/กิจกรรม  กิจกรรมท่ีอยู�ในแผน
ประจําป�แรกของห(วงระยะเวลาสามป�  ควรมีความพร(อมในเรื่องรูปแบบ และรายละเอียดทางเทคนิคพอสมควรเพ่ือให(
สามารถกําหนดรายการในแผนพัฒนาท่ีจะนําไปใช(จัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําป�ได(ต�อไป 

แผนพัฒนาสามป�มีลักษณะกว าง ๆ ดังต�อไปนี้ 
1. เป�นเอกสารทีแสดงความสอดคล(องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา 
2. เป�นเอกสารท่ีแสดงแนวทางการพัฒนาและวัตถุประสงค�ของแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน และมีลักษณะ

เฉพาะเจาะจงท่ีดําเนินการ 
3. เป�นเอกสารท่ีแสดงโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีจะดําเนินการเป�นห(วงระยะเวลาสามป� 
4. เป�นเอกสารท่ีจะแสดงความเชื่อมโยงระหว�างแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา  กับงบประมาณรายจ�ายประจําป�

และเพ่ิมเติม 
 

วัตถุประสงค*ของการจัดทําแผนพัฒนาสามป�ข้ันตอนการจัดทําแผนการ 
 การจัดทําแผนพัฒนาสามป�  ขององค�การบริหารส�วนตําบลนาสี  เป�นการกําหนดทิศทางในการพัฒนา  เพ่ือ
นําพาท(องถ่ินไปให(บรรลุความต(องการท่ีจะเป�นไปในอนาคต  ซ่ึงมีวัตถุประสงค�ดังนี้ 

๑. ด านเศรษฐกิจ 
1.1) ประชาชนมีอาชีพ  มีงานทํา  มีรายได(  ท่ีเพียงพอในการดํารงชีพ 
1.2) ปรับปรุงและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในตําบลให(ได(มาตรฐาน 
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2.  ด านการศึกษา 
2.1) เพ่ิมช�องทางในการรับรู(ข�าวสารให(แก�ประชาชน 
2.2) ประชาชนได(รับการศึกษาโดยท่ัวถึง 
2.3) ส�งเสริมการเรียนรู(ตามภูมิปDญญาท(องถ่ิน 
2.4) จัดต้ังโรงเรียนก�อนประถมศึกษา 

 
 

3.  ด านสาธารณสุข 
3.1) ป3องกันรักษาและส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 

4.  ด านโครงสร างพ้ืนฐาน 
4.1) ก�อสร(าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ท�อลอดเหลี่ยม  ท�อระบายน้ํา  แหล�งน้ํา  ไฟฟ3าประปา   
4.2) งานพัฒนาระบบจราจร 

5.  ด านการเมืองการบริหาร 
5.1) ส�งเสริมให(ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหาร 
5.2) พัฒนาและส�งเสริมการบริหารองค�กรท่ีดี 
5.3) ส�งเสริมและการพัฒนาด(านการเมือง 

6.  ด านสังคม 
6.1) การจัดระเบียบสังคม 
6.2) การป3องกันภัยฝJายพลเรือน 
6.3) การสังคมสงเคราะห� 

7.  ด านการศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท องถ่ิน 
7.1) ส�งเสริมและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมท(องถ่ิน 

8.  ด านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม 
8.1) ส�งเสริมและฟLMนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
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แนวทางการจัดทําแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2556– 2558 ) 

ขององค*การบริหารส�วนตําบลนาส ี
-------------- 

 แผนพัฒนาสามป� มีลักษณะเป�นการแปลงแผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน ไปสู�การ
ปฎิบัติ ซ่ึงกําหนดรายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาภายใต(ยุทธศาสตร�การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ดังนั้น 
ในการกําหนดโครงการและกิจกรรมให(คํานึงถึงความเป�นไปได(ในการนําปฏิบัติ สถานะทางการคลังและความจําเป�น
เร�งด�วนท่ีมีผลกระทบต�อความเป�นอยู�ของประชาชน ท้ังนี้เพ่ือให(แผนพัฒนาสามป�เป�นกรอบในการจัดทําร�างข(อบัญญัติ
งบประมาณประจําป�ท่ีใกล(เคียงความเป�นจริง โดยเฉพาะโครงการ/กิจกรรมในป�แรกของการพัฒนา โดยอาจแยกประเภท
โครงการ/กิจกรรมท่ีปรากฎในแผนพัฒนาสามป�ออกอย�างน(อย  3 ประเภท คือ  

(1) โครงการกิจกรรมท่ีองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินดําเนินการเอง  
(2) โครงการ/กิจกรรมท่ีองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินอุดหนุนหน�วยงานอ่ืนดําเนินการ  
(3) โครงการ/กิจกรรมท่ีองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินขอรับการสนับสนุนจากหน�วยงานอ่ืน 

 ดังนั้น เม่ือองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินได(รับแจ(งกรอบยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินใน
เขตจังหวัด และ/หรือขอบเขตในประเภทโครงการท่ีเกินศักยภาพขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน หรือกรณีได(รับแจ(งว�า
ให(ใช(ฉบับเดิม ให(นํามาจัดทําแผนพัฒนาสามป� โดยยึดหลักปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป�นแนวทางปฎิบัติควบคู�
กับการยึด “คนเป�นศูนย�กลางการพัฒนา” เชื่อมโยงทุกมิติท้ังตัวคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล(อม การเมือง “อย�างมี
เหตุผล” ใช(หลัก “ความพอประมาณ” โดยมีการเตรียม “ ระบบภูมิคุ(มกัน” และนําทุนท่ีมีศักยภาพในท(องถ่ินมาใช(
ประโยชน�อย�างบูรณาการและเก้ือกูลกัน โดยมีข้ันตอนและแนวทางในการดําเนินการ ดังนี้ 

1  การเตรียมการจัดทําแผนพัฒนาสามป� 
 คณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินจัดประชุมประชาคมประชาคมท(องถ่ิน เพ่ือแจ(งแนวทางการ (แนวทางการพัฒนา
จังหวัด/อําเภอ กรอบยุทธสาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินในเขตจังหวัด ของเขตประเภทของโครงการ
เกินศักยภาพขององคืกรปกครองส�วนท(องถ่ิน แผนยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน) และรับทราบ
สภาพปDญหา ความต(องการของประชาชน และข(อมูลการพัฒนาจากหน�วยงานต�าง ๆ แล(วกําหนดประเด็นการพัฒนา โดย
มีข(อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้  

1.1 ทบทวนแผนพัฒนาสามป� ( พ.ศ.2556-2558) โดยนําโครงการท่ียังไม�ได(ดําเนินการในป� 2555 และ
โครงการท่ีจะดําเนินงานการในป� 2556 และ 2557 มาใช(หรืออาจพิจารณาทบทวนโดยการกําหนดรายละเอียด 
วัตถุประสงค� เป3าหมาย งบประมาณหรือจัดลําดับความสําคัญของโครงการใหม�และเพ่ิมเติมโครงการสําหรับป� 2556  

1.2  ใช(หลักการมีส�วนร�วมของประชาชนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� โดย 
(1) พิจารณาโครงการท่ีเป�นปDญหาของประชาชนจากการจัดเวที

ประชาคมท(องถ่ินมาบรรจุไว(ในแผนพัฒนาสามป� ท้ังนี้ เพ่ือสร(างกระบวนการมีส�วน
ร�วมในพ้ืนท่ี บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ิน เพ่ือเป�นจุดเชื่อมต�อยุทธศาสตร�การ
พัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินกับปDญหาความต(องการของประชาชน ซ่ึงจะ
นําไปสู�ความเห็นพ(องต(องกันและการทํางานร�วมกันของภาคีการพัฒนาต�าง ๆ ใน
พ้ืนท่ี ให(เกิดเป�นผลสัมฤทธิ์ต�อภารกิจของภาครัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ(มค�า 
และตอบสนองความต(องการของประชาชน  
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(2) สนับสนุนให(มีการจัดทําแผนชุมชนในทุกพ้ืนท่ี โดยให(คําแนะนําในการจัดทํา ให(ความช�วยเหลือทาง
วิชาการ สนับสนุนข(อมูลในการจัดทําแผนชุมชน สนับสนุนการจัดทําเวทีประชาชนและพิจาณานําโครงการ/กิจกรรมท่ี
ต(องดําเนินการร�วมกับชุมชน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินขีดความสามารถของชุมชน     มาบรรจุไว(ใน แผนพัฒนาสามป� 

การมีส�วนร�วมของประชาชน ถือเป�นกระบวนการท่ีสําคัญท่ีต(องดําเนินการต(องมีประชาคมเข(าร�วม
ประชุมทุกครั้ง และมีการจัดทําบันทึกรายงานการประชุม เพ่ือเป�นการตรวจสอบ ติดตามประเมินผลการทํางานของ
องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินจากภาคประชาชนและหน�วยงานท่ีเก่ียวข(องในภายหลัง 

ท้ังนี้ในการจัดเวทีประชาคมให(ประสานหน�วยงานในพ้ืนท่ีเพ่ือดําเนินการในคราวเด่ียวกัน เพ่ือบูรณาการ
ข(อมูลและเป�นการอํานวยความสะดวกให(แก�ประชาชน 

1.3 พิจารณาโครงการ/กิจกรรมจากแผนปฏิบัติการต�าง ๆ ท่ีองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินจัดทําข้ึนมาบรรจุไว(ใน
แผนพัฒนาสามป� เช�น แผนปฏิบัติการป3องกันและแก(ไขปDญหายาเสพติด แผนปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป�น
ต(น  
 1.4 พิจารณาจากเกณฑ�ตัวชี้วัดต�างๆ ท่ียังไม�บรรลุเป3าหมาย อาทิ  
  -  ข(อมูลความจําเป�นพ้ืนฐาน (จปฐ.) จํานวน 6 หมวด 32 ตัวชี้วัดผลการสํารวจป� 2552 เขตชนบท 
บรรลุเป3าหมาย 17 ตัวชี้วัด ไม�บรรลุเป3าหมาย 15 ตัวชี้วดั เช�น ครัวเรือนมีการป3องกันอุบัติภัยอย�างถูกต(องอย�างถูกวิธ ี
ครัวเรือนมีความอบอุ�น คนในครัวเรือนไม�ติดสุรา ครัวเรือนมส�วนร�วมการแสดงความคิดเห็น เป�นต(น แต�ละท(องถ่ินอาจมี
ตัวชี้วัดท่ีไม�บรรลุเป3าหมายแตกต�างกันออกไป 
  -  ข(อมูลพ้ืนฐานระดับหมู�บ(าน (กชช.2ค) จํานวน 6 หมวด 32 ตัวชี้วัดผลการสํารวจ ป� 2552  
ตัวชี้วัดท่ีเป�นปDญหารุนแรง เช�น ปDญหาการเรียนรู(ในชุมชน การเข(าถึงแหล�งเงินทุนในชุมชน คุณภาพดิน การได(รับ
การศึกษา เป�นต(น ท้ังนี้แต�ละท(องถ่ินอาจมีปDญหาท่ีแตกต�างกันไป 
 1.5 การพัฒนาตามเกณฑ�ชี้วัดการเป�นเมืองน�าอยู� ชุมชนน�าอยู� ใน 5 มิติ คือ มิติเมืองปลอดภัย มิติเมืองสะอาด 
มิติเมืองคุณภาพชีวิต มิติเมืองธรรมาภิบาล และมิติเมืองวัฒนธรรม 
 1.6 พิจาณาจากอํานาจหน(าท่ีตามภารกิจถ�ายโอนฯ 
  (1) ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน อาทิ การก�อสร(างหรือซ�อมแซมบํารุงรักษาถนน เพ่ืออํานวยความสะดวก
และความปลอดภัยให(แก�ประชาชน การตรวจสอบและปรับปรุงคุณภาพน้ําของประปาหมู�บ(านท่ีได(รับการถ�ายโอนจาก
ส�วนราชการและก�อสร(างข้ึนเองให(อยู�ในระดับท่ีได(มาตรฐานและสามารถอุปโภค บริโภค ได(อย�างปลอดภัยและเพียงพอ 
โดยกําหนดห(วงเวลาในการตรวจสอบเป�นระยะ การจัดหาแหล�งน้ําต�อความต(องการใช(น้ําเพ่ือการเกษตร การจัดให(มี
ไฟฟ3าและแสงสว�างตามสถานท่ีสาธารณะ การควบคุมอาคาร และสถานีขนส�งท่ีถ�ายโอนแล(ว เป�นต(น 
  (2) ด�านการส�งเสริมคุณภาพชีวิต อาทิ        

  (2.1) การส�งเสริมอาชีพ เช�น การพัฒนาศูนย�บริการและถ�ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจํา
ตําบล ให(เป�นแหล�งเรียนรู(และแลกเปลี่ยนข(อมูลข�าวสาร การส�งเสริมกลุ�มอาชีพให(มีความเข(มแข็งและสามารถพ่ึงตนเอง
ได( เป�นต(น 
   (2.2) งานสวัสดิการสังคมสังคม อาทิ 
    (2.2.1) ให(ความสําคัญกับผู(สูงอายุ ผู(พิการ ผู(ปJวย
เอดส� และผู(ด(อยโอกาส เช�น  การส�งเสริมอาชีพและการจัดหางานท่ีเหมาะสม การให(การ
สงเคราะห�เบ้ียยังชีพตามสิทธิได(รับสงเคราะห� การกิจกรรมการออกกําลังกาย การตรวจ 
สุขภาพประจําป� การจัดหาท่ีอยู�อาศัย/แหล�งน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภคในกรณีมีปDญหา การ
เปWดโอกาสให(แสดงศักยภาพของตนและมีส�วนร�วมในกิจกรรมการพัฒนาท(องถ่ินการ
ส�งเสริมส�งเสริมให(มีอาสาสมัคร กิจกรรมกลุ�มและสมาคม เป�นต(น 
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    (2.2.2) ให(ความสําคัญในการพัฒนาเด็ก เยาวชน 
และสตรี 
    - การพัฒนาเด็กและเยาวชน เช�น เด็กเล็กในศูนย�
เด็กเล็กและเด็กในโรงเรียนให(ได(รับอาหารเสริมนมหรืออาหารเสริมอ่ืนๆ เด็กและ
เยาวชนมีการรวมกลุ�มเพ่ือทํากิจกรรมท่ีส�งเสริมการพัฒนาท(องถ่ิน ศาสนา การกีฬา
และนันทนาการ การได(รับการศึกษาข้ึนพ้ืนฐาน ท้ังในระบบนอกระบบและตาม
อัธยาศัย เป�นต(น 
    - การพัฒนาสตรี เช�น จัดกิจกรรมให(คําแนะนําหญิง
มีครรภ�และหลังคลอดในการดูแลสุขภาพแม�และเด็ก การรู(จักป3องกันตนเองจากการ
ทํางานท่ีมีลักษณะอันตรายต�อสุขภาพ การส�งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก�สตรี
วัยรุ�นและวัยทอง 

    (2.2.3) การสาธารณสุข เช�น การเผยแพร�ความรู(
เก่ียวกับโภชนาการท่ีเป�นปDญหาสําคัญในท(องถ่ิน จัดหาวัสดุในการป3องกันและควบคุม
โรคติดต�อ เสริมสร(างภูมิคุ(มกันโรค จัดกิจกรรมลดมลภาวะและส�งเสริมอนามัย
สิ่งแวดล(อม เป�นต(น 
  (3) ด�านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร�อย อาทิ 
   (1) การป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย เช�น กิจกรรมการฝYกซ(อมตามแผนป3องกันและบรรเทา
สาธารณภัย จัดให(มีอาสาสมัครป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย การบูรณะฟLMนฟูสภาพชีวิต ความเป�นอยู�และจิตใจผู(ท่ี
ได(รับความเสียหายจากสาธารณภัย การเผยแพร�ความรู(เก่ียวกับการป3องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป�นต(น 
   (2) การป3องกันและป3องกันปDญหายาเสพติด 
   - การป3องกันยาเสพติด เช�น สร(างความตระหนักถึงภัยยาเสพติดผ�านสื่อต�าง ๆ สร(างแกนนํา
เยาวชนต(านยาเสพติดในท(องถ่ิน จัดหาพ้ืนท่ีสาธารณะให(เยาวชนได(แสดงออกกิจกรรมเชิงบวก จัดกิจกรรมเชิงสร(างสรรค�
ในชุมชน การสร(างชุมชนต(นแบบ (ชุมชนสีขาว) เป�นต(น 
   - การแก(ไขปDญหาผู(เสพ/ผู(ติดยาเสพติด เช�น ค(นหาผู(เสพ/ผู(ติดยาเสพติดในพ้ืนท่ี สร(างความ
เข(าใจแก�ครอบครัวผู(เสพ/ผู(ติดยาเสพติด การส�งตัวผู(เสพ/ผู(ติดยาเสพติดเข(าสู�สถานท่ีรับการบําบัดการรักษา การดูแลและ
ติดตามภายหลังการบําบัดรักษาเพ่ือป3องกันมิให(ผู(ผ�านการบําบัดไปเสพซํ้า เป�นต(น 
   (3) การให(ความรู(เก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีส�วนร�วมของประชาชน 
  (4) ด านการวางแผนส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว อาทิ 
   (1) จัดให(มีกิจกรรมการส�งเสริมการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว เช�น ปรับปรุงภูมิทัศน� ส�งเสริมการ
ท�องเท่ียวเชิงนิเวศน� การท�องเท่ียวเชิงการเรียนรู(ธรรมชาติ เป�นต(น 
   (2) การพัฒนาอาชีพประชาชนให(มีศักยภาพ   ตามแนวทางปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เป�นต(น 
  (5) ด านการบริหารจัดการและการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม อาทิ จัดทํา
ฐานข(อมูลเพ่ือวางแผนจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล รณรงค�ลดอัตราการเกิดขยะมูลฝอย ส�งเสริมประชาชนรับผิดชอบ
ในการคัดแยกขยะ จัดหาสถานท่ีกําจัดขยะ ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําใต(ดินบริเวณรอบ สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย 
เสริมสร(างศักยภาพของชุมชนในการจัดการขยะมูลฝอย การหามาตรการและวิธีการในการจัดเก็บค�าธรรมเนียม เป�นต(น 
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  (6) ด านศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปDญญาท องถ่ิน อาทิ การดูแลรักษา 
อนุรักษ�มรดกทางวัฒนธรรมในท(องถ่ิน การส�งเสริมวิถีชีวิต ศาสนาและประเพณีท่ีดีงามของท(องถ่ิน การส�งเสริมจริยธรรม 
คุณธรรมและศีลธรรมอันดีงามของครอบครัว เป�นต(น 

 1.7 การจัดทํากิจกรรมตามหลักเกณฑ�การบริหารกิจการบ(านเมืองท่ีดี เพ่ือลดข้ันตอนการทํางาน การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต(องการของประชาชน 
 1.8 ให(คํานึงถึงหลักการบูรณาการโครงการระหว�างองค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินและระหว�างองค�กรปกครองส�วน
ท(องถ่ินกับหน�วยงานอ่ืน ๆ กล�าวคือ โครงการท่ีมีวัตถุประสงค�ร�วมกันและสามารถจัดกิจกรรมสนับสนุนซ่ึงกันและกันได( 
หรือโครงการลักษณะ/ประเภทเดียวกันท่ีมีสถานท่ีตั้งอยู�ในเขตติดต�อกัน หากสามารถจัดทําโครงการพร(อมกัน ซ่ึงสามารถ
ประสานรูปแบบ หรืองบประมาณ  ให(มีลักษณะสอดคล(องต�อเนื่องกันแล(ว ให(ทําการประสาน และบูรณาการโครงการ
เพ่ือลดความซับซ(อน ประหยัดงบประมาณ และทําให(ประชาชนได(รับประโยชน�มากยิ่งข้ึน 
 1.9 เพ่ือให(การจัดทําแผนพัฒนาสามป� ฯ ครอบคลุมทุกมิติ และมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ิน
อาจแต�งต้ังคณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานเพ่ือดําเนินการจัดเก็บข(อมูลแต�ละด(าน หรือจัดทําโครงการ/กิจกรรมเพ่ือ
ประกอบการจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป� ฯ ได(ตามความเหมาะสม 
     2. การจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป� 
         คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท(องถ่ินรวบรวมประเด็นการพัฒนา สภาพปDญหา/ความต(องการของ
ประชาชนและข(อมูลการพัฒนาท่ีเก่ียวข(อง เพ่ือวิเคราะห�และให(หน�วยงานท่ีเก่ียวข(องนําไปกําหนดโครงการ/กิจกรรม แล(ว
รวบรวมจัดทําร�างแผนพัฒนาสามป�    
  3. การพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป�เพ่ือเสนอผู บริหารท องถ่ิน 
         คณะกรรมการพัฒนาท(องถ่ินพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป� เพ่ือตรวจสอบความเรียบร(อยก�อนเสนอผู(บริหาร
ท(องถ่ิน 
  4. การอนุมัติและประกาศใช แผนพัฒนาสามป� 
          ผู(บริหารส�วนท(องถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใช(แผนพัฒนาสามป� 
          สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบล ผู(บริหารท(องถ่ินเสนอร�างแผนพัฒนาสามป�ต�อสภาท(องถ่ินเพ่ือให(ความเห็นชอบ
ก�อนแล(วผู(บริหารท(องถ่ินจึงพิจารณา อนุมัติและประกาศใช(แผนสามป� กรณีท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลมิได(กําหนดสมัย
ประชุมสามัญไว(ภายในเดือนมิถุนายน 2555 ให(เสนอขอเปWดประชุมวิสามัญเพ่ือพิจารณาร�างแผนพัฒนาสามป�ต�อและ
เสนอผู(บริหารท(องถ่ินอนุมัติและประกาศใช(ให(แล(วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2555 (แนวทางการเสนอร�างแผนพัฒนา 
ฯ ต�อสภาท(องถ่ิน รายละเอียดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0810.2/ว 10217 ลงวันท่ี 19 กันยายน 2549 
เรื่อง หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดทําแผนพัฒนาสามป� (พ.ศ. 2550-2552) ขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน)  
  5. เม่ือองค*กรปกครองส�วนท องถ่ินประกาศใช แผนพัฒนาสามป�แล ว ให(นําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ(งสภาท(องถ่ิน 
หน�วยงานท่ีเก่ียวข(องและประกาศให(ประชาชนในท(องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายใน 15 วัน นับแต�วันประกาศใช(และปWด
ประกาศไม�น(อยกว�า 30 วัน 
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ส�วนท่ี  2 
สภาพท่ัวไปและข อมูลพื้นฐานของท องถ่ิน 

---------------------------------------- 
1.สภาพท่ัวไปและข อมูลพ้ืนฐานขององค*การบริหารส�วนตําบลนาสี 
1.1 ท่ีตั้ง  ตําบลนาสีตั้งอยู�ในพ้ืนท่ีระหว�างแนวรอยต�อระหว�างอําเภอบ(านผือ อําเภอน้ําโสม และอําเภอสุวรรณคูหา 
ตําบลนาสีอยู�ห�างจากอําเภอสุวรรณคูหาสุวรรณคูหา ประมาณ  7  กิโลเมตร  ซ่ึงมีอาณาเขตติดต�อกับพ้ืนท่ีใกล(เคียงดังนี้ 

  ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดกับ ตําบลสามัคคี  อําเภอบ(านผือ  จังหวัดอุดรธานี 
  ทิศใต(  มีอาณาเขตติดกับ เขตเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา อําเภอสุวรรณคูหา    

จังหวัดหนองบัวลําภู 
ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดกับ ตําบลจําปาโมง  อําเภอบ(านผือ  จังหวัดอุดรธานี และ  

       ตําบลกุดผึ้ง  อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู
  ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดกับ ตําบลดงมะไฟ อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู 
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1.2 เนื้อท่ี 
ตําบลนาสีมีพ้ืนท่ี ประมาณ  81  ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ  44,435  ไร�  และสามารถแยกเป�น

รายละเอียดได(ดังนี้ 
 1.2.1  พ้ืนท่ีทําการเกษตร  35,199  ไร� แบ�งเป�น 
  -  พ้ืนท่ีทํานา  18,726 ไร� 
  -  พ้ืนท่ีไร�  7,425   ไร� 
  -  พ้ืนท่ีสวน  7,427   ไร� 
  -  พ้ืนท่ีเลี้ยงสัตว�  1,401   ไร� 
  -  พ้ืนท่ีประมง  400   ไร� 
  
1.2.2  พ้ืนท่ีสําหรับอยู�อาศัย  5,125  ไร� 
 1.2.3  พ้ืนท่ีปJา  3,020  ไร� 
 1.2.4  พ้ืนท่ีสาธารณะ  1,091 ไร� 

1.3  สภาพภูมิประเทศ 
1.3.1 ความลาดชัน โดยส�วนใหญ�จะเป�นท่ีราบสูง พ้ืนท่ีมีลักษณะเป�นลูกคลื่นลอนลาด มีภูเขาสูงสลับ

เนินเขาเต้ีย ๆ และบางส�วนมีความลาดชันอยู�ทางทิศเหนือ บริเวณบ(านพิทักษ�พัฒนา บ(านสุรินทร�พัฒนา 5 – 10 
เปอร�เซ็น 
  1.3.2  ท่ีราบส�วนใหญ�จะอยู�ทางทิศตะวันออกของตําบลนาสี  ได(แก�  บ(านนาส ีหมู� 1 บ(านขาม หมู� 2    
บ(านศรีวิไล หมู� 8 บ(านนานิคม หมู� 10 
  1.3.3  ลูกคลื่นลอนต้ืน ลอนลึก พ้ืนท่ีบางส�วนของตําบลนาสีเป�นลูกคลื่นลอนต้ืนสลับกับพ้ืนท่ีสูงชันพบ
มากในพ้ืนท่ี บ(านหินฮาว หมู� 4  บ(านซําภูทอง หมู� 9 บ(านน้ํากง หมู� 11 บ(านสุรินทร�พัฒนา หมู� 13 บ(านห(วยหันพัฒนา 
หมู� 14  
1.4  สภาพภูมิอากาศ 

-  อุณภูมิต่ําสุดในฤดูหนาว ( เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ� ) อยู�ระหว�าง 15 – 18 องศาเชลเชียส  
-  อุณหภูมิสูงสุดในฤดูร(อน (มีนาคม – พฤษภาคม) อยู�ระหว�าง 37 – 42 องศาเชลเชียส 
-  ปริมาณน้ําฝนในฤดูฝน (มิถุนายน – กันยายน ) อยู�ระหว�าง 1,500 – 1,800  มิลลิเมตร 

1.5 จํานวนหมู�บ าน และเขตการปกครอง 
ตําบลนาสีแบ�งออกเป�น  14  หมู�บ(าน  ประกอบด(วย หมู�บ(านในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี 12 หมู�บ(าน     

นอกเขตองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี ( เขตเทศบาลตําบลสุวรรณคูหา) 2 หมูบ(าน คือ บ(านนาตาแหลว หมู� 3        
บ(านโนนสมบูรณ� หมู� 5 / หมู�บ(านท่ีอยู�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลนาสีบางส�วน คือ บ(านดงยาง หมู� 6 บ(านคูหา
พัฒนา หมู� 7 หมู�บ(าน   จํานวนหมู�บ(านท่ีอยู�ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี  มี 12 หมู�บ(านดังต�อไปนี้ 
 -  หมู�ท่ี  1  บ(านนาสี  นายบุญเติม  พิมพิสาร  เป�นกํานันตําบลนาสี   
 -  หมู�ท่ี  2  บ(านขาม  นายลุน  วิกาละโพธิ์  เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
 -  หมู�ท่ี  4  บ(านหินฮาว  นายประจวบ รุ(งแสง  เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
 -  หมู�ท่ี  6  บ(านดงยาง  นางชนนิภา  เรืองแสง  เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
 -  หมู�ท่ี  7  บ(านคูหาพัฒนา นายธีรพล  พลดงนอก  เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
 -  หมู�ท่ี  8  บ(านศรีวิไล  นายมนตรี  โสภา   เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
 -  หมู�ท่ี  9  บ(านซําภูทอง  นายประสิทธิ์  ไชยศรี  เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
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 -  หมู�ท่ี  10 บ(านนานิคม  นายแปง บุญประกอบ  เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
 -  หมู�ท่ี  11  บ(านน้ํากง  นายจันดา นักเทศก�  เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
 -  หมู�ท่ี  12  บ(านพิทักษ�พัฒนา นายอรดี  โกทา   เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
 -  หมู�ท่ี  13  บ(านสุรินทร�พัฒนา นายสง�า วงศ�ยะมาตย�  เป�นผู(ใหญ�บ(าน 
          -  หมู�ท่ี  14  บ(านห(วยหันพัฒนา นายสุริยันต�  พูดเพราะ  เป�นผู(ใหญ�บ(าน       
1.6 คณะผู บริหาร /สมาชิกสภาองค*การบริหารส�วนตําบลนาสี 

1.6.1 คณะผู บริหาร 
-  นายนิติศักด์ิ  จวงโส  ตําแหน�ง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี 
-  นายไมตรี แถวเพณี  ตําแหน�ง  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี 
-  นายไสว แก(วเรียงแสง  ตําแหน�ง  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี 
-  นายลือชัย บุญพรม  ตําแหน�ง  เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.6.2 สมาชิกสภาองค*การบริหารส�วนตําบลนาสี 
 -  หมู�ท่ี  1  บ(านนาส ี  นายญาณวัฒน� รักษาภักดี / นายจํารัส กองศูนย� 
 -  หมู�ท่ี  2  บ(านขาม  นายจิระพงษ� มาลี / นางเกสร  ผาสีดา 
 -  หมู�ท่ี  4  บ(านหินฮาว  นายบุญทน  จวงโส / นายประกาศ พลกําลัง 
 -  หมู�ท่ี  6  บ(านดงยาง  นายประสิทธิ์ นามโคตร  / นางทองคํา จันทร�ชา 
 -  หมู�ท่ี  7  บ(านคูหาพัฒนา นายดาวเรือง มณีโรจณ�  / นางกองจันทร� จันทร�ชา 
 -  หมู�ท่ี  8  บ(านศรีวิไล  นายสถิตรัตน�  พาไสย� / นางสมหวัง  จันทมณี 
 -  หมู�ท่ี  9  บ(านซําภูทอง  นายอานุภาพ ไชยเดช / นายดวงสี  ทิพย�สุวรรณ 
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 -  หมู�ท่ี  10  บ(านนานิคม นางสังวาล พรมโคตร / นายธนโชติ  พากุล 
 -  หมู�ท่ี  11  บ(านน้ํากง  นายสังวาล พูดเพราะ / นายสมพงศ�  แสนเสน�ห� 
 -  หมู�ท่ี  12  บ(านพิทักษ�พัฒนา นายสมยศ หอมพรมมา / นายไชยวัฒน� ประภาวิชา 
 -  หมู�ท่ี  13  บ(านสุรินทร�พัฒนา นางพัชราพร ก่ิงมาลา / นายธีรพจน�  พินิจมนตรี 
 -  หมู�ท่ี  14  บ(านห(วยหันพัฒนา นายสําราญ โคตรชนะ / นายบุญหลอง โยธาวงษ� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ประชากร   

ตําบลนาสี    มีจํานวนครัวเรอืน  1,388  ครัวเรือน และ  มีจํานวนประชากรท้ังหมด  5,560  คน     แยกเป�น 
ประชากรชาย  จํานวน  2,843  ประชากรหญิง จํานวน  2,717  คน  มีความหนาแน�น เฉลี่ย  68.64  คนต�อตาราง
กิโลเมตร แยกเป�นรายหมู�บ(านดังต�อไปนี้ (เฉพาะในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี) 

 
 

หมู�ท่ี 
 

ช่ือหมู�บ าน 
 

จํานวนครัวเรือน 
จํานวนประชากร  

รวม ชาย หญิง 
1 บ(านนาสี 134 277 257 534 
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2 บ(านขาม 69 143 148 291 
4 บ(านหินฮาว 188 363 359 722 
6 บ(านดงยาง 29 43 48 91 
7 บ(านคูหาพัฒนา 104 195 162 357 
8 บ(านศรีวิไล 101 214 247 410 
9 บ(านซําภูทอง 127 273 247 520 

10 บ(านนานิคม 106 181 171 352 
11 บ(านน้ํากง 221 502 485 987 
12 บ(านพิทักษ�พัฒนา 121 199 213 412 
13 บ(านสุรินทร�พัฒนา 66 130 136 266 
14 บ(านห(วยหันพัฒนา 122 320 298 618 
รวม 12  หมู�บ าน 1,388 2,843 2,717 5,485 

***ข อมูลจาก งานทะเบียนฯ อําเภอสุวรรณคูหา ณ เมษายน 2555 

๒. สภาพเศษฐกิจ 
2.1 อาชีพ  ประชากรในตําบลส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ปลูกพืช ได(แก� การทํานา ปลูกมัน

สําปะหลัง อ(อย ข(าวโพด ถ่ัวเหลือง ยางพารา และพืชไร�อ่ืน ๆ เลี้ยงสัตว� ได(แก� การเลี้ยงโค การเลี้ยงสุกร การเลี้ยงสัตว�น้ํา
ในสระน้ําขนาดเล็ก  ฯลฯ  อาชีพรับจ(างและค(าขายเป�นอาชีพรองลงมา  

2.2 หน�วยงานธุรกิจในเขตองค*การบริหารส�วนตําบลนาสี 
  ธนาคาร     -   แห�ง 
  โรงแรม/ท่ีพัก    1   แห�ง 
  ปDMมน้ํามันและก_าซ   2   แห�ง 
  โรงงานอุตสาหกรรม   -   แห�ง 
  โรงสีขนาดเล็ก    14   แห�ง 
  โรงงานไม(แปรรูป    -   แห�ง 
 
3.  สภาพสังคม 

3.1 การศึกษา 
โรงเรียนประถมศึกษา             2 แห�ง   
โรงเรียนมัธยมศึกษา             2 แห�ง (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา)  
โรงเรียนอาชีวศึกษา              -  แห�ง 
โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง              -  แห�ง 
ท่ีอ�านหนังสือพิมพ�ประจําหมู�บ(าน             -  แห�ง 
ศูนย�การเรียนชุมชน              1  แห�ง 
ศูนย�พัฒนาเด็กก�อนเกณฑ�                1  แห�ง 

สถาบันและองค*กรทางศาสนา 
วัด/สํานักสงฆ�             17 แห�ง 
มัสยิด                -  แห�ง 
ศาลเจ(า                -  แห�ง 
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โบสถ�                 -  แห�ง 
สาธารณสุข               

โรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล             2  แห�ง 
  สถานพยาบาล/คลีนิค      1  แห�ง 
  อัตราการมีและใช(ส(วมสาธารณะ  100% 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
จุดตรวจประจําตําบล             5  แห�ง 
สถานีดับเพลิง/รถดับเพลิง     1   แห�ง  

ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท องถ่ิน 
- ประเพณีวันข้ึนป�ใหม�  (ธันวาคม – มกราคม) 
- ประเพณีบุญข(าวจี่ (กุมภาพันธ� ) 
- ประเพณีสงกรานต� (เมษายน) 
- ประเพณีบุญบ้ังไฟ (พฤษภาคม) 
- ประเพณีเข(าพรรษา ( กรกฎาคม ) 
- ประเพณีออกพรรษา ( ตุลาคม-พฤศจิกายน ) 
- ประเพณีลอยกระทง (พฤศจิกายน) 
- ประเพณีบุญกฐิน ( พฤศจิกายน – ธันวาคม) 

4. การบริการข้ันพ้ืนฐาน 
การคมนาคม 
ทางหลวงแผ�นดิน/ ทางลาดยางเชื่อมระหว�างหมู�บ(าน  3      สาย 
ถนนคอนกรีตภายในหมู�บ(าน           45   สาย 
ถนนลูกรังเชื่อมระหว�างหมู�บ(านตําบล 44   สาย 
 

หมู�บ(าน ลาดยาง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

คอนกรีต 
(สาย) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

ลูกรัง 
(สาย) 

ระยะทาง 
(เมตร) 

บ(านนาสี 1 3,000 3 800 2 3,200 
บ(านขาม -   - 5 860 2 5,350 
บ(านหินฮาว -   - 3 1,268 6 8,700 
บ(านดงยาง -   - - - 1 1,500 
บ(านคูหาพัฒนา 1 6,000 5 660 4 1,930 
บ(านศรีวิไล -   - 3 800 5 10,000 
บ(านซําภูทอง -   - 6 1,600 4 5,900 
บ(านนานิคม -   - 1 500 3 4,800 
บ(านน้ํากง 1 1,000 7 1,940 4 7,950 
บ(านพิทักษ�พัฒนา -   - 7 2,750 7 11,400 
บ(านสุรินทร�พัฒนา -   - 4 1,400 5 7,100 
บ(านห(วยหันพัฒนา -   - 1 300 - - 

รวม 3 10,000 45 12,878 44 73,830 
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การโทรคมนาคม 

ท่ีทําการไปรษณีย�    -   แห�ง 
ตู(โทรศัพท�สาธารณะ           14 แห�ง 

การไฟฟLา 
จํานวนหมู�บ(านท่ีไฟฟ3าเข(าถึง  จํานวน  12  หมู�บ(าน     

แหล�งน้ําธรรมชาติ 
ลําน้ํา, ลําห(วย    3   สาย 
บึง หนอง  คลองและอ่ืนๆ   4   แห�ง 

 
แหล�งน้ําท่ีสร างข้ึน 

อ�างเก็บน้ํา    1 แห�ง 
ฝาย     7 แห�ง 
ระบบประปาหมู�บ(าน           14 แห�ง 
 
 

5.ข อมูลอ่ืน ๆ 
 
มวลชนจัดตั้ง 
ลูกเสือชาวบ(าน       -   คน 
ไทยอาสาป3องกันชาติ      - คน 
กองหนุนเพ่ือความม่ันคง      -     คน 
สมาชิก  อปพร.    120    คน 
รสปส. ตําบล       - คน 
ชุดกู(ชีพกู(ภัย(0tos)     9 คน 
หน�วยบริการการแพทย�ฉุกเฉิน(ems)   4      คน 

6. ศักยภาพขององค*กร 
ก.  ศักยภาพขององค*การบริหารส�วนตําบลนาสี 

จํานวนบุคลากร 
ตําแหน�งในสํานักปลัด  ท่ีมีอยู�จริง  18  คน 
ตําแหน�งในส�วนการคลัง  ท่ีมีอยู�จริง   4 คน 
ตําแหน�งในส�วนโยธา  ท่ีมีอยู�จริง   6 คน 
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ส�วนการศึกษาฯ   ท่ีมีอยู�จริง 13  คน 
ส�วนสวัสดิการฯ   ท่ีมีอยู�จริง   1 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
ประถมศึกษา     2   คน 
มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา    21 คน 
ปริญญาตรี     17   คน 
สูงกว�าปริญญาตรี      2  คน 
ประมาณการรายรับขององค*การบริหารส�วนตําบล ประจําป�งบประมาณ 2555  แยกเปMน 
-  รายได(ท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลจัดเก็บเอง              145,500.00     บาท 
-  รายได(ท่ีส�วนราชการจัดเก็บให(         10,258,000.00 บาท 
-  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                 10,546,290.00 บาท 
  รวม         20,949,290.00 บาท 

 ข. ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 
การรวมกลุ�มของประชาชน 
จํานวนกลุ�ม    13    กลุ�ม 
แยกประเภทกลุ�ม 
-  กลุ�มอาชีพ   จํานวน  12     กลุ�ม 
-  กลุ�มวิสาหกิชชุมชน  จํานวน    1    กลุ�ม 

ค.ศักยภาพของภูมิประเทศ 
จุดเด�นของพ้ืนท่ี 

- ในเขตพ้ืนท่ีตําบลนาสีมีลําห(วยไหลผ�านจํานวนหลายลําห(วยจึงเหมาะแก�การทําการเกษตรกรรม 
- มีอ�างเก็บน้ําขนาดกลาง  ควรมีการพัฒนาเป�นแหล�งท�องเท่ียว 
- มีทรัพยากรปJาไม(  ภูเขา  และแหล�งน้ําท่ีสามารถพัฒนาเป�นแหล�งท�องเท่ียวท่ีสวยงามได( 
- มีโบราณสถาน ได(แก� วัดถํ้าสุวรรณคูหา เป�นท่ียึดเหนี่ยวจิตใจ และเป�นท�องเท่ียวในตําบล 
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ส�วนท่ี 3  
การพัฒนาท องถ่ินในป�งบประมาณ พ.ศ. 2554 

---------------------------------------- 
1.  แผนงานด านส�งเสริมเศรษฐกิจชมุชนและการแก ไขปDญหาความยากจน 
ท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. 
 
 
 
 

โครงการสร(างงานให(แก�
ประชาชน 
 
 

- - -               

 
2.ยุทธศาสตร*ด านโครงสร างพ้ืนฐาน 
ท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

โครงการพัฒนาเส(นทาง
คมนาคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ด(านแหล�งนํ้า 

1.1. โครงการก�อสร(างถนน ค.ส.ล. 
บ(านนํ้ากง หมู� 11 ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 
   
1.2. โครงการก�อสร(างถนน ค.ส.ล.บ(าน
ห(วยหัน  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
1.3  โครงการก�อสร(างถนน ค.ส.ล บ(าน
ขาม  ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป  
 
1.4   โครงการซ�อมแซมถนนลาดยางบ(าน
ศรีวิไล-นาสี   ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

- 

หมู�ท่ี 11 
 
 
 

หมู�ท่ี 14 
 
 

หมู� 2 
 
 

หมู�ท่ี 8-1 
 
 
- 

150,000 
 
 
 

150,000 
 

 
150,000 

 
 

700,000 
 
 
- 

 

3. โครงการขยายเขตไฟฟ3าและ
ประปา 
 

3.1 โครงการติดตั้งไฟฟ3าส�องสว�างบ(านหิน
ฮาว ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

หมู� 4 
 
 

40,000 
 
 

 

 
3.ยุทธศาสตร*ด านการบริหารจัดการและอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม 
ท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 

1 โครงการอนุรักษ�สิ่งแวดล(อม 
 
 

- 
 

- -  
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4.ยุทธศาสตร*ด านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภมูิปDญญาท องถิ่น 
ท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
 
 

2. 

โครงการส�งเสริมพุทธศาสนา 
 
 
 
โครงการสนับสนุน
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปDญญา
ท(องถ่ิน 

- 
 
 
 
2.1 โครงบุญข(าวจ่ีวัดถํ้าสุวรรณคูหา ตั้ง
จ�ายจากเงินอุดหนุน  
2.2 โครงการสนับสภาวัฒนธรรม ตั้งจ�าย
จากเงินรายได( 
2.3  โครงการรดนํ้าดาํหัวผู(สูงอายุวัน
สงกรานต� ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน 
 

 
 

- 
 
 
 

ตําบลนาส ี
 

ทุกหมู�บ(าน 
 

ทุกหมู�บ(าน 
 

 
 
 

- 
 
 
 

50,000 
 

120,000 
 

100,000 
 

 

 

5.ยุทธศาสตร*ด านการบริหารจัดการบ านเมืองและสังคมท่ีดี 
ท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 

2. 
 
 

โครงการจัดเวทีประชาคม
ระดับหมู�บ(านและตําบล 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานขององค�กร
ปกครองส�วนท(องถ่ิน 

 

1.1.  จัดเวทีประชาคมระดับหมู�บ(านและ
ระดับตําบล  ตั้งจ�ายจากเงินรายได( 
2.1  โครงการสนับสนุนการจัดเก็บ จปฐ. 
ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน 
2.2.  โครงการลดอุบัตเิหตุทางจราจรช�วง
เทศกาลป�ใหม�และสงกรานต�   ตั้งจ�ายจาก
เงินอุดหนุน 
2.3  ค�าใช(จ�ายในการจ(างเหมาบรกิาร
บุคคลภายนอก ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน 
2.4  ค�าใช(จ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธี
การ ตั้งจ�ายจากเงิน รายได( 
2.5  ค�าใช(จ�ายประโยชน�ตอบแทนอ่ืนเป�น
กรณีพิเศษ  ตั้งจ�ายจากเงินรายได( 
2.6 ค�าตอบแทนผู(ปฏิบัตริาชการอันเป�น
ประโยชน�ฯ  ตั้งจ�ายจากเงิน รายได( 
2.7 โครงการจัดซ้ือภาชนะเก็บ
น้ําฝน หมู�ท่ี 6,7,9,10,12, ต้ังจ�าย
จากเงินอุดหนุน 

ทุกหมู�บ(าน 
 

ทุกหมู�บ(าน 
 

ทุกหมู�บ(าน 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

12,000 
 

20,000 
 

70,000 
 
 

428,000 
 

30,000 
 

300,000 
 

20,000 
 

300,000 

 

3. 
 
 
 
 

โครงการพัฒนาบุคลากรของ
องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
 
 
 

3.1 ค�าธรรมเนียมและลงทะเบียนของ
บุคลากรฯ ตั้งจ�ายจากเงินรายได( 
3.2 ค�าใช(จ�ายในการเดินทางไปราชการ 
ของบคลากร ตั้งจ�ายจากเงินรายได( 
 

- 
 
- 
 
 

100,000 
 

80,000 
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4. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 

 
แนวทางส�งเสริมการ
บริหารงานของ อปท. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แนวทางพัฒนาการศึกษาของ
บุคลากร 

4.1 โครงการอุดหนุนเหล�ากาชาดจังหวัด
หนองบัวลําภู(ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน) 
4.2 โครงการอุดหนุนศูนย�ต�อสู(และ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดหนองบัวลําภู 
(ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน) 
5.3 โครงอุดหนุนเทศบาลเมืองจังหวัด
หนองบัวลําภู ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
5.4 โครงอุดหนุนศูนย�ถ�ายทอดเทคโนโลยี
อําเภอสุวรรณคูหา ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 
4.5 โครงการซ�อมแซมบ(านเทิดไท(ถวาย
องค�ราชันย� ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
4.6.โครงการสมทบงบประมาณก�อสร(าง
บ(านกาชาดตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 
5.1 โครงการสนับสนุนทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท จํานวน 3 ทุน 
 

 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 

บ(านนิคม 
 

บ(านหินฮาว 
 
 
- 

20,000 
 

100,000 
 

 
50,000 

 
20,000 

 
 

13,000 
 

30,000 
 
 

180,000 
 

 
6.ยุทธศาสตร*ด านการพัฒนาคนและสังคม 
ท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
2. 
 

 
 

 
3. 

สงเคราะห�และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คน
พิการและผู(ด(อยโอกาส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เสรมิสร(างความเข(มแข็งของ
สถาบันครอบครัวและสังคม 
 
 
 
เสรมิสร(างและสนับสนุน
การศึกษาระดับประถมวัย 

1.1  โครงการสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ
ผู(สูงอายุ ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
1.2  โครงการสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพผู(
พิการ จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
1.3  โครงการสงเคราะห�เพ่ือการยังชีพ
ผู(ปJวยเอดส�ตั้งจ�ายจาก เงินอุดหนุนท่ัวไป 
1.4   โครงการสนับสนุน อาสาสมัครดูแล
ผู(สูงอายุท่ีบ(าน ตั้งจ�ายจากเงินรายได( 
1.5  โครงการสงเคราะห�ผ(าห�มกันหนาว
ให(กับผู(สูงอายุ ผู(ด(อยโอกาส  ตั้งจ�ายจาก
เงินราย 
ได( 
1.6 โครงการสนับสนุนชมรมผู(สูงอายุ 
(ตั้งจ�ายจากเงินรายได() 
 
 
2.1.โครงการอบรมเครือข�ายครอบครัว
อบอุ�น ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 

 
 
3.1 โครงการกิจกรรมวันเด็ก
แห�งชาติ ต้ังจ�ายจากเงินอุดหนุน 

ทุกหมู�บ(าน 
 

ทุกหมู�บ(าน 
 

ทุกหมู�บ(าน 
 

ทุกหมู�บ(าน 
 

ทุกหมู�บ(าน 
 
 
 

ทุกหมู�บ(าน 
 
 
 
 
- 
 
 
 

 
ตําบลนาสี. 

 

2,160,000 
 

150,000 
 

90,000 
 

30,000 
 

50,000 
 
 
 

30,000 
 
 
 

20,000 
 
 
 
 

30,000 
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3.2ค�าอาหารเสริมนมของเด็กในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็กตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 
3.3 ค�าอาหารกลางวัน ของเด็กในศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน
ท่ัวไป 
3.4 ค�าพาหนะนําส�งเด็กไปโรงพยาบาล 
ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

ศพด. 
 
 

ศพด. 
 
 

ศพด. 
 
 

439,040 
 
 

815,360 
 
 

2,240 
 
 

4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
 
7. 
 
 
 

เสรมิสร(างและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส�งเสริมและสนับสนุน
การศึกษานอกระบบ 
 
เสรมิสร(างสุขภาพอนามัย
ประชาชนและพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพ 
 
 
ส�งเสริมและสนับสนุนการ
ป3องกันและควบคุมโรคตดิต�อ 

4.1 โครงการสนับสนุนกิจกรรมทาง
วิชาการของโรงเรียนตําบลนาสี ตัง้จ�าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
4.2  สนับสนุนค�าอาหารเสริมนม สําหรับ
เด็กของโรงเรยีนในเขต อบต.นาสี  ตั้งจ�าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป 
4.3 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการฝYก
ระเบียบวินัยโรงเรียนตาํบลนาสี (ตั้งจ�าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
4.4 โครงการสนับสนุนกิจกรรมการ
แข�งขันกีฬาโรงเรียนตาํบลนาสี (ตัง้จ�าย
จากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
4.5 โครงการสนับสนุนค�าอาหารกลางวัน
โรงเรียนในเขตตําบลนาสี (ตั้งจ�ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป) 
 

- 
 
 
6.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาระบบ
สาธารณะสุขมูลฐาน ตั้งจ�ายจากเงิน
อุดหนุนท่ัวไป 
6.2 โครงการพัฒนาหลักประกันสขุภาพ 
สปสช.(ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุนท่ัวไป) 
7.1 โครงการจัดซ้ือสารเคมีกําจัดยุงลาย 
วัคซีนป3องกันโรคพิษสุนัขบ(า(ตั้งจ�ายจาก
เงินอุดหนุน) 

ทุกโรงเรียน 
 
 

ทุกโรงเรียน 
 
 

ทุกโรงเรียน 
 
 

ทุกโรงเรียน 
 
 

ทุกโรงเรียน 
 
 
 
- 
 

 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 

10,000 
 
 

900,900 
 
 

20,000 
 
 

2,400 
 
 

1,287,000 
 
 
 
- 
 
 

120,000 
 

40,000 
 

60,000 
 
 
 

 

๗. ยุทธศาสตร*ด านการท�องเท่ียวและกีฬา 

ท่ี แผนงาน/โครงการ รายละเอียดของกิจกรรม พ้ืนท่ีดําเนินการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. การส�งเสริมและสนับสนุนการ

กีฬาและนันทนาการ 
1.1.  .  โครงการกีฬาสมัพันธ�ต(านยาเสพ
ติดตําบลนาสี  ตั้งจ�ายจากเงินรายจ�าย   
1.2  โครงการแข�งขันกีฬาท(องถ่ินสัมพันธ�( 
ตั้งจ�ายจากเงินอุดหนุน) 

ทุกหมู�บ(าน 
 

อบต.กุดผึ้ง 

150,000 
 

50,000 
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ส�วนท่ี  4 
ยุทธศาสตร*และแนวทางการพัฒนาช�วง 3 ป� ( พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557) 

----------------------------------------- 
4.1 วิสัยทัศน* 

วิสัยทัศน�ในการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลนาสี 
“มีหลักธรรมมาภิบาล สร�างงานด�วยภูมิป/ญญา พัฒนาสุขภาพอนามัย ใส�ใจส่ิงแวดล�อมและ
โครงสร�างพ้ืนฐาน เน�นคนเน�นงานสู�เศรษฐกิจพอเพียง” 

4.2 พันธกิจ 
1. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให(สูงข้ึน 
2. จัดให(มีโครงสร(างพ้ืนฐานท่ีได(มาตรฐานและครอบคลุมพ้ืนท่ี 
3. พัฒนาและส�งเสริมฟLMนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 
4. ส�งเสริมด(านจารีตประเพณีและวัฒนธรรม 
5. จัดให(มีการบริหารจัดการท่ีดี  รวดเร็ว  โปร�งใส  และก(าวทันเทคโนโลยี 
6. พัฒนาด(านคน สังคม สุขภาพอนามัยท่ีดี 
7. พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว 

 
4.3 จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให แก�กลุ�มอาชีพ OTOP 
      -  เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ� OTOP ให(มีคุณภาพและเป�นท่ีต(องการของตลาด 

-  เพ่ือให(ผลิตภัณฑ� OTOP เป�นท่ีรู(จักของคนท่ัวไปส�งเสริมอาชีพแก�คนในชุมชน  เพ่ิมผลผลิต     
   เพ่ิมรายได( 

  พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให แก�ประชาชนท่ัวไป 
        -  เพ่ือให(ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได(เพ่ิมข้ึน เพียงพอในการดํารงชีพ 
  ส�งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 
       -  เพ่ือให(ประชาชนมีตลาดจําหน�ายสินค(าและผลิตภัณฑ�ทางการเกษตร 
  สนับสนุนการจัดตั้งกลุ�มออมทรัพย* หรือการรวมกลุ�มในรูปแบบอ่ืนๆ 
        -  เพ่ือให(กลุ�มต�างๆ มีความม่ันคงและมีการบริหารจัดการท่ีดี 
  ก�อสร าง ปรับปรุง บํารุงรักษาสะพาน  ถนน  ทางเดินเท า ท�อ ระบายน้ํา  
         -  เพ่ือให(ถนน สะพานและทางเดินเท(ามีสภาพท่ีม่ันคงถาวร 
       -  เพ่ือให(ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจร 

ปรับปรุง บํารุงรักษา ร�องน้ํา แม�น้ํา คู คลอง บึง หนองน้ํา 
       -  เพ่ือให(ประชาชนมีน้ําใช(ในการอุปโภคและบริโภค 
       -  เพ่ือให(เป�นแหล�งอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ํา 

ติดตั้ง ปรับปรุง บํารุงรักษา ไฟฟLาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท* 
        - เพ่ือให(ประชาชนมีไฟฟ3าและน้ําประปาใช(อย�างท่ัวถึงทุกครัวเรือน 
  พัฒนาระบบจราจร 
        - เพ่ือให(เกิดความปลอดภัยในการใช(รถใช(ถนน 
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  ส�งเสริมการอนุรักษ*และการฟWXนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อม 
       - เพ่ือให(ผืนปJามีความอุดมสมบูรณ�  เป�นแหล�งต(นน้ําและเป�นแหล�งอาหารของชุมชน 
       - เพ่ือให(สภาพแวดล(อมในเขตพ้ืนท่ีมีความเป�นระเบียบและสวยงาม 
  ส�งเสริมการจัดการส่ิงแวดล อมชุมชนและมลพิษต�างๆ      
        - เพ่ือให(ชุมชนมีสภาพแวดล(อมท่ีดีและไม�มีมลพิษ 
  การพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 
         - เพ่ือให(ประชาชนมีน้ําใช(ในการเลี้ยงสัตว�และเพาะปลูก 
        - เพ่ือให(เป�นแหล�งอนุรักษ�พันธุ�สัตว�น้ํา 
  การพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ืออุปโภคบริโภค 
         - เพ่ือให(ประชาชนมีน้ําใช(ในการอุปโภคและบริโภค 
  ส�งเสริมพุทธศาสนา 
   - เพ่ือให(วัฒนธรรมและประเพณีต�างๆ ท่ีเก่ียวกับพุทธศาสนามีการสืบทอดต�อไปยังอนุชน
     รุ�นหลัง 
  ส�งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมละภูมิปDญญาท องถ่ิน 
        - เพ่ือให(ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปDญญาท(องถ่ินมีการอนุรักษ�และสืบทอด 
        - เพ่ือให(มีการนําเอาภูมิปDญญาท(องถ่ินมาใช(ให(เกิดประโยชน�ต�อชุมชน 
  ส�งเสริมสนับสนุนการนําหลักการมีส�วนร�วมมาใช ในการบริหารจัดการ 
        - เพ่ือให(ประชาชนได(มีส�วนร�วมในการบริหารจัดการ 
  การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค*กรปกครองส�วนท องถ่ิน 
        - เพ่ือให(การบริหารงานเกิดการบริหารจัดการท่ีดี 
  การพัฒนาบุคลากรขององค*กรปกครองส�วนท องถ่ิน 
        - เพ่ือให(บุคลากรมีความรู(ความสามารถเพ่ิมข้ึนและสามารถนําความรู(มาใช(ในการพัฒนา 
        หน�วยงานและท(องถ่ิน 

สงเคราะห*และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู ด อยโอกาส 
        - เพ่ือให(ผู(สูงอายุ คนพิการ ผู(ด(วยโอกาสและผู(ท่ีติดเชื้อเอดส� มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   เสริมสร างความเข มแข็งของสถาบันครอบครัว 
        - เพ่ือให(ครอบครัวมีความอบอุ�นและห�างไกลจากยาเสพติด 

เสริมสร างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
- เพ่ือให(เด็กระดับประถมวัยมีโอกาสได(เรียนอย�างท่ัวถึงและได(รับการพัฒนาในทุก ด(าน 

  เสริมสร างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
        - เพ่ือให(เด็กได(รับสวัสดิการและมีพัฒนาการทางด(านร�างกายและสติปDญญา ท่ีดี 
  เสริมสร างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
        - เพ่ือให(เด็กท่ีมีความรู(ความสามารถได(เรียนในระดับท่ีสูงข้ึนและนําความรู(ท่ีได(กลับมา 
        พัฒนาท(องถ่ินของตนเอง 
   ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 
       - เพ่ือให(ประชาชนได(มีโอกาสเรียนรู(หาประสบการณ�ใหม�ๆ เพ่ือนํามาใช(ใน  
     ชีวิตประจําวันและสามารถศึกษาได(ตลอดชีวิต 
  สร างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
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        - เพ่ือให(ประชาชนมีสุขภาพร�างกายท่ีแข็งแรงและห�างไกลจากโรคภัยไข(เจ็บต�างๆ 
   จัดระบบบริการทางการแพทย*และสาธารณสุข 
        - เพ่ือให(ประชาชนได(รับบริการทางด(านการแพทย�อย�างท่ัวถึง 
  ส�งเสริมและสนับสนุนการปLองกันและควบคุมโรคติดต�อ 
       - เพ่ือป3องกันการแพร�ระบาดของโรคติดต�อท้ังจากคนและสัตว� 
  ส�งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพ่ีเกิดจากโรคไม�ติดต�อ 
        - เพ่ือให(ประชาชนมีความรู(ในการดูแลสุขภาพและป3องกันตัวเองให(ห�างไกลโรคร(ายต�างๆ 
  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน*ชุมชนให เปMนแหล�งท�องเท่ียว 
        - เพ่ือให(เป�นสถานท่ีท�องเท่ียวและพักผ�อนหย�อนใจของประชาชนท่ัวไป 
    ปรับปรุงและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในเขต อปท. 

   - เพ่ือให(ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีมีสถานท่ีพักผ�อนและจัดกิจกรรมต�างๆ 
  การส�งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
   - เพ่ือเป�นการเชื่อมสัมพันธ�และป3องกันปDญหาจากยาเสพติด 
 

4.4  ยุทธศาสตร*การพัฒนา 
1. การพัฒนาด�านการส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก�ไขป/ญหาความยากจน 
2. การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาด�านการบริหารจดัการและอนุรักษ8ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อมอย�างย่ังยืน 
4. การพัฒนาด�านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิป/ญญาท�องถ่ิน 
5. การพัฒนาด�านการบริหารจดัการบ�านเมืองและสังคมท่ีดี 
6. การพัฒนาด�านคนและสังคม 
7. ด�านการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวและการกีฬา 

4.5  แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นการพัฒนาตําบลนาสีในช�วงสามป� 
1. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล 
 นโยบายของรัฐบาลนั้นองค�การบริหารส�วนตําบลนาสีตระหนักดีว�าจะนํามาสนองนโยบายพัฒนาท(องถ่ิน 

เพ่ือให(ประชาชนท่ีประสบปDญหานั้น ๆ  ได(หมดปDญหาและมีชีวิตท่ีอยู�ดีกินดีในบ(านเกิดของตน สนับสนุนและสนองนโยบาย
เร�งด�วนของรัฐบาลน้ัน  องค�การบริหารส�วนตําบลนาสี จะดําเนินการตั้งงบประมาณดําเนินการเองและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เพ่ือสนับสนุน
หน�วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  และประชาชนในเขตพ้ืนท่ีขององค�การบริหารส�วนตําบลเอง  เพ่ือบรรเทา  ลด  แก(ไข  และป3องกันปDญหา
ต�างๆ  เพ่ือให(ประชาชนมี คุภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  เป�นหมู�บ(านและชุมชนเข(มแข็ง  

2. พัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ   
  คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 10  (พ.ศ. 2550-2554) ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ       เสนอ  โดยมีวิสัยทัศน� พันธกิจ วัตถุประสงค� เป3าหมาย 
ยุทธศาสตร�การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ     ฉบับท่ี 10 และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร�สู�การปฏบัิติและการติดตามประเมินผล สรุป
ได(ดังนี้ 

1. วิสัยทัศน8ประเทศไทย 
      มุ�งพัฒนาสู� “สังคมอยู
เย็นเป�นสุขร
วมกัน (Green and Happiness  Society)  คนไทยมีคุณธรรม
นําความรอบรู/  รู/เท
าทันโลก  ครอบครัวอบอุ
น   ชุมชนเข/มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป�น
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ธรรม  สิ่งแวดล/อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน  อยู
ภายใต/ระบบบริหารจัดการประเทศท่ีมีธรรมาภิบาล 
ดํารงไว/ซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยEทรงเป�นประมุข และอยู
ในประชาคมโลกได/อย
างมีศักด์ิศรี” 
  2.  พันธกิจ  เพ่ือให(การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มุ�งสู� “สังคมอยู�เย็นเป�นสุข
ร�วมกัน”  ภายใต(แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้ 
  (1) พัฒนาคนให(มีคุณภาพ  คุณธรรมนําความรอบรู(อย�างเท�าทัน    

(2) เสริมสร(างเศรษฐกิจให(มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป�นธรรม    
(3)  ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสร(างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ  
      สิ่งแวดล(อม   
(4)  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศ    ให(เกิดธรรมาภิบาลภายใต(      ระบอบประชาธิปไตย  อันมี  
      พระมหากษัตริย�ทรงเป�นประมุข 
3. วัตถุประสงค8 

 (1)เพ่ือสร(างโอกาสการเรียนรู(คู�คุณธรรม จริยธรรมอย�างต�อเนื่องท่ีขับเคลื่อนด(วยการเชื่อมโยง
บทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสร(างบริการสุขภาพอย�างสมดุลระหว�างการส�งเสริม การ
ป3องกัน    การรักษา และการฟLMนฟูสมรรถภาพ และสร(างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 
 (2)เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเป�นเครือข�าย เป�นรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพ
ชีวิต และอนุรักษ� ฟLMนฟู ใช(ประโยชน�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมอย�างยั่งยืน นําไปสู�การพ่ึงตนเองและลดปDญหาความ
ยากจนอย�างบูรณาการ 
 (3)เพ่ือปรับโครงสร(างการผลิตสู�การเพ่ิมคุณค�าของสินค(าและบริการบนฐานความรู(และนวัตกรรม 
รวมท้ังสนับสนุนให(เกิดความเชื่อมโยงระหว�างสาขาการผลิตเพ่ือทําให(มูลค�าการผลิตสูงข้ึน 
 (4)เพ่ือสร(างภูมิคุ(มกัน และระบบบริหารความเสี่ยงให(กับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน  ตลาด
ปDจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
 (5)เพ่ือสร(างระบบการแข�งขันด(านการค(าและการลงทุนให(เป�นธรรม และคํานึงถึงผลประโยชน�ของ
ประเทศ รวมท้ังสร(างกลไกในการกระจายผลประโยชน�จากการพัฒนาสู�ประชาชนในทุกภาคส�วนอย�างเป�นธรรม 
 (6)เพ่ือเสริมสร(างความอุดมสมบูรณ�ของทรัพยากรธรรมชาติและคุณค�าความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ควบคู�กับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อมให(เป�นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทย
ท้ังในรุ�นปDจจุบันและอนาคต รวมท้ังสร(างกลไกในการรักษาผลประโยชน�ของชาติอย�างเป�นธรรมและอย�างยั่งยืน 
  (7)เพ่ือเสริมสร(างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสู�ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและภาค
ประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน ควบคู�กับการเสริมสร(างกลไกและ
กระบวนการมีส�วนร�วมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให(เกิดผลในทางปฏิบัติต�อการอยู�ร�วมกันอย�างสันติสุข 
 4. เป?าหมาย 
  (1) เปLาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเข มแข็งของชุมชน 
   (1.1)การพัฒนาคน 
    (1)คนไทยทุกคนได(รับการพัฒนาให(มีความพร(อมท้ังด(านร�างกาย สติปDญญา คุณธรรม 
จริยธรรม อารมณ� มีความสามารถในการแก(ปDญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการดํารงชีวิตอย�างมี 
ศักด์ิศรี และอยู�ร�วมกันอย�างสงบสุข 
    (2)เพ่ิมจํานวนป�การศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเป�น 10  ป� พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางท่ีมี
คุณภาพเพ่ิมเป�นร(อยละ 60 ของกําลังแรงงานท้ังหมด และเพ่ิมสัดส�วนบุคลากรด(านการวิจัยและพัฒนาเป�น 10  คน ต�อ
ประชากร 10,000 คน 
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    (3)อายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงข้ึนเป�น 80 ป� ควบคู�กับการลดอัตราเพ่ิมของการ
เจ็บปJวยด(วยโรคป3องกันได(ใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง นําไปสู�
การเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดรายจ�ายด(านสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว 
   (1.2)การพัฒนาชุมชนและแก(ปDญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีส�วนร�วม และ
องค�กรปกครองส�วนท(องถ่ินนําแผนชุมชนไปใช(ประกอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมกิจกรรมสร(างสรรค�สังคมและบรรเทา
ปDญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเข(าถึงแหล�งทุน การมีส�วนร�วมในการตัดสินใจ และลดสัดส�วนผู(อยู�ใต(เส(น
ความยากจนลงเหลือร(อยละ 4 ภายในป�  2554 
  (2) เปLาหมายด านเศรษฐกิจ 
   (2.1)โครงสร(างเศรษฐกิจ สัดส�วนภาคเศรษฐกิจในประเทศ ต�อภาคการค(าระหว�างประเทศ 
เพ่ิมข้ึนเป�นร(อยละ 35 ภายในป� 2554 และสัดส�วนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมข้ึนเป�นร(อยละ 15   
ภายใน ป� 2554 
   (2.2)เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ3อท่ัวไปเฉลี่ยร(อยละ 3.0-3.5 ต�อป� สัดส�วนหนี้
สาธารณะต�อผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ไม�เกินร(อยละ 50  และความยืดหยุ�นการใช(พลังงานเฉลี่ยไม�เกิน 1:1 ใน
ระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10  
   (2.3)ความเป�นธรรมทางเศรษฐกิจ สัดส�วนรายได(ของกลุ�มท่ีมีรายได(สูงสุด ร(อยละ 20 แรก ต�อ
รายได(ของกลุ�มท่ีมีรายได(ต่ําสุดร(อยละ 20 ไม�เกิน 10 เท�าภายในป� 2554 และสัดส�วนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย�อมต�อผลิตภัณฑ�มวลรวมในประเทศ ไม�ต่ํากว�าร(อยละ 40  ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
   (3) เปLาหมายการสร างความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดล อม 
   (3.1)รักษาความสมบูรณ�ของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ให(มีพ้ืนท่ีปJาไม(
ไว(ไม�น(อยกว�าร(อยละ ๓๓ และต(องเป�นพ้ืนท่ีปJาอนุรักษ�ไม�น(อยกว�า                ร(อยละ 18 ของพ้ืนท่ีประเทศ รวมท้ัง
รักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไว(ไม�น(อยกว�า 31,000,000 ไร� 
   (3.2)รักษาคุณภาพสิ่งแวดล(อมให(อยู�ในระดับท่ีเหมาะสมต�อการดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดี และไม�
เป�นภัยคุกคามต�อระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย 
 (4)เปLาหมายด านธรรมาภิบาล 
   (4.1)มุ�งให(ธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน มีคะแนนภาพลักษณ�ของความโปร�งใสอยู�ท่ี 5.0 
ภายในป� 2554 ระบบราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม และมีการดําเนินงานท่ีคุ(มค�าเพ่ิมข้ึน ลดกําลังคนภาคราชการให(ได(ร(อย
ละ 10 ภายในป� 2554  ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมข้ึน ท(องถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายได(และมี
อิสระ   ในการพ่ึงตนเองมากข้ึน  ภาคประชาชนมีความเข(มแข็ง รู(สิทธิ หน(าท่ี และมีส�วนร�วมมากข้ึนในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 
   (4.2)สร(างองค�ความรู(เก่ียวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ให(มีการศึกษาวิจัย 
พัฒนาองค�ความรู(ในด(านวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธีเพ่ิมข้ึนในระยะของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
  5.  ยุทธศาสตร*การพัฒนาประเทศ 
  ภายใต(บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน�ท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว และสลับซับซ(อนมากยิ่งข้ึนจําเป�น 
ต(องกําหนดยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
   (1)ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู�สังคมแห�งภูมิปDญญา และการเรียนรู(ให(ความ 
สําคัญกับการพัฒนาคนให(มีคุณธรรมนําความรู( เกิดภูมิคุ(มกัน 
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   (2)ยุทธศาสตร�การสร(างความเข(มแข็งของชุมชนและสังคมให(เป�นรากฐานท่ีม่ันคงของประเทศ ให(
ความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข(มแข็งด(วยการส�งเสริมการรวมตัว ร�วมคิด ร�วมทําในรูปแบบท่ี
หลากหลาย และจัดกิจกรรมอย�างต�อเนื่องตามความพร(อมของชุมชน 
   (3)ยุทธศาสตร�การปรับโครงสร(างการผลิตให(สมดุลและยั่งยืน ให(ความสําคัญกับการปรับโครงสร(าง
เพ่ือสร(างความเข(มแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพ่ิมคุณค�าสินค(าและบริการจากองค�ความรู(สมัยใหม�ภูมิ
ปDญญาท(องถ่ินและนวัตกรรม และการบริหารจัดการท่ีดี รวมท้ังสร(างบรรยากาศการลงทุนท่ีดีด(วยการพัฒนาโครงสร(าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส� การปฏิรูปองค�กร การปรับปรุงกฎระเบียบ การพัฒนามาตรฐานในด(านต�าง ๆ และการ
ดําเนินนโยบายการค(าระหว�างประเทศให(สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ พร(อมท้ังการสร(าง
ภูมิคุ(มกันและระบบบริหารความเสี่ยงของระบบเศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ   
   (4)ยุทธศาสตร�การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร(างความม่ันคงของ ฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล(อม ให(ความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศเพ่ือรักษาสมดุลระหว�างการ
อนุรักษ�และการใช(ประโยชน� การสร(างสภาพแวดล(อมท่ีดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
   (5)ยุทธศาสตร�การเสริมสร(างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุ�งเสริมสร(างความเป�น
ธรรมในสังคมอย�างยั่งยืน 
  6. การขับเคล่ือนยุทธศาสตร*สู�การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
  การขับเคลื่อนยุทธศาสตร�แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สู�การปฏิบัติ ต(องให(ภาคีพัฒนาทุกภาคส�วนมีส�วน
ร�วมในการขับเคลื่อน โดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร�ของแผนมาแปลงไปสู�แผนปฏิบัติการในระดับต�าง ๆ 
ควบคู�ไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ การสร(างองค�ความรู( รวมท้ังการ
ติดตามประเมินผลอย�างเป�นระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้ 
   (1)เสริมสร(างบทบาทการมีส�วนร�วมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับต�าง ๆ ท่ี
บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร�ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 10 ภายใต(หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
   (2)กําหนดแนวทางการลงทุนท่ีสําคัญตามยุทธศาสตร�การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
   (3)เร�งปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อน              ยุทธศาสตร�ให(บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
   (4)ศึกษาวิจัยสร างองค*ความรู และกระบวนการเรียนรู เพ่ือหนุนเสริมการขับเคล่ือน
ยุทธศาสตร*แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10  สู�การปฏิบัต ิ
   (5)พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสร(างดัชนีชีว้ัดความสาํเร็จของการพัฒนาในทุกระดับ 
   (6)สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานข(อมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงข�ายข(อมูลข�าวสาร
ระหว�างหน�วยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพ้ืนท่ีและท(องถ่ิน 

3.  พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร*ท องถ่ิน 
1. พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให(แก�ประชาชน 
2. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียว 
3. เพ่ิมช�องทางในการรับรู(ข(อมูลข�าวสารให(แก�ประชาชน 
4. ส�งเสริมการเรียนรู(ตามภูมิปDญญาท(องถ่ิน 
5. ส�งเสริมการศึกษาให(ท่ัวถึง 
6. ก�อสร(าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  สะพาน  ท�องลอดเหลี่ยม  ท�อระบายน้ํา  แหล�งน้ํา  ไฟฟ3า  

ประปา  อาคาร 
7. งานพัฒนาระบบจราจร 
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8. ป3องกันรักษา  และส�งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
9. ส�งเสริมให(ประชาชนมีส�วนร�วมในการบริหาร 
10. พัฒนาและส�งเสริมการบริหารองค�กรท่ีดี 
11. ส�งเสริม  และพัฒนาด(านการเมือง 
12. การจัดระเบียบสังคมและชุมชน 
13. การป3องกันภัยฝายพลเรือน 
14. การสังคมสงเคราะห� 
15. ส�งเสริมและอนุรักษ�ศิลปวัฒนธรรมท(องถ่ิน 
16. ส�งเสริมและฟLMนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 

 4.  พัฒนาตามนโยบายพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอําเภอ 
 

วิสัยทัศน*จังหวัดหนองบัวลําภู 
หนองบัวลําภูเปAนเมืองน�าอยู�      เคียงคู�ธรรมชาติ 
ประชาชนชาฉลาดทํากิน      ในดินแดนสันติสุข 

  
การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดหนองบัวลําภูและแผนพัฒนาอําเภอสุวรรณคูหา 

จังหวัดหนองบัวลําภู  ได(กําหนดยุทธศาสตร�เพ่ือการพัฒนาไว(  3  ยุทธศาสตร�  ดังนี้ 
1.  ยุทธศาสตร�เคียงคู�รู(ค�าธรรมชาติ  แนวทางการดําเนินงานดังนี้  ฝายต(นน้ํา  และการฟLMนฟูขยายพ้ืนท่ีปJาไม(  

เพ่ือลดความสูญเสียจากภัยธรรมชาติ  เช�น  น้ําท�วม  น้ําแล(ง  เป�นต(น 
2.  ยุทธศาสตร�ชาญฉลาดทํากิน  แนวทางการดําเนินงานดังนี้  ส�งเสริมเกษตรอินทรีย�  พัฒนาฝ�มือ  แรงงาน  

ส�งเสริมอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  และผลิตภัณฑ�  OTOP  พัฒนาและส�งเสริมการท�องเท่ียว  การปลูกยางพารา  การเลี้ยง
โคนม – โคเนื้อ  และส�งเสริมอาหารปลอดภัย  เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของทุนทางสังคมก�อให(เกิดการสร(างรายได(
และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย�างสอดคล(องกับธรรมชาติ 

3.  ยุทธศาสตร�ดินแดนสันติสุข  แนวทางการดําเนินงานดังนี้  ส�งเสริมให(มีสุขภาพดี  การศึกษาดีมีคุณธรรม  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน  การบริการดีมีคุณภาพการบริหารดี  โปร�งใส  ตรวจสอบได(การพัฒนาสังคม
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีดี 
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ส�วนท่ี  5 

ยุทธศาสตร*และแนวการพัฒนาองค*การบริหารส�วนตําบลนาส ี( พ.ศ.2556 – พ.ศ. 2558 ) 
----------------------------------------------------- 

ยุทธศาสตร*การพัฒนาขององค*การบริหารส�วนตําบลนาสีในช�วงสามป�  ( 2556 – 2558 ) 
1. การพัฒนาด(านการส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก(ไขปDญหาความยากจน 
2. การพัฒนาด(านโครงสร(างพ้ืนฐาน 
3. การพัฒนาด(านการบริหารจัดการและอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อมอย�างยั่งยืน 
4. การพัฒนาด(านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปDญญาท(องถ่ิน 
5. การพัฒนาด(านการบริหารจัดการบ(านเมืองและสังคมท่ีดี 
6. การพัฒนาด(านคนและสังคม 
7. ด(านการพัฒนาการท�องเท่ียวและการกีฬา 

แนวทางการพัฒนาองค*การบริหารส�วนตําบลนาสีในช�วงสามป� (2556-2558) 
1.  การพัฒนาด านการส�งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการแก ไขปDญหาความยากจน 

แนวทาง   1.  พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให(แก�กลุ�มอาชีพ OTOP 
           2.  พัฒนาและส�งเสริมอาชีพให(แก�ประชาชนท่ัวไป 
           3.  ส�งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน 

2.  การพัฒนาด านโครงสร างพ้ืนฐาน 
แนวทาง   1.  ก�อสร(าง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาสะพาน  ถนน  ทางเดินเท(า  ท�อระบายน้ํา 
           2.  ปรับปรุง บํารุงรักษา  ร�องน้ํา  แม�น้ํา  คู  คลอง  บึง  หนองน้ํา 
           3.  ติดต้ัง  ปรับปรุง  บํารุงรักษา  ไฟฟ3าสาธารณะ  ประปา  และโทรศัพท� 
           4.  พัฒนาระบบจราจร 

3.  การพัฒนาด านการบริหารจัดการและอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล อมอย�างย่ังยืน 
แนวทาง   1.  เสริมการอนุรักษ�และการฟLMนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล(อม 

2.  ส�งเสริมการจัดการสิ่งแวดล(อมชุมชนและมลพิษต�างๆ 
3.  การพัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร 

4.  การพัฒนาด านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปDญญาท องถ่ิน 
      แนวทาง   1.  ส�งเสริมพุทธศาสนา 
          2.  ส�งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมและภูมิปDญญาท(องถ่ิน 
5.  การพัฒนาด านการบริหารจัดการบ านเมืองและสังคมท่ีดี 

แนวทาง   1.  ส�งเสริมสนับสนุนการนําหลักการมีส�วนร�วมมาใช(ในการบริหารจัดการ 
2.  การพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 
3.  การพัฒนาบุคลากรขององค�กรปกครองส�วนท(องถ่ิน 

6.  การพัฒนาด านคนและสังคม 
แนวทาง   1.  สงเคราะห�และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู(ด(อยโอกาส 

2.  เสริมสร(างความเข(มแข็งของสถาบันครอบครัว 
3.  เสริมสร(างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย 
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4.  เสริมสร(างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
5.  เสริมสร(างและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
6.  ส�งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 
7.  สร(างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ 
8.  จัดระบบบริการทางการแพทย�และสาธารณสุข 
9.  ส�งเสริมและสนับสนุนการป3องกันและควบคุมโรคติดต�อ 
10.  ส�งเสริมการดูแลรักษาสุขภาพท่ีเกิดจากโรคไม�ติดต�อ 

7.  ด านการพัฒนาการท�องเท่ียวและกีฬา 
แนวทาง   1.  พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน�ชุมชนให(เป�นแหล�งท�องเท่ียว 
               2.  ปรับปรุงและพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวในเขต อปท. 
               3.  การส�งเสริม และสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
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บัญชโีครงการ แผนพัฒนาสามป� 
( พ.ศ. 2555 – พ.ศ. 2557 ) 

 
 
 
 
 
 


