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ส่วนที่ 1 
บทน า 

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

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ให้ความส าคญัเป็นอยา่งยิ่งต่อการกระจายให้แก่องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เน่ืองจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็นหน่วยงานระดบัรากหญา้ท่ีใกลชิ้ดกบัประชาชน
ในพื้นท่ีมากท่ีสุด ทั้งน้ีไดก้  าหนดให้การบริหารราชการตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคญั 
โดยก าหนดกรอบความเป็นอิสระ ในการก าหนดนโยบาย การปกครอง  การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลงั 
และมีการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานต่าง ๆ เพิ่มข้ึนทุก ๆ ปี ท าใหเ้กิดมิติใหม่ทางการพฒันาอยา่งกวา้งขวาง 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ซ่ึงเป็นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัระบบ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในทอ้งถ่ินตามพระราชบญัญติัสภาต าบลและองคก์ารบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. 2537 (แกไ้ขเพิ่มเติม) ดงัน้ี 

 

หน้าทีท่ีต้่องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. จดัหมี้และบ ารุงรักษาทางน ้าและทางบก 
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน ้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ รวมทั้งก าจดัมูลฝอย และส่ิง

ปฏิกูล 
3. ป้องกนัโรคและระงบัโรคติดต่อ 
4. ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
6. ส่งเสริมการพฒันาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุและผูพ้ิการ 
7. คุม้ครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
8. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และวฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
9. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจดัสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความ

จ าเป็นและสมควร 
 

หน้าทีท่ีอ่าจจัดท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
1. ใหมี้น ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 
2. ใหมี้และบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสวา่งโดยวธีิอ่ืน 
3. ใหมี้และบ ารุงรักษาทางระบายน ้า 
4. ใหมี้และบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา การพกัผอ่นหยอ่นใจ และสวนสาธารณะ 
5. ใหมี้และส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ 
6. ส่งเสริมใหมี้อุตสาหกรรมในครอบครัว 
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7. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
8. การคุม้ครองดูแลและรักษาทรัพยสิ์นอนัเป็นสาธาณสมบติัของแผน่ดิน 
9. หาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นขององคก์ารบริหารส่วนต าบล 
10. ใหมี้ตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าขา้ม 
11. กิจการเก่ียวกบัการพานิชย ์
12. การท่องเท่ียว 
13. การผงัเมือง 

ในการด าเนินการตามภารกิจดงักล่าว การวางแผนถือเป็นกลไกส าคญัท่ีจะท าให้องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินบรรลุจุดมุ่งหมายดงักล่าว โดยในกระบวนการวางแผนนั้นตอ้งสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาในระดบัต่าง ๆ 
ได้แก่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
แผนพฒันาจงัหวดั แผนยทุธศาสตร์การพฒันาอ าเภอแผนพฒันาอ าเภอ การผงัเมือง ปัญหาของทอ้งถ่ิน ทั้งน้ีการ
ปฏิบติังานตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลตอ้งเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนภายใต้
หลกัเกณฑก์ารบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีและค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
1.1 ลกัษณะของแผนพฒันาส่ีปี 

 

แผนพฒันาส่ีปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบติั โดยมีหลกัคิดท่ีว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพฒันาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพฒันาไดม้ากกวา่หน่ึงแนวทาง และภายใตแ้นวทางการพฒันา
หน่ึง ๆ จะมีโครงการ/กิจกรรม ไดม้ากกว่าหน่ึงโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะตอ้งน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตาม
วตัถุประสงค ์เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพฒันาอยา่งย ัง่ยนืและวสิัยทศัน์ในท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพฒันาส่ีปี เป็นแผนท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบังบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ใช้การวางแผนเป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพฒันาส่ีปีในปีท่ีจะจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจดัท างบประมาณ เพื่อให้
กระบวนการจดัท างบประมาณเป็นไปดว้ยความรอบคอบและผา่นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

1.2 วตัถุประสงค์ของการจัดท าแผนพฒันาส่ีปี 
 

การจดัท าแผนพฒันาส่ีปีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
1. เพื่อแสดงความเช่ือมโยงรและสอดคลอ้งกนัระหวา่งแผนยุทธศาสตร์การพฒันาและการจดัท า

งบประมาณประจ าปี  
2. เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนองต่อ

ยทุธศาสตร์การพฒันาอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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3. เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุในเอกสาร
งบประมาณประจ าปีและน าไปสู่การปฏิบติัไดท้นัท่ีท่ีไดรั้บการจดัสรรงบประมาณ 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนพฒันาส่ีปี 
 

หลงัจากท่ีไดก้ าหนดยทุธศาสร์การพฒันาและแนวทางการพฒันาในแผนยุทธศาสตร์และ้จะถึงขั้นตอน
ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบติัโดยการจดัท าแผนพฒันาส่ีปี ซ่ึงมีขั้นตอนในการด าเนิการ 7 ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
 

ขั้นตอนที ่1 การเตรียมการจัดท าแผน 
 

1. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบการจดัท าแผน ควรเขา้พบผูบ้ริหารท้องถ่ิน เพื่อช้ีแจงวตัถุประสงค ์
ความส าคญัและความจ าเป็นในการจดัท าแผนพฒันาส่ีปี ห้วงปี พ.ศ.............ถึง......... ผา่นปลดัองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน ใหผู้บ้ริหารทอ้งถ่ินอนุมติั โครงการดงักล่าวจะเป็นการก าหนดทรัพยากรในการจดัท าแผนพฒันาส่ี
ปี และการก าหนดปฏิทินการท างานไวอ้ยา่งชดัเจน 

2. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบแจง้โครงการท่ีไดรั้บอนุมติัให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้งทราบ ไดแ้ก่คณะกรรมการ
พฒันาทอ้งถ่ิน คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน หน่วยงานภายในขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินและประชาคม 

 

ขั้นตอนที ่2 การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
 

1. ในขั้นน้ีคณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผน จะสรุปยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาจาก
แผนยุทธศาสตร์การพฒันา พร้อมทั้งขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง ปัญหาความตอ้งการของทอ้งถ่ิน รวมทั้งสรุปยุธศาสตร์
การพฒันาของจงัหวดั/อ าเภอ   และนโยบายของงผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเพื่อน าเสนอต่อคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน 

2. คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน   จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ิน  
ประชาคมทอ้งถ่ินและส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อร่วมกนัพจิารณา  โดยในการจดัท าแผนพฒันาส่ีปีในคร้ังแรก  
ใหเ้วทีการประชุมร่วมกนัดงักล่าว คดัเลือกยุธศาสตร์การพฒันา  แนวทางการพฒันาท่ีสมควรน ามาใชเ้ป็นแนว
ทางการจดัท าแผนพฒันาส่ีปี  เพื่อเป็นกรอบในการจดัท าพิจารณาโครงการ/กิจกรรมในแผนพฒันาส่ีปีต่อไป     

แต่ส าหรับการจดัท าแผนพฒันาส่ีปีต่อไป (เม่ือครบรอบหน่ึงปี) ให้เวทีการประชุมร่วมพิจารณา
ทบทวนดูวา่  จากยุธศาสตร์  แนวทางการพฒันาท่ีไดค้ดัเลือกและโครงการ/กิจกรรมท่ีไดก้ าหนดไว ้ ยงัมีความ
เหมาะสมหรือไม่ ซ่ึงในขั้นตอนน้ีในการจดัท าแผนพฒันาส่ีปีในปีต่อไปจะสามารถคดัเลือกยุธศาสตร์การพฒันา  
แนวทางการพฒันาท่ีจะน ามาใชเ้ป็นกรอบการจดัท าแผนพฒันาส่ีปีก็ไดร้วมทั้งก าหนดโครงการ/กิจกรรม  ท่ีจะ
เพิ่มเต่ิมหรือตดัทอนลงได ้

3. เม่ือไดแ้นวทางการพฒันาแลว้  เวทีการประชุมร่วมพิจารณาวา่มีโครงการ/กิจกรรมอะไรบา้งท่ี
ตอ้งด าเนินการเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของแนวทางการพฒันาท่ีคดัเลือกมาใชเ้ป็นกรอบในการ
พฒันา 
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4. โครงการ/กิจกรรมท่ีพิจารณาก าหนดอาจมีเป็นจ านวนมาก  ดงันั้นในขั้นตอนน้ีจะตอ้งมีการ
ด าเนินการ  ดงัน้ี 

(1) พิจารณาความเก่ียวเน่ืองกนัระหวา่งยธุศาสตร์หรือแนวทางการพฒันา 
(2) ใหพ้ิจารณาน าโครงการ/กิจกรรม  จากแผนชุมชนท่ีเกินขีดความสามารถในการด าเนินการของ

ชุมชนท่ีสอดคลอ้งกบัยุธศาสตร์การพฒันาในแผนยุธศาสตร์การพฒันามาประกอบการจดัท า
แผนพฒันาส่ีปี 

(3) มีการจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ/กิจกรรม  เพื่อท่ีจะ บรรจุลงในแผนการพฒันาส่ีปีได้
อยา่งเหมาะสมและนอกจากนั้นยงัเป็นการจดัล าดบัโครงการไวเ้พื่อท าแผนการพฒันาส่ีปีในช่วงถดัไปดว้ย 

(4) เน่ืองจากกิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการมีความหลากหลาย  ดงันั้น  ในขั้นตอนของการพิจารณา
ก าหนดกิจกรรมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทรัพยากรการบริหาร  ภาคีการพฒันา  ขีดความสามารถขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โครงการท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการและโครงการ
ท่ีขอรับการสนบัสนุนจากหน่วยงานอ่ืน 
 

ขั้นตอนที ่3  การเกบ็รวบรวมข้อมูลและการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

1. การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  ด าเนินการส ารวจและเก็บขอ้มูลท่ีจ าเป็นต่อการ

จดัท าแผนพฒันาส่ีปี  ซ่ึงนอกจากจะตอ้งเก็บรวบรวมขอ้มูลพื้นฐานทัว่ไปแลว้  ยงัจะตอ้งวิเคราะห์วา่ยุธศาสตร์
การพฒันา  แนวทางการพฒันาท่ีเลือก  ตอ้งการขอ้มูลประเภทใดเป็นพิเศษตอ้งการขอ้มูลของห้วงเวลาใด  เพื่อ
เป็นขอ้มูลท่ีจะน ามาวิเคราะห์แนวทางการพฒันา  โครงการ/กิจกรรมไดอ้ย่างถูกตอ้ง  โดยในการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลท่ีจะตอ้งเก็บขอ้มูล  ทั้งขอ้มูลภายในองค์กรและขอ้มูลภายนอก  เพื่อสามารถวิคราะห์  SWOT  (การ
วเิคราะห์จุดแขง็  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค) ได ้

การวเิคราะห์ข้อมูล 
ประกอบดว้ย 4  กิจกรรมหลกั  คือ    

1. การประเมินผลการพฒันาทีผ่่านมา 
คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผผนพฒันาทอ้งถ่ินสรุปผลการพฒันาท่ีผา่นมา  น าเสนอท่ี

ประชุมซ่ึงประกอบด้วยคณะกรรมการการพฒันาทอ้งถ่ิน  ประชาคมทอ้งถ่ินและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ประเมินผลการพฒันาทอ้งถ่ินในรอบปีท่ีผา่นมา  โดยประเมินทั้งในเชิงปริมาณและในเชิงคุณภาพ 



- 5 - 
 

แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
 

 

2. การคัดเลือกยุธศาสตร์การพฒันา 
  หลงัจากการประเมินผลการพฒันาในรอบปีท่ีผา่นมาแลว้ท่ีประชุมตามขอ้1 ร่วมกนัคดัเลือกยุธ

ศาสตร์การพฒันาในแผนยุธศาสตร์การพฒันา  รวมทั้งสอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของประชาคม/ชุมชน
ในหว้งระยะเวลาส่ีปี 

ในกรณีท่ีเห็นวา่มียทุธศาสตร์การพฒันาใดท่ียงัมิไดก้ าหนดไวใ้นแผนยุธศาสตร์การพฒันา  แต่
มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีจะตอ้งก าหนดข้ึนใหม่  อาจก าหนดข้ึนได้  แต่ทั้งน้ี  ตอ้งแสดงให้เห็นถึงเหตุผลและ
วตัถุประสงคท่ี์มีความสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและวสิัยทศัน์การพฒันาทอ้งถ่ิน 

3. การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพฒันา 
ภายใตยุ้ธศาสตร์    จะมีแนวทางการพฒันาท่ีหลากหลาย  ซ่ึงลว้นแลว้แต่มีความจ าเป็นในการ

ด าเนินการเพื่อบรรลุวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาทั้งส้ิน  แต่มีความส าคญัความจ าเป็นเร่งด่วนมากนอ้ย
ต่างกัน  ท่ีประชุมตามขอ้ 1 จะต้องร่วมกันจดัเรียงล าดับความส าคญัของแนวทางการพฒันา  การจดัล าดับ
ความส าคญัดงักล่าว  ไม่ไดห้มายความว่าแนวางการพฒันาท่ีถูกจดัล าดบัความส าคญัอยูใ่นล าดบัหลงัๆ จะไม่
ตอ้งน ามาปฏิบติั  เพราะการท่ีจะก าหนดแนวทางการพฒันาทุกแนวทาง  ไดรั้บการพิจารณาแลว้า่ตอ้งด าเนินการ   
แต่ในหว้งระยะเวลาส่ีปีของแผนพฒันาส่ีปีนั้นอาจมีแนวทางท่ีจ าเป็นตอ้งน ามาเนน้การปฏิบติั 

วิธีการจดัล าดบัความส าคญั  มีหลายวิธี  ตั้งแต่วิธีการง่ายๆ คือ ท่ีประชุมตกลงกนัหรืออาจใช้วิธีการ
ลงคะแนนคดัเลือกโดยใชบ้ตัรลงคะแนน  เพื่อน ามารวมคะแนนและจดัล าดบัความส าคญัท่ีเป็นวิทยาศาสตร์อาจ
ใชว้ธีิ  Rating  Scale  หรือวิธี  Strategic  lssued  Graph  หรือวิธีอ่ืนๆ  ซ่ึงองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินแต่ละแห่ง
สามารถเลือกวธีิปฏิบติัไดต้ามความเหมาะสม 

4. การตัดสินใจเลือกแนวทางการพฒันาในช่วงส่ีปี 
 หลงัจากจดัล าดบัแนวทางการพฒันาแล้ว ท่ีประชุมจะตดัสินใจว่าจะน าแนวทางเหล่านั้นมา

ด าเนินการ แต่ในการตดัสินใจเลือกนั้น ควรจะได้วิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ ในทางปฏิบติั เพราะในการ
จดัล าดบัความส าคญัอาจใช้การตดัสินใจของแต่ละบุคคลเป็นหลกั ดงันั้น เพื่อทบทวนและยืนยนัการจดัล าดบั
ความส าคญั ว่ามีความเป็นไปได้ในทางปฏิบติัจริงหรือไม่ จึงควรน าแนวทางการพฒันามาวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค (SWOT  Analysis) อีกคร้ัง 

 

ขั้นตอนที ่4 การก าหนดวตัถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
 

1. หลังจากได้แนวทางการพัฒนาในช่วงส่ีปีแล้ว ให้ ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาคัดเลือก
วตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันา มาท าเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา โดยพิจารณาคดัเลือก
วตัถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพฒันาจากแผนยุทธศาสตร์การพฒันา  ท่ีสอดคล้องกบัแนวทางการพฒันา
ในช่วงส่ีปี โดยน าวตัถุประสงคด์งักล่าวมาจดัท าเป็นวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาในช่วงส่ีปี 
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 บางคร้ังองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอาจก าหนดวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันา ตั้งแต่ขั้นตอนการ
จดัท าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาทอ้งถ่ินแลว้  แต่อาจน ามาปรับใหช้ดัเจนและสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในช่วงส่ี
ปี 

2. ในขั้นตอนน้ีท่ีประชุมจะร่วมกนัพิจารณาก าหนดโครงการ/กิจกรรมการพฒันาท่ีจะตอ้งร่วม
ด าเนินการตามแนวทางท่ีคดัเลือก และโดยท่ีกิจกรรมท่ีจะด าเนินการยอ่มมีความหลากหลาย ซ่ึงท่ีประชุมจะตอ้ง
พิจารณาในประเด็นดงัต่อไปน้ีดว้ยคือ 

(1) พิจารณากิจกรรมท่ีตอ้งด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงคข์องแนวทางการพฒันาท่ี
ก าหนดอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้โครงการ/กิจกรรมท่ีองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการเอง โครงการ/
กิจกรรมท่ีร่วมด าเนินการกบัหน่วยงานอ่ืน หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีหน่วยงานอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการ 

(2) พิจารณาจดัล าดบัความส าคญัของโครงการ/กิจกรรม ควรพิจารณาทั้งภายใตแ้นวทาง
เดียวกนั และระหวา่งแนวทางการพฒันา 

(3) พิจารณาถึงความเช่ือมโยงของกิจกรรม ทั้งในดา้นกระบวนการการด าเนินงาน และใน
ดา้นของผลการด าเนินการ เพื่อบรรจุกิจกรรมลงในปีต่าง ๆ ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเหมาะสม 

(4) พิจารณาคดัเลือกโครงการ/กิจกรรม 
ก. จากความจ าเป็นเร่งด่วน 
ข. ขีดความสามารถทางทรัพยากรการบริหารขององคก์รปกครอ ส่วนทอ้งถ่ิน 
ค. ความเช่ือมโยงของกิจกรรม และระยะเวลาท่ีจะด าเนินการ 

 

ขั้นตอนที ่5 การจัดท ารายละเอยีดโครงการ/กจิกรรมการพฒันา 
 

 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินร่วมกบัประชาคมทอ้งถ่ิน ก าหนดประเด็นหลกัการพฒันาใหส้อดคลอ้งกบั
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในแผนยุทธศาสตร์การพฒันา รวมทั้งสอดคลอ้งกบัปัญหา 
ความตอ้งการของประชาคมและชุมชน โดยใหน้ าขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานต่าง ๆ และขอ้มูลใน
แผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาส่ีปี 

 

ขั้นตอนที ่6 การจัดท าร่างแผนพฒันาส่ีปี 
 

1. คณะกรรมการสนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน รวบรวมประเด็นหลกัการพฒันา ปัญหา 
ความตอ้งการ และขอ้มูลมาจดัท าร่างแผนพฒันาส่ีปี แลว้เสนอคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน  

2. จดัท าร่างแผนพฒันาส่ีปีโดยมีเคา้โครงประกอบดว้ย 6 ส่วนดงัน้ี 
ส่วนท่ี 1 บทน า 
ส่วนท่ี 2 สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐานท่ีส าคญัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ส่วนท่ี 3 ผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผา่นมา 
ส่วนท่ี 4 สรุปยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงส่ีปี 
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ส่วนท่ี 5 บญัชีโครงการพฒันา 
ส่วนท่ี 6 การน าแผนพฒันาส่ีปีไปสู่การปฏิบติัและการติดตามประเมินผล 

 

ขั้นตอนที ่7 การอนุมัติและประกาศใช้แผนพฒันาส่ีปี  
 

1. คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน พิจารณาร่างแผนพฒันาส่ีปีเพื่อเสนอผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน 
2. ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินพิจารณาอนุมติัร่างแผนพฒันาส่ีปี และประกาศใชแ้ผนพฒันาส่ีปี  

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินเสนอร่างแผนพฒันาส่ีปีต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแลว้ผูบ้ริหารทอ้งถ่ินจึงพิจารณาอนุมติัและประกาศใช้แผนพฒันาส่ีปี
ต่อไป 

3. เม่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินประกาศใช้แผนพฒันาส่ีปีแล้ว ให้ผู ้บริหารท้องถ่ินส่ง
แผนพฒันาส่ีปีใหค้ณะกรรมการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินระดบัอ าเภอ เพื่อพิจารณากลัน่กรองแผนพฒันาส่ีปี 
วา่มีความสอดคลอ้งกบักรอบยุทธศาสตร์ฯ หรือไม่ แลว้เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการประสานแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินระดบัจงัหวดั ต่อไป 
 

1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนพฒันาส่ีปี 
 

 การจดัท าแผนพฒันาส่ีปี เป็นเคร่ืองมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบ ใหเ้หน้ถึงความเช่ือมโยงระหวา่งแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลทั้งใน
เชิงสนบัสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกนั เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินน ามาตดัสินใจก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานและใชท้รัพยากรการบริหารของทอ้งถ่ินอยา่งมีประสิทธิภาพเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 

******************************** 
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ส่วนที่ 2  
สภาพทั่วไป และ ข้อมูลพืน้ฐานที่ส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 

--------------------------------- 
2.1 ลกัษณะทัว่ไปและประวตัิความเป็นมาของพืน้ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
 

2.1.1 สภาพทัว่ไป 
 ประวตัิความเป็นมา 

 

  เหตุท่ีไดช่ื้อวา่  “บา้นเมืองเพีย”  เพราะเม่ือสมยัก่อนบา้นน้ีเป็นเมืองเล็ก ๆ เมืองหน่ึงหรือแควน้
หน่ึง และมาถึงยคุโคตรบูรณ์ไดเ้สียเมืองใหแ้ก่เขมร  เม่ือถูกเขมรบงัคบัให้ตม้เกลือส่งส่วยก็ทนความกดข่ีข่มเหง
ไม่ไหว  จึงไดอ้พยพไปทางหลวงพระบางหรือเวียงจนัทร์ หรือมิฉะนั้นก็เกิดโรคระบาดอย่างใหญ่หลวงท าให้
คนเกิดลม้ตายบา้นเมืองจึงร้างไป  เวลาต่อมาไดมี้ประชาชนอพยพมาจากสีภูมิ  (อ าเภอสุวรรณภูมิ)  มาตั้งถ่ินฐาน
บา้นช่องข้ึนใหม่อีก  เม่ือนานปีก็มีผูค้นอพยพมาตั้งถ่ินฐานมากข้ึน  การปกครองแต่เดิมก็ข้ึนกบัสีภูมิ  ต่อ ๆ มา
การติดต่อธุระกิจกนัดาร  จึงไดแ้ต่งตั้งให้เจา้นายมาจากสีภูมิมาปกครอง  มีต าแหน่งเป็นเพีย  จึงไดข้นานนามวา่  
“เมืองเพีย”  ต่อจากนั้นก็ไดเ้รียกกนัติดปากมาโดยตลอดวา่  บา้นเมืองเพีย 

  เดิมทีนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีฐานะเป็นสภาต าบลเมืองเพีย และยกฐานะเป็น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เม่ือวนัท่ี 23 เดือน กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2540     

ทีต่ั้งและอาณาเขต   
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีพื้นท่ี 73.40 ตารางกิโลเมตร อยูห่่างจากจงัหวดัขอนแก่น

ไปทางทิศใต ้ประมาณ 46 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกบัพื้นท่ีใกลเ้คียง 4 ต าบล คือ ต าบลหวัหนอง , ต าบล
เปือยใหญ่ , ต าบลบา้นไผ ่และต าบลชนบท   ดงัน้ี 

 ทิศเหนือ จรด ต าบลบา้นไผ ่  อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 
 ทิศใต ้  จรด ต าบลเปือยใหญ่   ก่ิงอ าเภอโนนศิลา  จงัหวดัขอนแก่น 

 ทิศตะวนัออก จรด ต าบลหวัหนอง  อ าเภอบา้นไผ ่ จงัหวดัขอนแก่น 
 ทิศตะวนัตก จรด ต าบลชนบท    อ าเภอชนบท  จงัหวดัขอนแก่น 
 เขตปกครอง     รวม 14 หมู่บา้น คือ 

 หมู่ท่ี 1 บา้นเมืองเพีย ผูป้กครอง นางกาญจนา   อริยภกัดี ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 2 บา้นเมืองเพีย ผูป้กครอง นายสุขสัน    ปลดักอง ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 3 บา้นขามเรียน   ผูป้กครอง นางสาวประยรู ฝ่ายสูน ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 4 บา้นดู่ใหญ่   ผูป้กครอง นายค าปาง เบา้สองสี ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 5 บา้นละวา้    ผูป้กครอง นายศุภสิทธ์ิ   ทิทา ผูใ้หญ่บา้น 
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 หมู่ท่ี 6  บา้นละวา้  ผูป้กครอง นายสุรพงษ ์  วงษช์ารี ก านนัเมืองเพีย 

 หมู่ท่ี 7  บา้นชีกกคอ้  ผูป้กครอง นายสุเทพ         จงค า ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 8  บา้นเมืองเพีย ผูป้กครอง นายอุดม   ทุมพา ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 9  บา้นหนองนางขวญั   ผูป้กครอง นายหนูการ หมีตี ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 10  บา้นละวา้  ผูป้กครอง นางนาฎยา       พงษสี์มา ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 11 บา้นดู่โพธ์ิตาก ผูป้กครอง นายบุญจนัทร์ สิมหลวง ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 12  บา้นขามเรียน ผูป้กครอง นายวานิช ตุม้วดั ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 13  บา้นชีกกคอ้  ผูป้กครอง นายบุญเหลียม อาณารักษ ์ ผูใ้หญ่บา้น 
 หมู่ท่ี 14 บา้นคามวารี  ผูป้กครอง นายหนูไกร  ป่าเกลือ ผูใ้หญ่บา้น 
 

 ลกัษณะภูมิประเทศ 
  พื้นท่ีในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ทางดา้นทิศตะวนัออกและทิศใต ้ส่วนมากจะ
เป็นท่ีราบใชใ้นการท านา แต่เฉพาะทางดา้นทิศเหนือส่วนมากจะเป็นดินเอียด (ดินเค็ม) ซ่ึงบริเวณน้ีใชเ้ป็นแหล่ง
ตม้เกลือสินเธาวส์ าหรับส่งส่วยและขายหรือแลกเปล่ียนสินคา้ ส่วนทางทิศใตแ้ละทิศตะวนัตกเป็นท่ีเนินสลบักบั
ท่ีราบ ท่ีเนินใชท้  าไร่ ท าสวน ส่วนท่ีราบใชท้  านา 
   

 ลกัษณะภูมิอากาศ 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อยู่ในเขตอ าเภอบา้นไผ่ จงัหวดัขอนแก่น ซ่ึงเป็นจงัหวดั
ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีสภาพอากาศแบบมรสุมเขตร้อน ฤดูฝนจะมีฝนตกปาน
กลาง ฤดูร้อนอากาศไม่ร้อนมากนกั ฤดูหนาวอากาศไม่หนาวมากนกั จึงนบัไดว้า่เป็นอ าเภอและองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลท่ีมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม และเอ้ืออ านวยต่อการประกอบอาชีพพอสมควร  
   

 ลกัษณะอากาศ แบ่งออกได้เป็น 3 ฤดู ดังนี้ 
ฤดูร้อน   เร่ิมตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ – เดือนเมษายนของทุกปี จะมีอากาศร้อนอบอา้ว อูณหภูมิโดยเฉล่ีย  
  35 – 37 องศาเซลเซียส  
ฤดูฝน   เร่ิมตั้งแต่เดือนพฤษภาคม– เดือนกนัยายนของทุกปี จะมีฝนตกค่อนขา้งนอ้ย  อูณหภูมิโดยเฉล่ีย  
  20 – 25 องศาเซลเซียส  
ฤดูหนาว  เร่ิมตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนมกราคมของทุกปี อากาศโดยทัว่ไปจะหนาวเยน็  อูณหภูมิโดย

เฉล่ีย 14 – 15 องศาเซลเซียส  
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2.2 ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
2.2.1 โครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภค 
 การคมนาคม 
 ถนน 
 องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย อยูห่่างจากอ าเภอบา้นไผ ่ประมาณ 6 กิโลเมตรไปทางดา้นทิศใต ้มี
อาณาเขตติดต่อกบัอ าเภอชนบท โดยใชเ้ส้นทางการคมนาคมสายหลกัคือ ถนนแจง้สนิท การคมนาคมขนส่งใน
เขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ในปัจจุบนันบัวา่มีความคล่องตวัในระดบัดี เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา 
เน่ืองจากถนนสายต่าง ๆ ยงัคงมีปรากฏใหเ้ห็นทั้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง ถนนดิน ดงั
มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
  ถนนลูกรัง 15 สาย  รวมระยะทางโดยประมาณ     40 กิโลเมตร 
  ถนนดิน  12 สาย  รวมระยะทางโดยประมาณ     30 กิโลเมตร 
  ถนนลาดยาง 5 สาย  รวมระยะทางโดยประมาณ     25 กิโลเมตร 
  ถนนคอนกรีต 45 สาย  รวมระยะทางโดยประมาณ    85 กิโลเมตร 
 สะพาน 
  สะพานคอนกรีต  2 แห่ง 
 แหล่งน า้ 
  แม่น ้าท่ีไหลผา่น  จ านวน   1 สาย คือแม่น ้าชี 
  หว้ย/ หนอง/ คลอง /บึง  จ านวน   13 แห่ง 

อ่างเก็บน ้าและฝายน ้าลน้ จ านวน  2 แห่ง 
คลองชลประทาน จ านวน  3 แห่ง 
บ่อบาดาลสาธารณะ จ านวน  2  แห่ง 
บ่อน ้าต้ืนสาธารณะ จ านวน  12 แห่ง 

การโทรคมนาคมและการส่ือสาร 
ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีโทรศพัทใ์ช ้จ  านวนทั้งส้ิน 1,300 หลงัคาเรือน คิดเป็น

ร้อยละ 60 ของหลงัคาเรือน มีโทรศพัทส์าธารณะสามารถใชไ้ดท้ั้งระบบ AIS, DTAC, Orange นอกจากน้ียงัมี
สถานท่ีให้บริการทางอินเตอร์เนต จ านวน 1 แห่ง สถานีโทรทศัน์ท่ีสามารถรับชมไดโ้ดยใชเ้สาอากาศ มีช่อง 3 
ช่อง 7 ช่อง 5 ช่อง 11 ช่อง 9 และ TITV  มีหอกระจายข่าวในพื้นท่ี จ  านวน 14 แห่ง 

การประปา 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีหน่วยงานท่ีด าเนินการดา้นการประปาในพื้นท่ี คือการประปาส่วน

ภูมิภาค  ครอบคลุมพื้นท่ี บา้นเมืองเพีย  หมู่ท่ี 1,2 และ 8 บา้นขามเรียนหมู่ท่ี 3 และ 12 บา้นดู่ใหญ่ หมู่ท่ี   4 
บา้นดู่โพธ์ิตาก หมู่ท่ี 11 บา้นชีกกคอ้ หมู่ท่ี 7 และ 13 และประปาหมู่บา้น โดยมีจุดให้บริการ 2 จุดคือ จุดท่ี 1 
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ตั้งอยูท่ี่วดัอุตมวารี บา้นคามวารี หมู่ท่ี 14  เป็นระบบประปาขนาดใหญ่ ให้บริการประชาชน บา้นละวา้ หมู่ท่ี 
5,6,10 และ 14  จุดท่ี 2  ตั้งอยุ่ท่ีบา้นหนองนางขวญั หมู่ท่ี 9 เป็นระบบประปาขนาดกลาง  สามารถผลิต
น ้าประปาได ้โดยเฉล่ีย 5,000 ลบ.ม./วนั และสามารถบริการประปาใหก้บัประชาชนครอบคลุมทั้ง 5 หมู่บา้น  

การไฟฟ้า 
ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอบา้นไผ ่รับผิดชอบในการ

จ่ายกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในเขตพื้นท่ี จ  านวน 14 หมู่บา้น จ านวน 2,299 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 99 ของ
พื้นท่ี นอกจากนั้นยงัมีการไฟฟ้าสาธารณะตามถนนสายต่าง ๆ จ านวน 280 จุด เพื่อให้แสงสวา่งในเวลากลางคืน 
เป็นการอ านวยความสะดวกและความปลอดภยัใหก้บัประชาชนท่ีสัญจรไปมา  

ลกัษณะการใช้ทีด่ิน 
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีพื้นท่ีทั้ งหมด 73.40 ตารางกิโลเมตร มีการใช้

ประโยชน์ของท่ีดินดงัน้ี 

ล าดับที่ ประเภทของการใช้ที่ดิน
จ านวนไร่ 

(โดยประมาณ)

ร้อยละของ

พืน้ที่ทั้งหมด 

(โดยประมาณ)
1 พ้ืนท่ีพกัอาศยั 13,762.00                 30.00               
2 พ่ืนท่ีพาณิชยกรรม 917.50                      2.00                 
3 พ้ืนท่ีตั้งหน่วยงานของรัฐ 450.00                      0.98                 
4 พ้ืนท่ีตั้งสถานศึกษา 90.00                        0.20                 
5 พ้ืนท่ีเกษตรกรรม 21,910.00                 47.76               
6 พ้ืนท่ีว่างเปล่า(ท่ีมีกรรมสิทธ์ิแต่ปล่อยให้รกร้างว่างเปล่า) 5,809.50                   12.66               
7 พ้ืนท่ีสาธารณะ 2,936.00                   6.40                 

45,875.00                 100.00             รวม

2.1.2 ด้านเศรฐกจิ 
 ประชาชนในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพียส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางดา้นการเกษตร 

เช่นท านา ท าไร่ โดยเม่ือเวน้วา่งจากฤดูท านาประชากรบางส่วนจะอพยพไปรับจา้งใชแ้รงงานตามเมืองใหญ่ เช่น 
กรุงเทพฯ สมุทรปราการ ชลบุรี เป็นตน้ อุตสาหกรรมส่วนมากจะเป็นอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  เช่น โรงงานทอ
ผา้ โรงสีขา้ว ส าหรับรายไดเ้ฉล่ียของประชากรต่อหวัต่อปี ประมาณ 23,000 บาท 

การเกษตรกรรม 
 ลกัษณะการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 

มกัจะใช้พื้นท่ีบริเวณแถบลุ่มแม่น ้ าชี ซ่ึงมีลกัษณะเป็นท่ีลุ่ม มีแม่น ้ าชีไหลผ่าน  พืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัๆ ไดแ้ก่ 
ขา้ว  มนัส าปะหลงั เป็นตน้   
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การพาณชิยกรรมและการบริการ 
การประกอบการพานิชย ์ส่วนใหญ่จะเป็นลกัษณะการคา้ปลีก คา้ส่ง โดยมีสถานประกอบการพาณิชย์

และการบริการ ดงัน่ี 
ล าดับที ่ ประเภทของกจิการและบริการ จ านวน (แห่ง) หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

ร้านขายของช า 
ร้านขายของใชเ้บด็เตล็ด 
ร้านขายเส้ือผา้ส าเร็จรูป 
ร้านเสริมสวย 
ร้านซ่อมรถจกัรยานยนตแ์ละอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ร้านจ าหน่ายวสัดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง 
ป๊ัมน ้ามนั และป๊ัมแก๊ส 
บริการใหเ้ช่าภาพยนตร์ วดีีโอ 
ร้านขายโลงศพ 
โรงงานจ าหน่ายส่ิงทอ  
โรงสี 

114 
2 
2 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
4 

14 

 

 

ทีม่า งานจัดเกบ็รายได้ องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
การท่องเที่ยว 
อ าเภอบา้นไผ ่มีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีส าคญั ๆ ไดแ้ก่ 
1.  ภาพจิตรกรรมฝาผนงั มีอยู ่2 แห่ง คือ แห่งแรกวดัสนวนวารีพฒันาราม บา้นหวัหนอง ต าบลหัว

หนอง และอีกแห่งหน่ึงคือท่ีวดัมชัฌิมาวทิยาราม บา้นลาน ต าบลบา้นลาน  
2.  แก่งละวา้ ซ่ึงเป็นแก่งน ้าจืดขนาดใหญ่  เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ปลาธรรมชาติ และท่ีอยูอ่าศยัของนก

นานาชนิด  
3.  วดัมงคลหลวง ตั้งอยู่ท่ี บา้นเมืองเพีย ต าบลเมืองเพีย  ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ 

ประดิษฐานเป็นพระประธานอยู่ ประชาชนนิยมเรียกวา่ “พระเจา้ใหญ่”  (เป็นองค์พี่ของพระเจา้ผือบงั)  แต่ทาง
ราชการเรียกว่า “พระมงคลหลวง” เป็นพระพุทธรูปท่ีประชาชนชาวบา้นไผแ่ละประชาชนทัว่ไปเคารพนบัถือ
เป็นอย่างมาก ดงันั้นชาวบา้นเมืองเพียและใกลเ้คียงจึงไดก้ าหนดเอาวนัข้ึน 15 ค ่า เดือน 5 ของทุกปี เป็นวนั
นมสัการและนบัถือกนัมาชา้นาน 

4.  วดับูรณสิทธ์ิ บา้นหนองร้านหญา้ ต าบลหวัหนอง บรรยากาศภายในวดัเงียบสงบ มีสระน ้ าขนาด
ใหญ่ เป็นท่ีปล่อยปลานานาชนิด มีพระอุโบสถท่ีสวยงาม เป็นท่ีประดิษฐาน พระเจ้าใหญ่ผือบงั เป็นพระ
ประธานปูนป้ัน ท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก เช่นเดียวกบัพระเจา้ใหญ่วดัมงคลหลวง  
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5.  รอยพระพุทธบาทหินลาด ตั้งอยู่ท่ีบา้นหนองตบัเต่า ต าบลป่าปอ อยู่ภายในวดัพระพุทธบาทหิน
ลาด นอกจากจะไดช้มรอยพระพุทธบาทหินลาดแลว้ ยงัจะไดพ้บกบับ่อหินหรือส่างหิน ท่ีมีน ้ าใสสะอาดขงัอยู ่
สันนิษฐานวา่สร้างมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 2,000 ปี 

6.  วดัป่าฟ้าระงึม ตั้งอยูท่ี่บา้นหัวหนอง ต าบลหัวหนอง ตั้งอยูบ่นโนนหิน มีเน้ือท่ีประมาณ 6 ไร่ มี
ตน้ไมใ้หญ่ร่มคร้ืม มีเสมาหลกั 8 เสา  ฝังอยู่มีความศกัด์ิสิทธ์ิมาก เวลาฟ้าร้องจะมีเสียงครืนๆเหมือนเสียงฟ้า
ครวญ 

7.  ศูนยว์ทิยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ตั้งอยูภ่ายในวดัศิริโสภณ เป็นศูนยก์ลางเพื่อการศึกษา คนควา้ดา้น
วทิยาศาสตร์ และดาราศาสตร์  

8.  มหาวิทยาลยัรามค าแหง สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ขา้งถนนแจง้สนิท  ห่างจากตวั
อ าเภอบา้นไผ ่ไปทางทิศตะวนัออก ประมาณ 6 กิโลเมตร ตั้งข้ึนโดยแนวความคิดของ ส.ส.นายแพทยเ์ปรมศกัด์ิ 
เพียยรุะ, นกัธุรกิจ ชาวตลาดบา้นไผ ่และพอ่คา้ประชาชน 

การปศุสัตว์ 
ลกัษณะการประกอบอาชีพปศุสัตวข์องประชากร ส่วนใหญ่ยงัเป็นลกัษณะการเล้ียงไวเ้พื่อการยงัชีพ 

ผลผลิตทางการปศุสัตวส่์วนใหญ่ได้ผลไม่ดีมากนกั เน่ืองจากขาดการส่งเสริม และขาดเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
สัตวท่ี์เล้ียงไดแ้ก่ โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ห่าน  
2.1.3 ด้านสังคม 

 การตั้งถ่ินฐานของชุมชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีรูปแบบสัมพนัธ์กบัลกัษณะภูมิ
ประเทศและโครงข่ายคมนาคม  
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 ประชากร  
 จ านวนประชากรภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีทั้งหมด   9,439   คน แยกเป็นเพศ

ชาย  4,645      คน เพศหญิง  4,794    คน มีครัวเรือนประมาณ      2,769    หลงัคาเรือน  
จ านวนประชากรแยกตามรายหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 

   หมู่ ช่ือหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม

1 บา้นเมืองเพีย 360 419 779

2 บา้นเมืองเพีย 405 444 849

3 บา้นขามเรียน 332 317 649

4 บา้นดู่ใหญ่ 519 500 1,019

5 บา้นละวา้ 282 271 553

6 บา้นละวา้ 447 474 921

7 บา้นชีกกคอ้ 233 235 468

8 บา้นเมืองเพีย 368 397 765

9 บา้นหนองนาขวญั 164 159 323

10 บา้นละวา้ 479 483 962

11 บา้นดู่โพธ์ิตาก 276 295 571

12 บา้นขามเรียน 302 282 584

13 บา้นชีกกคอ้ 169 190 359

14 บา้นคามวารี 281 281 562

รวมทั้งส้ิน 4,617 4,747                        9,364

 
  

ทีม่า ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2560 
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จ านวนครัวเรือนภายในเขตพื้นท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีจ  านวนทั้งส้ิน 2,769 ครัวเรือน 
โดยมีจ านวนครัวเรือน แยกรายหมู่บา้น  ดงัน้ี  

 

1 บา้นเมืองเพีย 287

2 บา้นเมืองเพีย 264

3 บา้นขามเรียน 163

4 บา้นดู่ใหญ่ 264

5 บา้นละวา้ 159

6 บา้นละวา้ 283

7 บา้นชีกกคอ้ 172

8 บา้นเมืองเพีย 239

9 บา้นหนองนางขวญั 117

10 บา้นละวา้ 297

11 บา้นดู่โพธ์ิตาก 143

12 บา้นขามเรียน 147

13 บา้นชีกกคอ้ 119

14 บา้นคามวารี 150

รวมทั้งส้ิน 2,804

 
 

ทีม่า ส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง   ณ  เดือน  พฤษภาคม  2560 
 ศาสนาและวฒันธรรม 
 ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ และมีศาสนสถาน

ในเขตพื้นท่ีจ  านวน 9 แห่ง สภาวฒันธรรมต าบล 1 แห่ง ดงัน้ีคือ 
 1.  วดัมงคลหลวง   บา้นเมืองเพีย   สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2310 
 2.  วดัโพธ์ิตาก    บา้นดู่ใหญ่   สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2430 
 3.  วดัดู่ใหญ่วนาราม บา้นดู่ใหญ่   สร้างเม่ือ พ.ศ. 2552 
 4.  วดัทุ่งสวา่งเนรมิต   บา้นขามเรียน หมู่ท่ี 12   สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2446 
 5.  วดัเขมาภิรมย ์  บา้นขามเรียน หมู่ท่ี  12   สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2450 
 6.  วดัพนัธนงัศรี   บา้นชีกกคอ้   สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2483 
 7.  วดัอุตมวารี    บา้นละวา้ หมู่ท่ี 5   สร้างเม่ือ พ.ศ. 2484 
 8.  วดัโพธ์ิชยั   บา้นละวา้ หมู่ท่ี 6 และ 10  สร้างเม่ือ  พ.ศ. 2484 
 9.  สภาวฒันธรรมต าบลเมืองเพีย มีนายเทียนชยั  สุนทอง เป็นประธานสภาฯ 
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การศึกษา   
การจดัการศึกษาในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ไดด้ าเนินการตามโครงการถ่ายโอน

ภารกิจด้านการศึกษา ซ่ึงปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 มาตรา 78 และพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พุทธศกัราช 2542 มาตรา 30 กระทรวงศึกษาธิการ มี
นโยบายถ่ายโอนการจดัการศึกษา ให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด าเนินการในปีการศึกษา 2544 โดยให้
โรงเรียนในสังกดัส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติให้ความร่วมมือกับท้องถ่ินในการจดั
การศึกษา 

สถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
 

สถานศึกษา จ านวนห้องเรียน จ านวนครู จ านวนนักเรียน
อัตราส่วน ครู:

นักเรียน

1.      โรงเรียนบา้นเมืองเพีย 11 17 106 1:11
2.      โรงเรียนบา้นละวา้ 14 20 181 1:12
3.      โรงเรียนบา้นดู่ใหญ่ 11 17 102 1:11
4.      โรงเรียนบา้นขามเรียน 8 9 83 1:8
5.      โรงเรียนบา้นชีกกคอ้ 8 4 63 1:13
6.      โรงเรียนหนองนางขวญั 8 3 24 1:9
7.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก(อบต.เมืองเพีย) 1 3 60 1:20

 
  

(ข้อมูล ณ วันที ่10   เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2559) 
 

ศูนย์การเรียนชุมชนต าบลเมืองเพยี   มีนกัเรียนท่ีเขา้เรียนในศูนยก์ารเรียนชุมชนประมาณ  90  คนโดย
มีนางนารีรัตน์  นาคา เป็นครูประจ าศูนยก์ารเรียน 

กฬีาและนันทนาการ 
ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีสนามกีฬา จ านวน 6 แห่ง และลานกีฬาจ านวน 6 แห่ง  

ซ่ึงตั้งอยูใ่นโรงเรียนทั้ง  6 แห่ง 
การสาธารณสุข 

 ภายในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  มีสถานใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข จ านวน  2  แห่ง  
คือ 
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  1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน ต าบลเมืองเพยี  ตั้งอยูท่ี่บา้นเมืองเพีย   หมู่ท่ี 1   โดยมีบุคลากร
ประจ าสถานีอนามยั จ านวน 4คน ดงัน้ีคือ 
                1.  นางประสพสุข แกว้ประสิทธ์ิ  เจา้หนา้ท่ีบริหารงานสาธารณสุข   

     ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
       ต าบลเมืองเพีย 

2.  นางประภสัสร ชาลีคาร   นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ  
3.  นางบุษบา                หรบรรณ  พยาบาลวชิาชีพ 
4.   นายสมหมาย            ชานอ้ย   นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลละว้า  ตั้งอยูท่ี่บา้นละวา้ หมู่ท่ี  5     โดย มีบุคลากรประจ า

สถานีอนามยั จ านวน 3 คน ดงัน้ีคือ 
1.  นายทินกร  แสงนิกุล  นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการ 
      ผูอ้  านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 

       ต าบลบา้นละวา้ 
2.  นางม่ิงขวญั  แสงนิกุล  พยาบาลวชิาชีพช านาญการ  
3.  นายหนาย  ทิท า   เจา้พนกังานสาธารณสุขชุมชน 
ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 
ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบดา้นความปลอดภยัในชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน คือสถานีต ารวจอ าเภอบา้นไผ ่โดยไดต้ั้งสถานีจุดตรวจ (ต. 04) บริเวณทางเขา้บา้น
ละวา้ นอกจากนั้นยงัมีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ซ่ึงท าหนา้ท่ีรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
ต าบล อาทิ เช่น ในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต ์งานบุญประจ าปี  จ  านวน  192 คน 

 

2.2  ข้อมูลเกีย่วกบัศักยภาพของท้องถิ่น 
2.2.1 ด้านการเมือง การบริหาร 
 การบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มีคณะผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล จ านวน 32 คน มีวาระด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี เป็นฝ่ายนิติบญัญติั มี
พนกังานส่วนต าบล จ านวน 12 คน  ลูกจา้งประจ า จ  านวน 2 คน และลูกจา้งชัว่คราวจ านวน  20  คน มีอ านาจ
หน้าท่ีในการบริหารงานและให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ตามพระราชบญัญติัก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ. 2542 และพระราชบญัญติัสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2546 มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 กอง/ฝ่าย/ส่วน ไดแ้ก่ ส านกัปลดั
องคก์ารบริหารส่วนต าบล ส่วนการคลงั ส่วนโยธา  ส่วนการศึกษาศาสนา  และวฒันธรรม 
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1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
    1. นายวรีะพงษ ์ เทศนอ้ย          ต  าแหน่ง   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   2. นายสมหวงั   ป่าโพธ์ิชนั       ต  าแหน่ง  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   3. นายสนอง  ฝ่ายสูนย ์                     ต  าแหน่ง  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   4.           ต  าแหน่ง  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
     

   2.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 

    1. นายดวงปี มาศรี ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

    2. นายสายนัต ์ เชิญชยั รองประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

   3.  นางทองปน สิมหลวง เลขานุการสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
   4.  นายพนัธ์กิตต ์ เวยีงวง 
   5.  นางสุมณฑ ์ โพล่ใจอาน 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.1  
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.1 

7. นายชุติเดช  สูงเพีย 
8. นายบุญมี  หม่ืนลูกทา้ว 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.2 
สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.3 

9. นายสุมิต   ฝ่ายสูน  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.3 

10. นางเพชรมณี  สินกูล สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.4 

   11. นายสุรพล  ผงัดี 
12. นางเทียน  บางปา 

 สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.5 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม. 5 

13. นางสมจิตต ์ ป่าเกลือ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.6 

14. นายสุมิตร์  เคา้หงษ ์ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.6 

15. นายประว ี สิงคลีบุตร 
16. นายสามิตร  สายสุทธิ 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.7 

สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.7 

17. นายสายนัต ์ เชิญชยั สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.8 

18. นางโสภา  เฉยกลาง สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.9 

19. นายเจริญ  สริมา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.9 

20. นายสุรพล โสพาจิตร สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.10 

21. นายบวัผนั  พงษสี์มา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.10 

22. นายสมุทร์  สาระวถีิ สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.11 

23. นายโกศล  รุดชาติ  สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.12 

24 นายวญิญู  ฝ่ายสูน สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.12 
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25. นายค าพนัธ์   พงษสี์มา สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.13 

26. นายล าดวน  มะธิปิไข สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.13 

27. นายปฐมพร  หยอ่งตุก สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.14 

               28. นางวไิลวรรณ  บุญสิทธ์ิ      สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ม.14 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี แบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนดังนีคื้อ 
 

1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีอ านาจหน้าท่ีรับผิดชอบเก่ียวกบัราชการประจ า
ทัว่ไปขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  และราชการท่ีมิไดก้ าหนดให้เป็นหนา้ท่ีของกอง  หรือส่วนราชการใดใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบลใหเ้ป็นไปตามนโยบายแนวทาง  และแผนการปฏิบติัราชการขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบล  จึงแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  ดงัน้ี  ( อาจก าหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น / ฝ่าย / 
กลุ่ม / งาน  ตามความเหมาะสม  ความจ าเป็นตามภาระหนา้ท่ีและปริมาณงาน ) 

1.1 งานบริหารทัว่ไป 
        ปฏิบัติหน้าท่ีเก่ียวกับราชการทั่วไป  งานสารบรรณ  การด าเนินการเก่ียวกับแผนงาน  
งบประมาณ  การอ านวยการติดตามประเมินผล  การพฒันาส่งเสริมอาชีพ  การประชาสัมพนัธ์  และปฏิบติังาน
ร่วมกนัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืน 
   1.2 งานนโยบายและแผน 

ปฏิบติังานทางดา้น  งานนโยบายและแผนพฒันา  งานวิชาการ  งานขอ้มูลและประชาสัมพนัธ์  
งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์  งานงบประมาณ 
   1.3 งานกฎหมายและคดี 

ปฎิบติังานทางดา้นงานกฎหมายและนิติกรรม  งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง  
งานร้องเรียน  ร้องทุกขแ์ละอุทธรณ์  งานระเบียบการคลงั  งานขอ้บญัญติั  อบต. 
   1.4  งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

 ปฎิบติังานทางดา้น  งานอ านวยการ  งานป้องกนั  งานช่วยเหลือฟ้ืนฟู  งานกูภ้ยั 
 

2. ส่วนการคลัง  มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัรายจ่าย  การรับ  การน าส่งเงิน  การเก็บ
รักษาเงินและเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบส าคญั  ฎีกางานเก่ียวกบัเงินเดือน  ค่าจา้ง  ค่าตอบแทน  เงิน
บ าเหน็จบ านาญ  เงินอ่ืนๆ งานเก่ียวกบัการจดัท างบประมาณฐานะทางการเงิน  การจดัสรรเงินต่างๆ  การจดัท า
บัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุม  การเบิกจ่าย  งานท างบทดลอง
ประจ าเดือน  ประจ าปี  งานเก่ียวกบัพสัดุขององคก์ารบริหารส่วนต าบล  การเก็บรักษาทรัพยสิ์นมีค่าขององคก์าร
บริหารส่วนต าบล  การเก็บรักษาทรัพยสิ์นมีค่าขององค์การบริหารส่วนต าบล  และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งานดงัน้ี 

2.1 งานการเงิน 
ปฏิบติังานทางดา้น  งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน    งานจดัเก็บฎีกาเบิกจ่ายเงิน  งานเก็บรักษาเงิน 
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                              2.2  งานบญัชี 
          ปฏิบติังานทางดา้น  งานการบญัชี  งานทะเบียนคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานการเงินและงบทดลอง  
งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 

2.3 งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
            ปฏิบติังานทางดา้น  งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า  งานพฒันารายได ้ งานควบคุม
กิจการคา้และค่าปรับ   งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได ้  

2.4 งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
             ปฏิบติังานทางด้าน  งานทะเบียนทรัพยสิ์นและแผนท่ีภาษี  งานพสัดุ  งานทะเบียนเบิกจ่าย  
วสัดุ  ครุภณัฑแ์ละยานพาหนะ 
 

3. ส่วนโยธา   มีหน้าท่ีความรับผิดชอบงานด้านบริหารงานช่างเก่ียวกับการวางโครงการ 
รวบรวมและส ารวจวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้ในงานส ารวจ  ออกแบบ  การจดัท าขอ้มูลดา้นวิศวกรรม  การจดัเก็บ
และทดสอบคุณภาพวสัดุ  งานออกแบบเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานควบคุมการก่อสร้างระเบียบ
กฎหมาย  งานแผนการปฏิบติังานก่อสร้างซ่อมบ ารุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบ ารุง  งานแผนงานดา้น
วศิวกรรมเคร่ืองจกัรกล  การรวบรวมประวติั  ติดตาม  ควบคุมการ          ปฏิบติังานทางดา้น  เคร่ืองจกัรกล  การ
ควบคุมการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร  และยานพาหนะ  งานเก่ียวขอ้งกบัแผนงานควบคุม  เก็บรักษา  การประเมิน
ราคา  ตรวจรับงวดงานเบิกจ่าย  ให้บริการตรวจสอบแบบรูปและรายการ  ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในงาน
ออกแบบก่อสร้างองคก์ารบริหารส่วนต าบล  และงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการ
ภายใน  ออกเป็น  4  งาน  ดงัน้ี 

3.1 งานก่อสร้าง 
            ปฏิบติังานทางดา้น  งานก่อสร้าง  งานก่อสร้างและบูรณาการถนน  งานก่อสร้างและบูรณะ
สภาพและโครงการพิเศษ  งานระบบขอ้มูลและแผนท่ีเส้นทางคมนาคม  งานบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร และ
ยานพาหนะ 

3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
     ปฏิบติังานทางดา้น  งานสถาปัตยกรรมและมณัฑศิลป์  งานวิศวกรรม  งานประเมินราคา  งาน
ควบคุมการก่อสร้างอาคาร  งานบริการขอ้มูลและหลกัเกณฑ ์ งานออกแบบ 

3.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
        ปฏิบติังานทางดา้น  งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการ  งานขนส่งและวิศวกรรม จราจร  
งานระบายน ้า  งานจดัตกแต่งสถานท่ี 

3.4 งานผงัเมือง 
       ปฏิบติังานทางด้าน  งานส ารวจและแผนท่ี  งานวางผงัพฒันาเมือง  งานควบคุมทางผงัเมือง  
งานจดัรูปท่ีดินและฟ้ืนฟูเมือง 
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4. ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบัการบริหารงาน
การศึกษา งานส่งเสริมกิจการศาสนา ประเพณี และวฒันธรรม ส่งเสริมการกีฬาและนนัทนาการ  และงานอ่ืนๆ 
ท่ีเก่ียวขอ้งและท่ีไดรั้บมอบหมาย  แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  3  งานดงัน้ี 

4.1  งานบริหารงานการศึกษา  
ปฏิบติังานทางดา้น  การบริหารงานวิชาการ งานนิเทศก์การศึกษา งานเทคโนโลยีการศึกษา 

งานลูกเสือและยวุกาชาด 
4.2  งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวฒันธรรม 
ปฏิบติังานทางด้าน  งานกิจการศาสนา  งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวฒันธรรม งาน

กิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ 
4.3 งานกิจการโรงเรียน 
ปฏิบติังานทางด้าน  งานจดัการศึกษา งานพลศึกษา งานตรวจสอบประเมินผล และตรวจ

วดัผลโรงเรียน งานบริการและบ ารุงสถานศึกษา 
   

ตารางแสดงอตัราก าลงัพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
 

บริหารงาน

ท้องถิ่นระดบักลาง

บริหารงาน

ท้องถิ่นระดบัต้น

อ านวยการ

ระดบัต้น

วชิาการ

ช านาญการ

วชิาการ

ปฎบัิติการ

บริหารทั่วไป

ช านาญงาน
ประจ า ช่ัวคราว

ส านกัปลดัฯ 1 1 2 2 2 1 2 21 32
ส่วนการคลงั 1 3 3 7
ส่วนโยธา 3 3
ส่วนการศึกษา 1 3 4
รวม 1                       1                    3                 3              2            4                   2            30         46            

ส่วนราชการ

ลูกจ้าง

รวม

พนักงานส่วนต าบล (ประเภท)

 

จ านวนบุคคลากร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และลุกจ้างช่ัวคราว (ณ. วนัที ่1 พฤษภาคม 2559) 
ดังนี ้

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีบุคลากรทั้งหมด 46   คน และมีส่วนราชการจ านวน  4 ส่วน ดงัน้ี 
คือ 
 ส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบล  

พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  9  คน  ดงัน้ี 
1.  นายไพโรจน์  ไกรเสน   ต าแหน่ง ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
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   2.  นายวทิิต  โสภา   ต าแหน่ง รองปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  
           3.  นางสาวบุณยานุช  เมินเมือง  ต าแหน่ง หวัหนา้ส านกังานปลดั อบต.เมืองเพีย 
  4.  นางสาวปาริชาติ  ราชบุญเรือง  ต าแหน่ง หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป 
           5.  นางสาววจิยั  เพียรแกว้  ต าแหน่ง นกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
                           6. นางสาวอรนุช  กองน ้า                             ต  าแหน่ง นกัพฒันาชุมชน 
                           7.  นางศิริพร  จิตบรรจง        ต าแหน่ง  นกัจดัการงานทัว่ไป 
           8.นางกณัญนทั  เครือไชย                 ต าแหน่ง  เจา้พนกังานธุรการ 
  9. นายกิตติพงษ ์ เหล่าค า                ต าแหน่ง   นิติกร 
  ลูกจ้างประจ า   จ านวน  1   คน   ดงัน้ี 
  1.  นายปัญญาพล  ชาวระ   ต าแหน่ง พนกังานสูบน ้า 

พนักงานจ้างตามภารกจิ   จ านวน  8   คน   ดงัน้ี 
1. นายสรายทุธ  สุคนธ์คนัธชาติ  ต าแหน่ง  ผช.เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์นโยบายและแผน 
2. นางสาวกนกวรรณ  พงษสี์มา  ต าแหน่ง  ผช.นกัพฒันาชุมชน 
3.  นายสายฝน   พงษสี์มา  ต าแหน่ง  พนกังานสูบน ้า 
4.  นายพนมไพร  เพียสุวรรณ  ต าแหน่ง  พนกังานสูบน ้า 
5. นางสาวปุญณิสา  ทองรัก  ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 
6. นายอภิสิทธ์ิ   ป่าเกลือ   ต าแหน่ง  พนกังานสูบน ้า  
7. นายวชิาญ   ช านาญไพร  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้พนกังานป้องกนัและบรรเทาฯ 
8. นางสาวนิภาพร  ฝ่ายสูนย ์  ต าแหน่ง ผูช่้วยเจา้พนกังานธุรการ 
พนักงานจ้างทัว่ไป  จ  านวน  2   คน   ดงัน้ี 
1. นายปรีชา  เทียบเฮียง   ต าแหน่ง พนกังานประจ ารถขยะ 
2. นางองัสนา   ดีมา   ต าแหน่ง แม่บา้น 
พนักงานจ้างเหมาบริการ   จ านวน 9  คน   ดงัน้ี 
2. นายบุตรศรี  ไร่พริก   ต าแหน่ง พนกังานประจ ารถขยะ  
3. นายธวตั  หลา้ดวงดี   ต าแหน่ง พนกังานประจ ารถขยะ 
4. นายพรมดี  ฉลูศรี     ต าแหน่ง  พนกังานประจ ารถขยะ 
5. นายชยัศรี  สีถาพล   ต าแหน่ง  พนกังานประจ ารถขยะ 
6.นายสวชิชาติ   นุเร   ต าแหน่ง นกัการภารโรง  
7.นายสมคิด  สุดนอ้ย   ต าแหน่ง พนกังานจา้งทัว่ไป 
8.นางมลฤทยั  สถิตวฒัน์   ต าแหน่ง พนกังานจา้งทัว่ไป 
9.นางสาวชลธิชา  ภาษี   ต าแหน่ง พนกังานจา้งทัว่ไป 
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 ส่วนการคลงั  
พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  4  คน ดงัน้ี 
1. นางเสมอ  มูลกนั      ต าแหน่ง   ผูอ้  านวยการกองคลงั 
                                                               (นกับริหารงานคลงั 7)  

            2. นางสาวดวงใจ  จูมพนัธ์     ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี   
            3.  นางภานุมาศ  มีโคดง      ต าแหน่ง  เจา้พนกังานจดัเก็บรายได ้

4.  นางอญัชลี  ลาดลงเมือง  ต าแหน่ง  เจา้พนกังานพสัดุ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ  จ านวน  3   คน ดงัน้ี 
1.  นางสาวมยรีุ  เทศนอ้ย   ต าแหน่ง  ผช.เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได ้
2.  นางอาภาพร   สันหนงั   ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้พนกังานการเงินและบญัชี 
3.  นางสาวปภิศชญา  ผวิขม      ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้พนกังานพสัดุ 

 ส่วนโยธา  

พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  1  คน ดงัน้ี 
  2.  นายอิทธิเดช  จิตบรรจง  ต าแหน่ง  หวัหนา้ฝ่ายก่อสร้าง 

พนักงานจ้างตามภารกจิ  จ านวน  3  คน ดงัน้ี 
1.  นายประติมา  หสัโรจน์  ต าแหน่ง  ผูช่้วยช่างโยธา 
2.  นายสันต ์ กฤษณะสุวรรณ  ต าแหน่ง  ผูช่้วยช่างไฟฟ้า 
3.  นางสาววาสนา  ขาวภา  ต าแหน่ง  ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีธุรการ 

  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
พนักงานส่วนต าบล   จ านวน  1  คน ดงัน้ี 

  1.  นายไพโรจน์  ไกรเสน   ต าแหน่ง ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 
รักษาการในต าแหน่งหวัหนา้ส่วนการศึกษา ศาสนา
และวฒันธรรม 

                           2.นางสาวปิยฉตัร    อยูเ่ยน็                          ต  าแหน่ง นกัวชิาการศึกษา 
 

พนักงานจ้างตามภารกจิ     จ  านวน  3  คน  ดงัน้ี 
 1.  นางสาวจุฬาภรณ์  กางตนั  ต าแหน่ง  ผูดู้แลเด็ก 
 2.  นางสาววราลกัษณ์  ผวิเผื่อน  ต าแหน่ง  ผูดู้แลเด็ก 
 3.  นางสาวอรอนงค ์  บุญขนัธ์  ต าแหน่ง  ผูดู้แลเด็ก 
 

1.5 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
  ประถมศึกษา   จ านวน      - คน 
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  มธัยมศึกษา/อาชีวศึกษา  จ านวน  20 คน 
  อนุปริญญา   จ านวน  11 คน 
  ปริญญาตรี   จ านวน    9 คน 
  สูงกวา่ปริญญาตรี  จ านวน    6 คน 
  รวมทั้งส้ิน  46   คน
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-งานก่อสร้าง ออกแบบและ
ควบคุมอาคาร 
-งานสาธารณูปโภค 
- งานผงัเมือง 

-งานการเงินและบญัชี 
-งานพฒันาจดัเก็บรายได ้
-งานทะเบียนทรัพยสิ์น     
 และพสัดุ 

 

           โครงสร้างการบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
 

 

-งานบริหารงานทัว่ไป 
-งานนโยบายและแผน 
-งานกฎหมายและคดี 
-งานสวสัดิการและการ 
  พฒันาสงัคม 

- งานบริหารงานการศึกษา 
- งานกิจการโรงเรียน 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
และวฒันธรรม 

องคก์ารบริหารส่วนต าลเมืองเพีย 

ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา อบต. 

รองนายก อบต. 
 

เลขานายก อบต. 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา  อบต. 
รองนายก อบต. 

ปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 

ส านกัปลดั อบต. ส่วนการคลงั ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา และ
วฒันธรรม 

หน่วยตรวจสอบภายใน 
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2.6  การคลงัขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
รายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี ย้อนหลัง  3 ปี 

รายการ 
รายรับจริง (ย้อนหลงั 3 ปี) 

2556 2557 2558 
1.หมวดภาษีอากร 169,70427.48 215,755.68 257,129.69 
2. หมวดรายไดท่ี้มิใช่ภาษีอากร 771,962.29 - - 
 2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 10,008 280,369.00 236,359.50 
  2.2 รายไดจ้ากทรัพยสิ์น  340,297.19 541,731.61 594,478.30 
  2.3 รายไดเ้บด็เตลด็ 286,087.30 280,500.52 167,845.14 
  2.4 รายไดจ้ากการสาธารณูปโภคและการพาณิชย ์ 13,5570 - - 
3.  หมวดรายไดจ้ากทุน  - - - 
4.  เงินช่วยเหลือ 2,259,604.56 - - 
  4.1 หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป 11,193,159 10,994,605.00 12,407,264.00 
  4.2 หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 11,402,445.56 - 13,132,012.88 
  4.3  เงินอุดหนุนอื่น ๆ  - - - 

รวม 40,337,994.53 32,745,319.51 26,795,089.51 
 

  รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี ย้อนหลงั   3 ปี 

ด้าน/แผนงาน 
รายจ่ายจริง (ย้อนหลงั 3 ปี) 

 2557 ประมาณการปี 2558 ประมาณการปี 2559 

1. ด้านบริหารทั่วไป 15,786,585.00 16,486,400 21,541,380 
 1.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 14,796,585.00 15,448,400 20,620,880 
1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 990,000.00 1,038,000 920,500 
2.ด้านบริการชุมชนและสังคม 12,742,335.00 14,761,898 13,119,140 
2.1 แผนงานการศึกษา 5,066,681.00 5,536,105 6,120,715 
2.2 แผนงานสาธารณสุข 230,000.00 400,000 350,000 
2.3แผนงานเคหะและชุมชน 5,512,654.00 10,000 55,000 
2.4 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 815,000.00 6,873,793 4,785,425 
2.5แผนงานศาสนา วฒันธรรม และนนัทนาการ 1,000,000.00 642,000 430,000 
2.6แผนงานสังคมสงเคราะห์ 10,000.00 1,300,000 1,378,000 
3. ด้านเศรษฐกจิ 140,000.00 205,000 145,000 
3.1แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - 
3.2แผนงานการพานิชย ์ - - - 
3.3แผนงานการเกษตร 140,000.00 205,000 145,000 
4.การด าเนินงานอ่ืน  1,495,580.00 1,064,202 1,143,580 
4.1แผนงานงบกลาง 1,495,580.00 1,064,202 1,143,580 

รวม 30,164,500.00 32,517,500.00 35,9491,100 
 

ทีม่า  ส่วนการคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 
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2.2.3  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 แหล่งน ้า ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพียเคยมีล าห้วย 2 สายไหลผ่าน แต่ปัจจุบนัต้ืนเขินแลว้ มี

การขดุลอกเป็นบางตอนแต่ก็ยงัไม่สามารถเก็บกกัน ้าไวไ้ด ้เพราะดินเป็นดินทราย ซึมซบัน ้าไดง่้าย แหล่งน ้ าอีกแหล่ง
หน่ึงคือ แม่น ้ าชีไหลผ่านเป็นบางตอนของต าบลเมืองเพีย ท่ีส าคญัคือแก่งละวา้ เป็นแก่งน ้ าจืดขนาดใหญ่ มีน ้ าขงั
ตลอดปี เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุปลา มีอาณาเขตติดต่อ 3 ต าบล คือ ต าบลเมืองเพีย ต าบลบา้นไผ่ อ าเภอบา้นไผ่ และ
ต าบลโคกส าราญ ก่ิงอ าเภอบา้นแฮด  

 ป่าไม้  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพียจะมีป่าหลงเหลืออยูน่อ้ยมาก ท่ีมีลกัษณะเป็นป่าอยูบ่า้งคือ 
ป่าโคกหินขาว  ท่ีดอนปู่ตา ซ่ึงมีไมข้นาดใหญ่ เช่น ไมป้ระดู่ ไมม้ะค่าแต ้หรือไมอ่ื้น ๆ ซ่ึงปัจจุบนัไดถู้กตดัโค่น ท า
ใหพ้ื้นท่ีป่าลดลงไปมาก จ าเป็นตอ้งมีการปลูกป่าทดแทน  

***************************************** 
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ส่วนที ่ 3 
ผลการพฒันาท้องถิ่นในปีทีผ่่านมาขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 

การสรุปสถานการณ์การพฒันา 
 ผลการพฒันาทอ้งถ่ินในปีท่ีผ่านมาภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์พฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย พ.ศ. 
2556 – 2560 ในการน าแผนพฒันาไปปฏิบติัเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าท่ีควรอนัเน่ืองมาจากมีแผนงาน
โครงการและกิจกรรมในแผนพฒันาต าบลรองรับการพฒันาเป็นจ านวนมาก  ประกอบกบัรายไดท้ั้งท่ีองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลจดัเก็บเอง ส่วนราชการอ่ืนจดัเก็บให้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากดัไม่เพียงพอแก่การบริหารงานให้
เป็นไปตามความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ีได้ทั้งหมด  ท าให้ประสิทธิผลของงานในเชิงปริมาณไม่สามารถ
ด าเนินการไดอ้ยา่งเตม็ท่ี  แต่ในเชิงคุณภาพสามารถแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นท่ีไดอ้ยา่งดี  และ
ครอบคลุมไดทุ้กหมู่บา้น  ทุกพื้นท่ีดงัน้ี 

การพฒันาทางด้านสาธรณูประโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพืน้ฐาน 
1.โครงการซ่อแซมถนนสาธารณะปะโยชน์ บา้นหมู่ท่ี 1 งบประมาณ 237,000 
2.โครงการ จา้งเหมาซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ในหมู่บา้น เมืองเพีย หมู่ท่ี 1-2-8 งบประมาณ 99,400 
3.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี1 งบประมาณ 99,400 
4.โครงการซ่อมแซมถนนคสล. บา้นขามเรียน หมู่ท่ 12 งบประมาณ 93,400 
5.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี2 งบประมาณ 60,400 
6.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี2 งบประมาณ 60,400 
7.โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้น ม4 ต าบลเมืองเพีย งบประมาณ 40,800 
8.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี2 งบประมาณ 99,200 
9.โครงการซ่อมแซมถนน คสล บา้นละวา้หมู่ท่ี 6 งบประมาณ 11,400 
10.โครงการวางท่อระบายน ้าบา้นลวัา้ ม5,6,10,14 งบประมาณ 257,600 
11.โครงการจา้งเหมาซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยขน์ภายในหมู่บานหมู่ท่ี 1 งบประมาณ 99,400 
12.โครงการจา้งเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บา้นหมู่ท่ี 10 งบประมาณ 81,700 
13.โครงการวางท่อระบายน ้า บา้นละวา้.หมู่ท่ี5 งบประมาณ 154,000 
14.โครงการซ่อมแซมถนนและขยายไหล่ถนนคสล. หมู่ท่ี6 งบประมาณ 11,400 
15.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี7 งบประมาณ 72,800 
16.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี7 งบประมาณ 72,800 
17.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี9 งบประมาณ 16,400 
18.โครงการซ่อมแซมถนนคสล.หมู่ท่ี9 งบประมาณ 33,321 
19.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมูท่ี9 งบประมาณ 164,000 
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20.โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงบ ารุงผิวจราจรลูกรังหมู่ท่ี10 งบประมาณ 81,700 
21.โครงการจา้งเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบา้นละวา้หมู่ท่ี10 งบประมาณ 81,700 
22.โครงการ:ซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ภายในหมู่11 งบประมาณ 89,500 
23.โครงการจา้งเหมาซ่อมแซมถนน คสล บา้นขามเรียนหมุ๋12 งบประมาณ 39,400 
24.โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ท่ี13 งบประมาณ 16,800 
25.โครงการซ่อมซมปรับปรุงบ ารุงถนนภายในพื้นท่ี งบประมาณ 98,100 
26.โครงการวางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี1 งบประมาณ 61,600 
27.โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าหรือวางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี1 งบประมาณ 61,600 
28.โครงการวางท่อระบายน ้าขนาดใหญ่หมู่ท่ี4 งบประมาณ 99,700 
29.โครงการร่องระบายน ้าหรือวางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี4 งบประมาณ 99,700 
30.โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน ้าหรือวางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี5 งบประมาณ 79,900 
31.โครงการวางท่อระบายน ้าภานในหมู่บา้น ละวา้หมู่ท่ี5 งบประมาณ 154,000 
32.โครงการวางระบายน ้าหมู่ท่ี5 งบประมาณ 79,900 
33.โครงการวางท่อระบายน ้าภายในหมู่บา้นละวา้หมู่ท่ี6 งบประมาณ 61,600 
34.โครงการก่อสร้างวาท่องระบายน ้าหรือวางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี6 งบประมาณ 187,000 
35.โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าคสล.ชนิดมีฝาปิดหรือวางท่อระบายน ้าภายในหมู่บา้นหมู่ท่ี6 งบประมาณ 170,000 
36.โครงการวางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี8 งบประมาณ 18,600 
37.โครงการวางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี8 งบประมาณ 187,000 
38.โครงการก่อสร้างร่องระบายน ้าหรือวางท่อระบายน ้าหมู่ท่ี14 งบประมาณ 97,000 
39.โครงการวางท่อระบายน ้าภายในบา้นละวา้หมู่ท่ี 5,6,10 และบา้นคามวารีหมู่ท่ี14 งบประมาณ 154,400 
40.โครงการขดุลอกล าหว้ยดู่ใหญ่ บา้นดู่ใหญ่  งบประมาณ     99,900  
41.โครงการปรับปรุงบ ารุงรักษาซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชนืในหมู่บา้นหมู่มท่ี 1-2-8  งบประมาณ     99,400  
42.บริการจดัการกิจการประปาภายในพื้นท่ี  งบประมาณ  51,055 
43.โครงการอนเตอร์เน็ตต าบล  งบประมาณ  72,235 
44.โครงการซ่อมแซม บ ารุง ปรับปรุงก่อสร้างหรือขยายหอกระจายข่าวและการติดตั้งระบบ
เสียงตามสายประจ าหมู่บา้นในพื้นท่ีต าบลเมืองเพีย 

งบประมาณ 8,755 

                                                     รวมทั้งส้ิน        4,015,366 บาท 
การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
45.ส่งเสริมสนบัสนุนและอนุรักษป์ระเพณีและวฒันธรรมภายในต าบลเช่นกิจกรรมวนัสงกรานต ์
งานประเพณีบุญกุม้ขา้วใหญ่งานบุญประจ าปี วนัเขา้พรรษา งานบุญประเพณีฮีต12ครอง14
ประเพณีบุญกุม้ขา้วพนักอ้นฯลฯ 

งบประมาณ 152,525 

46.โครงการจดัหาบุคคลากรวสัดุคุรุภณัฑ์อุปกรณ์ส่ือสารการเรียนการสอนประจ าศูนยพ์ฒันาเด็ก
เล็กและโรงเรียนในพื้นท่ีขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย 

งบประมาณ    30,000  
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47.โครงการสนบัสนุนอาการกลางวนัอารหารเสริมนม(เด็ก)ใหก้บัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กและ
โรงเรียนในพื้นท่ีทั้ง6 โรงเรียน 

งบประมาณ 2,984,311 
 

 
งบประมาณ  

48.โครงการฝึกอบรมผูดู้แลเด็ก(ผดด) งบประมาณ      62,251  
49.โครงการจดักิจกรรมพฒันาคุณภาพของศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กเช่นกีฬา งานวนัเด็ก วนัข้ึนปีใหม่
วนัพอ่และวนัแม่แห่งชาติฯลฯ 

งบประมาณ 50,000 

50.โครงการจา้งเหมาบริการรถรับ-ส่งประจ าศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก งบประมาณ     178,870  
51.อุดหนุนหน่วยงานในพื้นท่ี งบประมาณ     200,000  
52.โครงการรณรงคป้์องกนัและควบคุมโรคเช่นโรคไขเ้ลือดออก ,โรคพิษสุนขับา้,โรคไขห้วดันก
,โรคเอดส์,มะเร็งปากมดลูก,มะเร็งเตา้นม,โรคฉ่ีหนูฯลฯ 

งบประมาณ 30,360 

53.โครงการแข่งขนักีฬาตา้นยาเสพยติ์ด(อบต.สัมพนัธ์) งบประมาณ     122,330  
54.ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซมสนามกีฬา ลานกีฬา และสาธารณะ งบประมาณ 60,000 
55.โครงการจดัซ้ือหาอุปกรณ์กีฬาและเคร่ืองออกก าลงักาย งบประมาณ 95,852 

        
            รวมทั้งส้ิน 3,966,499   บาท 

การแก้ไขปัญหาความยากจน 
56.โครงการสงเคราะห์เบ้ียยงัชีพผูสู้งอายผุูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคมและผูติ้ดเช้ือเอดส์(จ่าย
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจ่ายเบ้ียยงัชีพ 2548)โดยอนุโลม 

งบประมาณ 44,000 

57.โครงการพฒันาศกัยภาพ อสม.ประจ าปี พศ.2557 งบประมาณ     105,000  
58.โครงการพฒันาบทบาทสตรีภายในพื้นท่ีต าบลเมืองเพีย งบประมาณ      43,200  
59.โครงการลดรายจ่ายครัวเรือนเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 15,000 
 
การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
60.โครงการป้องกนัและลดอุบติัเหตุทางถนนในช่วงเทสกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานตร์ฯลฯ งบประมาณ 82,944 
61.โครงการจดัซ้ือจดัหาวสัดุอุปกรณ์และคุรุภณัฑเ์พื่อใชใ้นการป้องกนัและบรรเทาสาธารณะภยั งบประมาณ 24,900 
62.โครงการจดัตั้งชุดปฏิบติัการฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย(ทีมกูชี้พ FR) งบประมาณ 500,000 
63.โครงการชุดปฏิบติัการฉุกเฉินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย(ทีมกูชี้พFR) งบประมาณ 50,000 
64.โครงการรักษาบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียง งบประมาณ 25,000 
64.โครงการรักษาบ าบดัผูติ้ดยาเสพติดเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียง งบประมาณ 25,000 
65.อุดหนุนหน่วยงานต่างๆเพื่อด าเนินงานทางดา้นป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเช่นอุดหนุน
สถานีต ารวจภูธรอ าเภอบา้นไผอุ่ดหนุนส านกังานพฒันาชุมชนอ าเภอบา้นไผ ่

งบประมาณ 5,000 

66.อุดหนุนศูนยอ์  านวยการพลงัแผน่ดินเอาชนะยาเสพติจงัหวดัขอนแก่นโครงการป้องกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด จงัหวดัขอนแก่น 

งบประมาณ 20,000 
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67.โครงการรักษาความสะอาดแหล่งน ้าทางเทา้ ทางเดิน ทางน ้า ไหล่ทาง และท่ีสาธารณะและ
ภายในหมู่บา้น(ปรับปรุงตดัหญา้ริมทางลอกวชัพืชตามถนนแหล่งน ้า ขดุลอกร่องระบายน ้าท่ีอุด
ตนัภายในหมู่บา้น 

งบประมาณ 45,100 

 
                รวมทั้งส้ิน     752,944 บาท 

การพฒันาเศรฐกจิชุมชนการค้าการลงทุน 
68.โครงการจดัซ้ือจดัหาวสัดุคุรุภณัฑท์างดา้นการเกษตร งบประมาณ 10,000 
69.โครงการส่งเสริมและพฒันาคุณภาพผลิตภณัฑก์ลุ่มOTOPหมูบา้นเช่นผลิตภณัฑผ์า้บา้นละวา้ 
ผา้ไหมมดัหม่ีบา้นเมืองเพีย พริกป่นบา้นดู่ใหญ่ ศูนยป์ลาชีกกคอ้ฯลฯ 

งบประมาณ 18,000 

70.โครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ อบต.เมืองเพีย งบประมาณ 2,540 
71.โครงการส่งเสริมประชาชนด าเนินการทางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

งบประมาณ 49,585 

 
      รวมทั้งส้ิน          80,125  บาท 

การบริหารจัดการทรัพยากรณ์ธรรมชาติและการท่องเที่ยว 
72.พฒันาระบบการจดัเก็บขยะมูลฝอยประชาสัมพนัธ์การจดัเก็บขยะ งบประมาณ 91,481 
73.โครงการหมู่บา้นตน้แบบการจดัเก็บขยะมูลฝอย งบประมาณ 38,300 
74.โครงการปรับปรุงภูมิทศัน์และพฒันาบริเวณขา้งวดัมงคลหลวงเป็นแหล่งท่องเท่ียวประจ า
ต าบลเมืองเพีย 

งบประมาณ 45,100 

การพฒันาระบบการบริหารจัดการทีด่ี 
75.โครงการฝึกอบรมและทศันศึกษาดูงานคณะผูบ้ริหารสมาชิกสภาฯพนกังานและลูกจา้ง งบประมาณ 400,000 
76.โครงการจดัซ้ือจดัหาวสัดุวสัดุคุรุภณัฑ์ วสัดุอุปกรณ์ส านกัอุปกรณ์อ่ืนๆปรับปรุงอาคารและ
ซ่อมแซมคุุรุภณัฑท่ี์ช ารุด 

งบประมาณ 21,936 

77.จ่ายค่าจา้งค่าตอบแทน/เงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืนส าหรับพนกังานส่วนต าบล
พนกังานจา้งผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ินสมาชิกสภาฯ 

งบประมาณ 6,389,670 

78.โครงการอบรมบุคลากรในการบริหารจดัการทางดา้การเงินการคลงัและงบประมาณ งบประมาณ 32,500 
79.โครงการพฒันาเวปไซดเ์เละระบบเคร่ือข่ายภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย งบประมาณ 10,000 
80.พฒันาระบบดปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใหมี้ความทนัสมยัง่ายต่อการใชง้าน งบประมาณ 9,790 
81.จดัซ้ือ ปรับปรุงและบ ารุวรักษาวสัดุคุรุภณัฑค์อมพิวเตอร์ระบบขอ้มูล งบประมาณ 59,800 
 

รวมทั้งส้ิน     6,923,696  บาท 
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3.2 การประเมินผลการน าแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 การน าแผนพฒันาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณในปีท่ีผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย สามารถ
ด าเนินการตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล ประจ าปี 2557 ดงัน้ี 
 สรุปจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณในแผนพัฒนาประจ าปี  กับจ านวนแผนงาน / โครงการและ
งบประมาณทีด่ าเนินการสรุปจ านวนแผนงาน / โครงการและงบประมาณในแผนพฒันาประจ าปี  กับจ านวนแผนงาน 
/ โครงการและงบประมาณทีด่ าเนินการ 

 

ยุทธศาสตร์การพฒันา 
 

จ านวน
โครงการใน
แผนพฒันา
ประจ าปี 

จ านวน
โครงการที่
ด าเนินการ

จริง 

คดิเป็น
ร้อยละ 

จ านวน
งบประมาณ
ในแผนพฒันา
ประจ าปี 

จ านวน
งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

คดิเป็น
ร้อยละ 

หมาย
เหตุ 

1. ก า รพัฒน าท า ง ด้ า น
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. การพัฒนาคนและสังคมท่ีมี
คุณภาพ 
3. การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
4. การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
5. การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
การคา้ การลงทุน 
6. ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม 
และการท่องเท่ียว 
7.การพัฒนาระบบการบริหาร
จดัการท่ีดี 

148 
 
 

34 
 

16 
7 
26 

 
18 

 
 

21 

22 
 
 

19 
 

5 
9 
2 
 

3 
 
 

10 

14.87 
 
 

55.89 
 

31.25 
128.58 

7.70 
 

16.67 
 
 

47.62 

306,631,100.- 
 
 

153,510,000.- 
 

1,240,000.- 
2,960,000.- 
8,505,000.- 

 
4,205,000.- 

 
 

16,789,000.- 

1,542,726.90.- 
 
 

1,515,759.92.- 
 

10,054,800.- 
1,186,828.- 

60,000.- 
 

244,617.- 
 
 

1,202,889.- 

0.51 
 
 

0.99 
 

379.68 
40.10 
0.71 

 
5.82 

 
 

7.17 

 

รวม 270 70 25.92 494,900,100.- 15,807,620.- 3.19  
 

สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2557 
 จ านวนโครงการในแผนพฒันาประจ าปี  2557  จ านวน   270  โครงการ 
 จ านวนโครงการท่ีด าเนินการจริง                      จ านวน     70    โครงการ  คิดเป็นร้อยละ   25.92  ของ

โครงการตามแผนพฒันาประจ าปี พ.ศ.2557 
 จ านวนงบประมาณในแผนพฒันาประจ าปี  2557 จ านวน 494,900,100 .- บาท 
 จ านวนงบประมาณท่ีด าเนินการจริง จ านวน  15,807,620.- บาท คิดเป็นร้อยละ  3.19 ของบประมาณตาม

แผนพฒันาประจ าปี  พ.ศ.2557 
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3.3  การประเมนิประสิทธิผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ 
การประเมินผลของแผนพฒันาในเชิงคุณภาพ  ของการปฏิบติังานตามโครงการตามแผนพฒันาองค์การ

บริหารส่วนต าบลเมืองเพีย  จากการศึกษาและการประเมินผลแยกตามสาขาพฒันา  ดงัน้ี  

1. การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีผ่านมา  โดยผลการวิเคราะห์ระดับ
ผลส าเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ  เน้นการพิจารณาในเร่ืองของงบประมาณ  และค่าใช้จ่าย  
คุณภาพและความพึงพอใจสรุปไดด้งัน้ี 

การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

ด้านผลผลติ ด้านผลลพัธ์ ด้านผลลพัธ์สุดท้าย 
เป็นแผนงาน/โครงการท่ีจะน าไป
ป ฏิบั ติ จ ริ ง   ด า เ นิ นก า รครบ ทุก
โครงการเป็นไปตามรูปแบบและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
-    ดา้นระยะเวลาส่วนมากด าเนินงาน
แลว้เสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ 
 - ด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีก าหนด 
 - ด้านคุณภาพโครงการตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดใช้ประโยชน์ได้
คุม้ค่าคงทนถาวร  
- ดา้นความพึงพอใจพบวา่ประชาชน
ท่ีใช้บริการและผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่าย มี
ความพึงพอใจในระดบัมาก 

 เ ป็ น ผ ล ท่ี เ กิ ด ต่ อ จ า ก ผ ล ผ ลิ ต
แผนงาน/โครงการท่ีน าไปปฏิบติัซ่ึง
วดัระดบัผลส าเร็จและความลม้เหลว
ของผลลพัธ์ของแผนงาน/โครงการ  
เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์
แ ก่ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากแผนงาน/โครการท่ี
น าไปปฏิบติัพบวา่ 
- โ ค ร ง ก า ร ท่ี ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ
งบประมาณและได้ด าเนินงานแล้ว
เสร็จเกิดประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมาย
ในระดบัมาก  
- การด าเนินงานมีความเสมอภาค 
เ ป็ น ธ ร ร ม สุ จ ริ ต  โ ป ร่ ง ใ ส 
ผู ้ รั บ ผิ ด ช อบ โค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
รับผดิชอบต่อโครงการในระดบัมาก 
 

 เป็นผลก่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนรวม  จากผลการประเมิน
พบวา่  
  - โครงการท่ีน าไปปฏิบติัใน
พื้ น ท่ี เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ
ประชาชนสามารถสัญจรไปมา
และขนส่งผลิตผลทางการ
เ ก ษ ต ร ไ ด้ ส ะ ด ว ก แ ล ะ
ประชาชนมีระดับคุณชีวิตท่ี
มากข้ึน 

- ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วม
ในการด าเนินงานทุกขั้นตอน 
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2. การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาด้านเศรษฐกจิ 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาดา้นเศรษฐกิจท่ีผ่านมา  โดยผลการวิเคราะห์ระดบัผลส าเร็จและ
ความลม้เหลวของแผนงาน/โครงการ  เนน้การพิจารณาในเร่ืองของงบประมาณ  และค่าใชจ่้าย  คุณภาพและความพึง
พอใจสรุปไดด้งัน้ี 

 การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 
 

ด้านผลติผล ด้านผลลพัธ์ ด้านผลลพัธ์สุดท้าย 
   เป็นการน าแผนงาน/โครงการท่ี
น าไปปฏิบัติพบว่าโครงการทท่ี
ได้รับอนุมัติงบประมาณสามารถ
ด า เ นิ น ก า ร ใ ห้ แ ล้ ว เ ส ร็ จ ต า ม
ระยะเวลาทุกโครงการ 
  - ด้านระยะเวลาส่วนมาก
ด าเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ทุกโครงการ 
 - ด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีก าหนด 
 - ดา้นคุณภาพโครงการตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดใช้ประโยชน์ได้
คุม้ค่าคงทนถาวร  
- ด้านความพึงพอใจพบว่า
ประชาชนท่ีใชบ้ริการและผูเ้ก่ียวขอ้ง
โดยส่วนรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

เป็นผลท่ีเกิดต่อจากผลผลิต ซ่ึง
วิเคราะห์วดัระดับผลส าเร็จ และ
ความล้มเหลวของผลลัพธ์ของ
แ ผ น ง า น /โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น ก า ร
พิจารณาถึงการให้ประโยชน์แ ก่
ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย  ห รื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ
ผลประโยชน์ของโครงการพบวา่ 
- โครงการท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณและไดด้ าเนินงานแลว้
เ ส ร็ จ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ แ ก่
กลุ่มเป้าหมายในระดับมาก การ
ด าเนินงานของโครงการ มีความ
เสมอภาค เป็นธรรมสุจริต โปร่งใส 
ผู ้ รั บผิ ดชอบโครงก าร มีคว าม
รับผิดชอบต่อโครงการในระดับ
มาก 
 

 

 เป็นผลก่อให้เ กิดประโยชน์แก่
ส่วนร่วม จากผลประเมินพบวา่ 
- โครงการท่ีไดน้ าเสนอไปปฏิบติั
ในพื้นท่ีประชาชนไดรั้บประโยชน์
อย่ า งทั่ว ถึ ง  ส ามารถยกระดับ
คุณภาพชีวิต ของประชาชนท่ีมี
รายไดเ้พิ่มข้ึนและขยายให้กลุ่มอ่ืน
ในชุมชนไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง และพึ่ งตนเองได้
อยา่งย ัง่ยนื 

- ประชาชนเกิดการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานทุกขั้นตอน 
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3. การประเมินประสิทธิผลของแผนงาน/โครงการ  ด้านการพฒันาคนและสังคม 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา  ดา้นการพฒันาคนและสังคมท่ีผา่นมา  โดยผลการวิเคราะห์ระดบั
ผลส าเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ  เน้นการพิจารณาในเร่ืองของงบประมาณ  และค่าใช้จ่าย  
คุณภาพและความพึงพอใจสรุปไดด้งัน้ี 

การพฒันาด้านคนและสังคม 
 

ด้านผลผลติ ด้านผลลพัธ์ ด้านผลลพัธ์สุดท้าย 
เป็นแผนงาน/โครงการท่ีจะน าไป
ป ฏิบั ติ จ ริ ง   ด า เ นิ นก ารครบ ทุก
โครงการเป็นไปตามรูปแบบและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
-  ดา้นระยะเวลาส่วนมากด าเนินงาน
แลว้เสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ 
- ด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีก าหนด 
- ด้านคุณภาพโครงการตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดใช้ประโยชน์ได้
คุม้ค่าคงทนถาวร  
- ดา้นความพึงพอใจพบวา่ประชาชน
ท่ี ใช้บ ริก า รและผู ้ เ ก่ี ย วข้อ ง โดย
ส่วนรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

 เ ป็ น ผ ล ท่ี เ กิ ด ต่ อ จ า ก ผ ล ผ ลิ ต
แผนงาน/โครงการท่ีน าไปปฏิบติัซ่ึง
วดัระดบัผลส าเร็จและความลม้เหลว
ของผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ  
เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์
แ ก่ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากโครงการระดบัมาก 

-โครงการท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณ
และได้ด า เ นินงานแล้ว เส ร็จ เ กิด
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดบั
มาก  
- การด าเนินงานมีความเสมอภาค 
เ ป็ น ธ ร ร ม สุ จ ริ ต  โ ป ร่ ง ใ ส 
ผู ้ รั บ ผิ ด ช อบ โค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
รับผดิชอบต่อโครงการในระดบัมาก 
 

 เป็นผลก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ส่วนร่วม จากผลประเมินพบวา่ 
- โครงการท่ีไดน้ าเสนอไปปฏิบติั
ในพื้นท่ีประชาชนไดรั้บประโยชน์
อย่างมัน่คง   ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน  โดยรณรงค์ต่อตา้นยา
เสพติด  สามารถใหป้ระชาชน และ
เยาวชนห่างไกลในระดบัมาก 
- เกิดชุมชนเขม้แข็ง  เกิดแนวร่วม
ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
อยา่งย ัง่ยนื 

-เ กิดความรักและห่วงแหนใน
ชุมชนบา้นเกิด 
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4. การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาด้านการพฒันาแหล่งน า้  
การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาด้านการพฒันาแหล่งน ้ าท่ีผ่านมา  โดยผลการวิเคราะห์ระดับ

ผลส าเร็จและความล้มเหลวของแผนงาน/โครงการ  เน้นการพิจารณาในเร่ืองของงบประมาณ  และค่าใช้จ่าย  
คุณภาพและความพึงพอใจสรุปไดด้งัน้ี 

การพฒันาด้านการพฒันาแหล่งน า้ 
 

ด้านผลผลติ ด้านผลลพัธ์ ด้านผลลพัธ์สุดท้าย 
เป็นแผนงาน/โครงการท่ีจะน าไปปฏิบติั
จริง  ด าเนินการครบทุกโครงการเป็นไป
ตามรูปแบบและเป้าหมายท่ีก าหนด 
-  ดา้นระยะเวลาส่วนมากด าเนินงาน
แลว้เสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ 
- ดา้นค่าใชจ่้ายเป็นไปตามงบประมาณท่ี
ก าหนด 
- ด้านคุณภาพโครงการตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดใชป้ระโยชน์ไดคุ้ม้ค่า
คงทนถาวร  
- ดา้นความพึงพอใจพบวา่ประชาชนท่ี
ใชบ้ริการและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยส่วนรวมอยู่
ในระดบัมาก 
 

 

 เป็นผลท่ีเกิดต่อจากผลผลิตแผนงาน/

โครงการท่ีน าไปปฏิบัติซ่ึงวดัระดับ
ผลส า เ ร็จและความล้ม เหลวของ
ผลลพัธ์ของแผนงาน/โครงการ  เป็น
การพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมายหรือได้รับประโยชน์
จากโครงการระดบัมาก 
-โครงการท่ีได้รับอนุมติังบประมาณ
และได้ด า เ นินง านแล้ว เส ร็จ เ กิ ด
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับ
มาก  
- การด าเนินงานมีความเสมอภาค 
เป็นธรรมสุจริต โปร่งใส ผูรั้บผิดชอบ
โค รง ก า ร มี ค ว า ม รั บผิ ดช อบ ต่ อ
โครงการในระดบัมาก 

 

เ ป็นผลก่อให้ เ กิดประโยช น์
ส่วนรวม  จากผลการประเมิน
พบวา่  
  -โครงการท่ีไดน้ าไปปฏิบติัใน
พื้นท่ีด าเนินการผูรั้บประโยชน์
เฉพาะบริเวณพื้นท่ีใกลเ้คียง 
-ประชาชนในชุมชนมีความ
ตระหนักและความรับผิดชอบ
ต่อการพฒันาแหล่งน ้า 
-จ านวนแหล่งน ้ า ท่ีได้รับการ
พัฒนาจะส่งผลให้ เกษตรกร
ไดรั้บประโยชน์อยา่งคุม้ค่า 
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5. การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันาด้านสาธารณสุข 

การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา ดา้นสาธารณสุขท่ีผา่นมา  โดยผลการวิเคราะห์ระดบัผลส าเร็จและ
ความลม้เหลวของแผนงาน/โครงการ  เน้นการพิจารณาในเร่ืองของปริมาณ และค่าใช้จ่าย  คุณภาพและความพึง
พอใจสรุปไดด้งัน้ี 

การพฒันาด้านสาธารณสุข 
 

ด้านผลผลติ ด้านผลลพัธ์ ด้านผลลพัธ์สุดท้าย 
เป็นแผนงาน/โครงการท่ีจะน าไป
ปฏิบัติจ ริง   ด า เ นินการครบทุก
โครงการเป็นไปตามรูปแบบและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
- ด้านระยะเวลาส่วนมาก
ด าเนินงานแลว้เสร็จตามระยะเวลา
ทุกโครงการ 
- ด้ า น ค่ า ใ ช้ จ่ า ย เ ป็ น ไ ป ต า ม
งบประมาณท่ีก าหนด 
-ด้านคุณภาพโครงการตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดใช้ประโยชน์ได้
คุม้ค่าคงทนถาวร  
- ด้านความพึงพอใจพบว่า
ป ร ะ ช า ช น ท่ี ใ ช้ บ ริ ก า ร แ ล ะ
ผูเ้ก่ียวขอ้งโดยส่วนรวมอยูใ่นระดบั
มาก 
 

 เป็นผลท่ีเกิดต่อจากผลผลิตแผนงาน/

โครงการท่ีน าไปปฏิบัติซ่ึงวดัระดับ
ผลส า เ ร็จและความล้ม เหลวของ
ผลลพัธ์ของแผนงาน/โครงการ  เป็น
การพิจารณาถึงการให้ประโยชน์แก่
กลุ่มเป้าหมายหรือได้รับประโยชน์
จากโครงการระดบัมาก 
-โครงการท่ีได้รับอนุมติังบประมาณ
และได้ด า เ นินงานแล้ว เส ร็จ เ กิ ด
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับ
มาก  
- การด าเนินงานมีความเสมอภาค 
เป็นธรรมสุจริต โปร่งใส ผูรั้บผิดชอบ
โครง ก า ร มี ค ว าม รับ ผิ ดช อบ ต่ อ
โครงการในระดบัมาก 

 

  เ ป็นผลก่อให้ เ กิดประโยชน์
ส่วนรวม  จากผลการประเมิน
พบวา่  
  -โครงการท่ีได้น าไปปฏิบติัใน
พื้นท่ีประชาชนได้รับประโยชน์
อย่างสูงสุด  ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ท่ี ดี ข้ึน   โดยอบรมพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐาน  การให้ขอ้มูล
ข่าวสารดา้นสาธารณสุข 
-ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม
โรคติดต่อไม่ให้แพร่กระจายและ
ระบาดไปสู่ชุมชนอ่ืน 
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6. การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา  ด้านการเมืองและการบริหาร 
จากการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา ดา้นการเมือง  การบริหารท่ีผา่นมา  โดยผลการวิเคราะห์ระดบั

ผลส าเร็จและความลม้เหลวของแผนงาน  /  โครงการ  เป็นการพิจารณาในเร่ืองของปริมาณ และค่าใชจ่้าย  คุณภาพ
และความพึงพอใจสรุปไดด้งัน้ี 

การพฒันาด้านการเมืองการบริหาร 
 

ด้านผลผลติ ด้านผลลพัธ์ ด้านผลลพัธ์สุดท้าย 
เ ป็นแผนงาน/โครงการท่ีจะน าไป
ปฏิบติัจริง  ด าเนินการครบทุกโครงการ
เป็นไปตามรูปแบบและเป้าหมายท่ี
ก าหนด 
- ดา้นระยะเวลาส่วนมากด าเนินงาน
แลว้เสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ 
 - ด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีก าหนด 
 -ด้ าน คุณภาพโครงก ารตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดใช้ประโยชน์ได้
คุม้ค่าคงทนถาวร  
- ดา้นความพึงพอใจพบวา่ประชาชนท่ี
ใช้บริการและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยส่วนรวม
อยูใ่นระดบัมาก 
 

 เป็นผลท่ีเกิดต่อจากผลผลิตแผนงาน/

โครงการท่ีน าไปปฏิบัติซ่ึงว ัดระดับ
ผลส าเร็จและความลม้เหลวของผลลพัธ์
ของแผนงาน /โครงการ   เ ป็นการ
พิ จ า รณา ถึ ง ก าร ให้ป ระ โยช น์แ ก่
กลุ่มเป้าหมายหรือไดรั้บประโยชน์จาก
โครงการระดบัมาก 
-โครงการท่ีได้รับอนุมติังบประมาณ
และได้ด า เ นิ นง านแล้ ว เ ส ร็ จ เ กิ ด
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับ
มาก  
- การด าเนินงานมีความเสมอภาค เป็น
ธรรมสุจริต โปร่งใส ผู ้รับผิดชอบ
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
โครงการในระดบัมาก 

 

เป็นผลก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ประชาชน และผูท่ี้เก่ียวขอ้งอยา่ง
ดียิ่ ง  ประชาชนได้ รับข้อ มูล
ข่าวสารและพฒันาตนเองในดา้น
การเ มือง  ร่วมถึงการบริหาร
จั ด ก า ร ใ น อ ง ค์ ก ร  อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพ 

- ประชาชนเกิดความเช่ือถือ
ศรัทธาในองค์การบริหารส่วน
ต าบลเกิดการการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน 

- เกิดกระบวนการตรวจสอบ
ภาคประชาชนสั งคมอย่ า ง มี
ระบบ 
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7. การประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา  ด้านการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
จากการประเมินประสิทธิผลของแผนพฒันา ดา้นการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรมท่ีผา่นมา  โดยผลการ

วเิคราะห์ระดบัผลส าเร็จและความลม้เหลวของแผนงาน  /  โครงการ  เป็นการพิจารณาในเชิงคุณภาพ และ
ค่าใชจ่้าย  และความพึงพอใจ สรุปไดด้งัน้ี 

การพฒันาด้านการศึกษา  ศาสนาและวฒันธรรม 
 

ด้านผลผลติ ด้านผลลพัธ์ ด้านผลลพัธ์สุดท้าย 
เ ป็นแผนงาน/โครงการท่ีจะน าไป
ป ฏิ บั ติ จ ริ ง   ด า เ นิ น ก า รค รบ ทุ ก
โครงการเ ป็นไปตาม รูปแบบและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
- ดา้นระยะเวลาส่วนมากด าเนินงาน
แลว้เสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ 
- ดา้นค่าใชจ่้ายเป็นไปตามงบประมาณ
ท่ีก าหนด 
- ด้านคุณภาพโครงการตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดใช้ประโยชน์ได้
คุม้ค่าคงทนถาวร  
- ดา้นความพึงพอใจพบวา่ประชาชนท่ี
ใช้บริการและผูเ้ก่ียวขอ้งโดยส่วนรวม
อยูใ่นระดบัมาก 
 

 เป็นผลท่ีเกิดต่อจากผลผลิตแผนงาน/

โครงการท่ีน าไปปฏิบัติซ่ึงว ัดระดับ
ผลส าเร็จและความลม้เหลวของผลลพัธ์
ของแผนงาน /โครงการ   เ ป็นการ
พิ จ า รณา ถึ ง ก าร ให้ป ระ โยช น์แ ก่
กลุ่มเป้าหมายหรือไดรั้บประโยชน์จาก
โครงการระดบัมาก 

-โครงการท่ีได้รับอนุมติังบประมาณ
และได้ด า เ นิ นง านแล้ ว เ ส ร็ จ เ กิ ด
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดับ
มาก  
- การด าเนินงานมีความเสมอภาค เป็น
ธรรมสุจริต โปร่งใส ผู ้รับผิดชอบ
โ ค ร ง ก า ร มี ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อบ ต่ อ
โครงการในระดบัมาก 

 

  เป็นผลก่อให้เกิดประโยชน์
ต่ อ ส่ ว น ร่ ว ม   จ า ก ผ ล ก า ร
ประเมินพบวา่ 
- โครงการท่ีไดน้ าไปปฏิบติั
เกิดประโยชน์ให้กบัประชาชน
พื้นท่ี  เด็กนกัเรียนมีพฒันาการ
และเตรียมความพร้อม เพื่อเขา้สู่
การในระดบัท่ีสูงต่อไปได้เป็น
อยา่งดี 
-  ประเพณีและวฒันธรรม
ไดรั้บการรักษาและถูกถ่ายทอด
ไปสู่อนุชนรุ่นหลัง ท าให้เกิด
ค ว า ม รั ก แล ะ ห่ ว ง แหน ใน
ประเพณีทอ้งถ่ิน 
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8. การประเมนิประสิทธิผลของแผนพฒันา  ด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาต ิและส่ิงแวดล้อม 

จากการประเมินประสิทธิผลของการพฒันา ดา้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มท่ีผ่านมา  
โดยผลการวิเคราะห์ระดบัผลส าเร็จและความลม้เหลวของแผนงาน  /  โครงการ  เป็นการพิจารณาในเร่ืองของ
ปริมาณ และค่าใชจ่้าย  คุณภาพและความพึงพอใจสรุปไดด้งัน้ี 

การพฒันาด้านการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
 

ด้านผลผลติ ด้านผลลพัธ์ ด้านผลลพัธ์สุดท้าย 
เป็นแผนงาน/โครงการท่ีจะน าไป
ป ฏิบั ติ จ ริ ง   ด า เ นิ นก ารครบ ทุก
โครงการเป็นไปตามรูปแบบและ
เป้าหมายท่ีก าหนด 
- ดา้นระยะเวลาส่วนมากด าเนินงาน
แลว้เสร็จตามระยะเวลาทุกโครงการ 
- ด้านค่าใช้จ่ายเป็นไปตาม
งบประมาณท่ีก าหนด 
-ด้าน คุณภาพโครงการตรงตาม
มาตรฐานท่ีก าหนดใช้ประโยชน์ได้
คุม้ค่าคงทนถาวร  
- ดา้นความพึงพอใจพบวา่ประชาชน
ท่ี ใช้บ ริก า รและผู ้ เ ก่ี ย วข้อ ง โดย
ส่วนรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 

 เ ป็ น ผ ล ท่ี เ กิ ด ต่ อ จ า ก ผ ล ผ ลิ ต
แผนงาน/โครงการท่ีน าไปปฏิบติัซ่ึง
วดัระดบัผลส าเร็จและความลม้เหลว
ของผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ  
เป็นการพิจารณาถึงการให้ประโยชน์
แ ก่ ก ลุ่ ม เ ป้ า ห ม า ย ห รื อ ไ ด้ รั บ
ประโยชน์จากโครงการระดบัมาก 

-โครงการท่ีไดรั้บอนุมติังบประมาณ
และได้ด า เ นินงานแล้ว เส ร็จ เ กิด
ประโยชน์แก่กลุ่มเป้าหมายในระดบั
มาก  
- การด าเนินงานมีความเสมอภาค 
เ ป็ น ธ ร ร ม สุ จ ริ ต  โ ป ร่ ง ใ ส 
ผู ้ รั บ ผิ ด ช อบ โค ร ง ก า ร มี ค ว า ม
รับผดิชอบต่อโครงการในระดบัมาก 

  เป็นผลก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อส่วน
ร่วม  จากผลการประเมินพบวา่ 
- โครงการท่ีไดน้ าไปปฏิบติัในพื้นท่ี
ด า เนินการผู ้รับประโยชน์ เฉพาะ
บริเวณพื้นท่ีไกลเ้คียง 
-  ประชาชนในชุมชนมีความ
ตระหนักและ รับผิดชอบต่อการ
อนุรักษธ์รรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

- จ านวนตน้ไมเ้พิ่มมากข้ึน ส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศน์   ภูมิทัศน์ 
และเป็นการคืนหรือปรับสภาพความ
สมบูรณ์ของธรรมชาติ 
- เกิดแนวร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและชุมชน 

 

 
 

 
 

****************************** 
 
 

 

 
 
 



 

แผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพยี 
 

-41- 
 

ส่วนที่ 4 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วงส่ีปี 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียภายใตแ้ผนยุทธศาสตร์การพฒันา 
(พ.ศ.2555-2560)เป็นการก าหนดกรอบวา่ในอนาคตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียจะเป็นไปในทิศทางใด และ
เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดแนวทางการพฒันาของแผนพฒันาส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ว่ามีความสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคก์ารพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

4.1 วสัิยทัศน์ในการพฒันาท้องถิ่น 
 “มุ่งสู่การพฒันาสังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั ประชาชนมีคุณธรรมน าความรู้ สู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความเป็นเลิศทางดา้นการบริหารจดัการ  กา้วทนัเทคโนโลยี ชุมชนเขม้แข็ง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการจดัการอยา่งสมดุลและย ัง่ยนื” 

 

พนัธกจิ (Mission) 
(1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้มาตราฐานและมี

ประสิทธิภาพ 
(2) พฒันาส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และจารีตประเพณี 
(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพฒันาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง 
(4) พฒันาส่งเสริม และสนบัสนุนระบบการใหบ้ริการทางดา้นสาธารณสุข การกีฬาใหค้รอบคลุมทุกพื้นท่ี 
(5) พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ความทนัสมยั เพื่อการบริหารงานและการบริการประชาชน 
(6) ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการด าเนินชีวติตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(7) พฒันาระบบบริหารจดัการภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล 
(8) พฒันาเศรษฐกิชุมชน โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียวให้เขม้แข็งและ

แข่งขนัได ้
(9) พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนกิจกรรมการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มให้มีความสมดุล 

และเกิดประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาในช่วง 4 ปี 
 ยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 : ยทุธศาสตร์การพฒันาทางดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้าง   
      พื้นฐาน 
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ยทุธศาสตร์ท่ี 2 : ยทุธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3 : ยทุธศาสตร์การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 4    : ยทุธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
ยทุธศาสตร์ท่ี 5    : ยทุธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การคา้ การลงทุน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6   :  ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม และการ 

   ท่องเท่ียว 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7  :  ยทุธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาทางด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 

เป้าหมาย 
เพื่อก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมบ ารุง สาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานในเขต

องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพียให้มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภยั  และมีมาตรฐาน เพื่อสนบัสนุนยุทธศาสตร์
ดา้นอ่ืน ๆ ใหป้ระสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง ดา้นคมนาคมขนส่ง ดา้นความสงบเรียบร้อย ดา้นความสงบสุข
ของประชาชนและดา้นเศรษฐกิจ   

แนวทางการพฒันา 
1. ก่อสร้างปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเทา้ ท่อระบายน ้า  
2. พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตรในระดบัชุมชน 
3.  ปรับปรุง บ ารุง ซ่อมแซม ติดตั้งและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
4. ก่อสร้าง ซ่อมแซม และขยายเขตการบริการประปา 
5. บริการสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรั้บอยา่งถว้นหนา้ 
ตวัช้ีวดั 
1 จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน มีความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภยั และไดม้าตรฐาน 
2 ปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะครบทุกครัวเรือน 
3 ปริมาณการขยายเขตการบริการประปาครบทุกครัวเรือน 
4 ประชาชนในพื้นท่ีไดรั้บริการสาธารณะอ่ืน ๆ ครบถว้นทุกครัวเรือน 
 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ 
เป้าหมาย 
เพื่อพฒันาคนทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจ ใหมี้คุณภาพและพึ่งพาตนเองได ้และสามารถด ารงชีวิต

อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งสันติสุข 
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แนวทางการพฒันา 
1. การพฒันาดา้นคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษสื์บสาน ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี  

และค่านิยมท่ีดีงาม 
2. พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการศึกษา 
3. พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุน การจดัการดา้นสาธารณสุข 
4. พฒันาและส่งเสริมดา้นการกีฬาและนนัทนาการ 
ตวัช้ีวดั 
1 จ านวนประชากรท่ีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรง 
2 จ านวนประชากรท่ีไดรั้บการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
3 จ านวนประชากรท่ีไดรั้บบริการทางดา้นสาธารณสุขเพิ่มมากข้ึน 

 

3. ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจน 
เป้าหมาย 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกคนในสังคมได้รับโอกาสเชิงโครงสร้างด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

ระบบกลไกต่าง ๆ ท่ีส่งผลกระทบต่อปัญหาคนยากจน สิทธิและความเป็นธรรมในการพฒันาศกัยภาพของตนเอง 
และชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ และยกระดบัคุณภาพชีวติใหดี้ยิง่ข้ึน 

แนวทางการพฒันา  
1. เพิ่มศกัยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผูด้อ้ยโอกาส 
2. สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผูย้ากจน และผูด้อ้ยโอกาสในดา้นท่ีอยูอ่าศยัและการด ารงชีวติ 
3. เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชน ในการแกไ้ขปัญหาความยากจน โดยการส่งเสริมการ

จดัท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง 
4. ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ในการด าเนินชีวติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตวัช้ีวดั 
1 จ านวนคนยากจนในพื้นท่ีลดลงร้อยละ 10 ต่อปี 
2 ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ไดรั้บสวสัดิการขั้นพื้นฐานครอบคลุมและทัว่ถึง 

   

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
เป้าหมาย 
เสริมสร้างความเขม้แขง็ใหแ้ก่ชุมชน ใหมี้ความมัน่คงทางสังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้ง

มีระบบการบริหารจดัการท่ีดีครอบคลุมทุกหมู่บ้านและชุมชน ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยมุ่งให้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพียเป็นเมืองท่ีน่าอยู ่ดูสะอาดงามตา  ปลอดอาชญากรรม  
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แนวทางการพฒันา 
1. การจดัท าผงัเมือง 
2. ส่งเสริมระบบความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจาก

อุบติัเหตุ อุบติัภยั อาชญากรรมและสาธาณภยัต่าง ๆ  
3. ส่งเสริมอตัราการป้องกนัเฝ้าระวงัรักษา บ าบดัผูเ้ส่ียงติดยาเสพติดและรักษาชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
4. พฒันาและจดัระเบียบของชุมชนและสังคม 
ตวัช้ีวดั 
1 ประชาชนไดรั้บความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น จ านวนอุบติัเหตุ อุบติัภยั และปัญหา

อาชญากรรมลดลง 
2 ปัญหายาเสพติดลดลง  
3 ชุมชนเขม้แขง็ สามารถพึ่งตนเองได ้
 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน การค้า การลงทุน 
เป้าหมาย 
เพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา้การเกษตร และเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชนใหส้ามารถแข่งขนั

ไดท้ั้งภายในและภายนอกประเทศ และเพิ่มศกัยภาพใหก้บักลุ่มอาชีพใหมี้ความเขม้แขง็และพึ่งตนเองได ้
แนวทางการพฒันา 
1. การพฒันาเพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ทางการเกษตรและส่งเสริมกลไกการตลาดสินคา้การเกษตร 
2. พฒันาและส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑชุ์มชน 
3. เสริมสร้างและเพิ่มทกัษะทางดา้นอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
ตวัช้ีวดั 
1 ผลิตภณัฑชุ์มชนมีมาตรฐานและมีมูลค่าสูงข้ึนสามารถแข่งขนักบัตลาดภายนอกได ้
2 สินคา้ทางการเกษตรมีคุณภาพ และมีมูลค่าเพิ่มข้ึน 
3 กลุ่มอาชีพมีการบริหารจดัการภายในกลุ่มอยา่งมีประสิทธิภาพและมีมาตราฐาน 

 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
เป้าหมาย 
อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติท่ีเส่ือมโทรมใหก้ลบัคืนความอุดมสมบูรณ์ รักษาความสมดุล

ของระบบนิเวศ ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางการพฒันา 
1. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มในทอ้งถ่ินใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื  
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2. พฒันาฟ้ืนฟู แหล่งน ้า และการบริหารจดัการน ้าอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
3. การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจดัการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสีย  
5. ส่งเสริมและพฒันาแหล่งท่องเท่ียว 
ตวัช้ีวดั 
1 การมีส่วนร่วมภาคประชาชนในการบริหารจดัการทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2 การบริหารจดัการและพฒันาแหล่งน ้ามีระบบและมีประสิทธิภาพ 
3 ดินมีความอุดมสมบูรณ์ใหผ้ลผลิตต่อไร่สูง 
4 การบริหารจดัการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และน ้าเสียมีระบบ ไม่มีการร้องเรียน 

 
7. ยุทธศาสตร์การพฒันาระบบการบริหารจดัการที่ดี 

เป้าหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเพียมีระบบและกลไกการท างาน ระบบการบริหารจัดการ ระบบ

งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถวดัผลงานและผลการใหบ้ริการแก่ประชาชนไดท้ั้งดา้นความพึงพอใจ และตน้ทุนการ
ด าเนินงาน โปร่งใส และมีความซ่ือสตัย ์รับผิดชอบต่อสงัคมและประชาชนมากข้ึน 

แนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองคก์รทุกภาคส่วน ในการพฒันาทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมือง 
2. ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพของบุคลากรใหมี้ขีดความสามารถในการพฒันา 
3. พฒันาเพ่ิมขีดความสามารถในดา้นการบริหารจดัการ การเงิน การคลงั และงบประมาณขององคก์าร

บริหารส่วนต าบลเมืองเพีย ใหมี้ประสิทธิภาพโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
4. พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหท้นัสมยั 
ตวัช้ีวดั 
1 จ านวนของประชาชนท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สงัคม และการเมือง 
2 ความพึงพอใจของประชาชนผูม้ารับบริการ 
3 จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศกัยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมมากข้ึน 

 4.3  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดัขอนแก่น 
ประจ าปี  พ.ศ.2551-2555 

 วสัิยทัศน์ 
  “ภายในปี 2555 องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัขอนแก่น เป็นเลิศดา้นการบริหารจดัการ ยึดหลกัธรร
มาภิบาล กา้วทนัเทคโนโลยี ชุมชนเขม้แข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี บนพ้ืนฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บา้นเมืองน่า
อยู ่ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีการจดัการอยา่งสมดุลและยัง่ยืน” 
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 พนัธกจิ 
1 พฒันาระบบบริหารจดัการโดยยดึหลกัธรรมาภิบาล และสร้างเครือข่ายการพฒันาทุกภาคส่วน 
2 พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมี้ความทนัสมยั เพื่อการบริหารงานและการบริการ

ประชาชน 
3 พฒันาเศรษฐกิจชุมชนโดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียวใหเ้ขม้แขง็

และแข่งขนัได ้
4 พฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา 

ศิลปวฒันธรรม และจารีตประเพณี 
5 พฒันาโครงข่าย ระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบป้องกนัและ

บรรเทาสาธารณภยัใหไ้ดม้าตรฐาน มีประสิทธิภาพ   
6 ส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน และการด าเนินชีวิตตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพฒันาทอ้งถ่ินทุกขั้นตอน 
8 พฒันา ส่งเสริม และสนบัสนุนการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมดุล 

และเกิดประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
ยทุธศาสตร์ท่ี 2 การแกไ้ขปัญหาความยากจน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 3 การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู ่
ยทุธศาสตร์ท่ี 4 การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน การคา้ การลงทุน 
ยทุธศาสตร์ท่ี 5 การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้ม 
ยทุธศาสตร์ท่ี 6 การพฒันาการท่องเท่ียว 
ยทุธศาสตร์ท่ี 7 การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพฒันาคนและสังคมที่มคุีณภาพ 
 

1.1 พฒันาส่งเสริมสนับสนุนการจดัการศึกษาท่ีมีคุณภาพในทุก
ระดบั ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวยั 

1.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้เด็กและเยาวชนไดเ้รียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ให้มีคุณภาพและคุณธรรมน าความรอบรู้และเข้าถึงแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเป็นวิทยาการสมัยใหม่ วฒันธรรมและภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ิน 

1.3 เสริมสร้างครอบครัวให้เขม้แข็ง มีสัมพันธภาพท่ีดีเกิดความ
อบอุ่น ดว้ยมิติทางศาสนาและวฒันธรรม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่1 การพฒันาคนและสังคมทีม่ี
คุณภาพ 
 
 
 

1.4 อนุรักษสื์บสาน ศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ค่านิยมท่ีดีงามสู่คนรุ่นต่อไป 

1.5 พฒันา ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการดา้นสาธารณสุข การ
ป้องกันและควบคุมโรค การรักษาพยาบาล การฟ้ืนฟู
สมรรถนะทางดา้นร่างกายและจิตใจใหป้ระชาชนมีสุขภาพ
แขง็แรง 

1.6 พฒันา  ส่งเสริม สนบัสนุนการแพทยแ์ผนไทย การแพทย์
ทางเลือก  การแพทยพ์ื้นบา้น และสมุนไพร 

1.7 พฒันา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรัก
การกีฬา  ก ติกาสังคม  และสร้างโอกาสให้ เยาวชน
พฒันาการสู่ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ที ่2 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

2.1 เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการแกไ้ขปัญหา
ความยากจน โดยการส่งเสริมการจดัท าแผนชุมชนพึ่งตนเอง 
2.2 เพิ่มศกัยภาพและโอกาสแก่คนยากจนและผูด้อ้ยโอกาส 
2.3 สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผูย้ากจนและผูด้อ้ยโอกาสใน
ดานท่ีอยูอ่าศยัและการด ารงชีวติ 
2.4 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ในการด าเนินชีวิตตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.5 พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นการเกษตรในระดบั
ชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินคา้การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 การพฒันาเมืองและชุมชนน่าอยู่ 
 

 การจดัท าผงัเมือง 
 3.1 พฒันาระบบโครงสร้างพื้นฐานดา้นการคมนาคมขนส่ง 
และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดม้าตราฐาน 
3.2  พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัในทอ้งถ่ิน 
3.3 พฒันา ส่งเสริมและสนบัสนุนการรักษาความปลอดภยัให้
เมืองและชุมชนปลอดภยั ปลอดยาเสพติดและปลอดอบายมุข 
โดยใหชุ้มชนมีส่วนร่วม 
3.4 พฒันาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการใหบ้ริการขนส่งมวลชน 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่4 การพฒันาเศรษฐกจิชุมชน การค้า 
การลงทุน 
 

4.1 พฒันา  ส่งเสริมเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ชุมชนอย่างครบ
วงจรตั้ งแต่การผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์และ
การตลาด 

4.2 ส่งเสริมสนบัสนุนการน าภูมิปัญญาและวฒันธรรมทอ้งถ่ิน
มาใชใ้นการสร้างคุณค่าของผลิตภณัฑชุ์มชน 

4.3 พฒันา เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้ทางการเกษตรอย่างครบวงจร
และส่งเสริมกลไกการตลาดสินคา้การเกษตร 

4.4 พฒันาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เขม้แข็งและ
แข่งขนัได ้

4.5 ส่งเสริม และสนบัสนุนการคา้และการลงทุน 
ยุ ทธศาสต ร์ที่  5 ก ารบ ริหา ร จัดก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการจดัการเพื่ออนุรักษ ์
พัฒนา และฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมใน
ทอ้งถ่ินใหค้งอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
5.2 อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูพื้นท่ีป่า และป่าตน้น ้ าล าธารให้เกิดความอุดม
สมบูรณ์ 
5.3 พฒันาฟ้ืนฟู แหล่งน ้ า และการบริหารจดัการน ้ าอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ 
5.4 การพฒันาและปรับปรุงคุณภาพดินใหอุ้ดมสมบูรณ์ 
5.5 เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล และน ้ า
เสีย 
5.6 อนุรักษฟ้ื์นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การพฒันาการท่องเทีย่ว 
 

6.1 ส่งเสริม สนบัสนุนการพฒันา ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวใหย้ ัง่ยนื 
6.2 ประชาสัมพนัธ์และจดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียว 
6.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน
ของทอ้งถ่ิน และสถาบนัการศึกษาในการบริหารจดัการด้าน
การท่องเท่ียวในทอ้งถ่ิน 
6.4 พฒันาคุณภาพการให้บริการ การบริหารจดัการ และส่ิง
อ านวยความสะดวกด้านการท่องเ ท่ียว ทั้ งด้านบุคลากร 
โครงสร้างพื้นฐาน และความปลอดภยั 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่7 การพฒันาระบบการบริหารจัดการ
ทีด่ี 
 

7.1 เสริมสร้างการพฒันาการเมืองท้องถ่ินให้โปร่งใส สุจริต 
เพื่อสนับสนุนการสร้างวฒันธรรมประชาธิปไตย และ
วฒันธรรมธรรมาภิบาล 

7.2 พฒันาภาวะผูน้ าท้องถ่ินท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมและธรร
มาภิบาล 

7.3 พฒันาสมรรถนะการท างานของบุคลากร อปท.จงัหวดั
ขอนแก่นทุกระดบัอยา่งต่อเน่ือง 

7.4 พัฒนา เพิ่มขีดความสามาถในด้านการบริหารจัดการ
การเงิน การคลัง และงบประมาณ ของ อปท.จังหวัด
ขอนแก่นใหมี้ประสิทธิภาพ โดยยดึหลกัธรรมาภิบาล 

7.5 พฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย เพื่อการ
บริหารงานและการบริการประชาชน 

7.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 

 
 

4.4   ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัขอนแก่น 
 แผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น เป็นแผนพฒันาจงัหวดัท่ีแสดงทิศทางหรือแนวทางการ
พฒันาในอนาคตเชิงนโยบาย หรือยทุธศาสตร์ท่ีครอบคลุมทุกดา้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายรัฐบาล และศกัยภาพการ
พฒันาในระดบัพื้นท่ี โดยเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาหรือทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งในการ
พฒันา ร่วมกันระดมความคิดเห็น จนเป็นฉันทามติร่วมกนัในการรวมพลังขบัเคล่ือนเพื่อให้การพฒันาจงัหวดั
ขอนแก่นสัมฤทธ์ิผลตามท่ีมุ่งหวงัไว ้โดยก าหนดวิสัยทศั์การพฒันาไวว้่า “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลาง
เครือข่ายเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการคมนาคมขนส่งในภูมิภาค สู่สากล”  ซ่ึงมีประเด็นยุทธศาสตร์
เป็นพลงัขบัเคล่ือนการพฒันาให้จงัหวดัขอนแก่นมุ่งไปสู่วิสัยทศัน์ท่ีก าหนดไว ้ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเม่ือ
ส้ินสุดแผนยุทธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัขอนแก่น ในปี พ.ศ.2551 ตอ้งการกา้วสู่การพฒันาอยา่งสมดุลใน 3 มิติ คือ 
มิติทุนทางสังคม  มิติทุนส่ิงแวดลอ้ม และมิติทุนเศรษฐกิจ โดยผลลพัทสุ์ดทา้ยจากยุทธศาสตร์ใน แต่ละมิติท่ีตอ้งการ
ก็ คือ มิ ติทุนทางสังคม ต้องการให้คนเป็นคนดี มี คุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม สั งคมสันติสุข มิ ติทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัขอนแก่นมีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีอุดมสมบูรณ์และใช ้
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ประโยชน์ไดอ้ยา่งย ัง่ยนื และมิติดา้นทุนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ทั้งผลผลิต สินคา้ และการบริการ 
และเพิ่มผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดั (GPP) 
 

 พนัธกจิจังหวดัขอนแก่น      
  จงัหวดัขอนแก่นมีความมุ่งมัน่ในการพฒันา เพื่อบรรลุวิสัยทศัน์ของจงัหวดั อนัสอดคลอ้งกบันโยบาย 

แผนยุทธศาสตร์ของประเทศภายใตห้ลกัการบริหารกิจการท่ีดี การมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน พร้อมดว้ยระบบขอ้มูล
และศกัยภาพของพื้นท่ี โดยครอบคลุมประเด็นยทุธศาสตร์การขจดัความยากจน การพฒันาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  
การเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก และเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขนั การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และ
การพฒันาระบบการบริหารจดัการท่ีดี” 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์การพฒันา 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่1 การขจัดความยากจน 
 

 เป้าประสงค์  
(1)  พฒันาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 กลยุทธ์การพฒันา 
(1) การแกปั้ญหาความยากจนระดบับุคคล 
(2) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3) เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยเนน้กระบวนการมี 

ส่วนร่วมในการร่วมแกไ้ขปัญหาความยากจน 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่2 การพฒันาคนและสังคมทีม่ีคุณภาพ  
 

 เป้าประสงค์ 
 

(1) สร้างสังคมสันติสุขและปลอดภยั 
(2) เสริมสร้างการจดัการดา้นสาธารณสุข และส่งเสริมการกีฬาสู่สุขภาพท่ีดี 
(3) ส่งเสริมการศึกษาและพฒันาศกัยภาพ 
(4) ส่งเสริมศาสนาและอนุรักษศิ์ลปวฒันธรรม ประเพณี 
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 กลยุทธ์การพฒันา 
(1) ป้องกนัและปราบปรามอาชญากรรม และสร้างภูมิคุม้กนัทางสังคม เพื่อความสันติสุข เสมอภาค 

และปลอดภยั 
(2) พฒันาศกัยภาพฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการแข่งขนัและปราบปรามขบวนการน าเขา้ 

แรงงานต่างดา้ว 
(3) เสริมสร้างประสิทธิภาพการใหบ้ริการดา้นการรักษาส่งเสริมสุขภาพและควบคุมโรคและภยัสุขภาพ 
(4) พฒันาระบบการคุม้ครองผูบ้ริโภคและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อสุขภาพ  
(5) เสริมสร้างใหป้ระชาชนมีพฤติกรรมท่ีถูกตอ้งเหมาะสม ลดละเลิกพฤติกรรมเสียงต่อสุขภาพและ 

พฒันาทกัษะดา้นกีฬาสู่สุขภาพท่ีดี 
(6) เสริมสร้างและวจิยัพฒันาถ่ายทอดและคุม้ครองภูมิปัญญาดา้นการแพทยแ์ผนไทยพื้นบา้นทางเลือก 

และสมุนไพรใหมี้คุณภาพมาตรฐาน 
(7) พฒันากระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพมาตรฐาน 
(8) เสริมสร้างแหล่งเรียนรู้อนุรักษว์ฒันธรรมและจริยธรรม 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่3 การเสริมสร้างเศรษฐกจิฐานรากและเศรษฐกจิเพ่ือการแข่งขัน 
 

 เป้าประสงค์ 
(1) มูลค่าผลิตภณัฑม์วลรวมของจงัหวดัเพิ่มข้ึน 

 

 กลยุทธ์การพฒันา 
(1) พฒันาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินคา้การเกษตร 
(2) พฒันาส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินคา้ OTOP 
(3) พฒันาศกัยภาพสนบัสนุนและส่งเสริมการลงทุนและการประกอบการ  SMEs 
(4) พฒันา ฟ้ืนฟู อนุรักษแ์หล่งท่องเท่ียว ศิลปวฒันธรรม และการกีฬา ใหไ้ดม้าตรฐาน พร้อมดว้ยการ 

บริการดา้นขอ้มูล 
(5) พฒันาส่งเสริมและสนบัสนุนดา้นการคา้ การลงทุน และการบริการ รวมทั้งการพฒันาเครือข่าย 

การคา้ การบริการ  
(6) เสริมสร้างศกัยภาพดา้นโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และการพลงังาน 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่4 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 

 เป้าประสงค์ 
(1) ทรัพยากรป่าไมมี้ความสมบูรณ์และมีการใชป้ระโยชน์อยา่งเหมาะสม 
(2) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์ 
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(3) บริหารจดัการทรัพยากรน ้าเพื่อป้องกนั แกไ้ขปัญหาขาดแคลนน ้า น ้าท่วมและคุณภาพน ้า รวมทั้งการ 
แกไ้ขปัญหา 

(4) พฒันาระบบการบริหารจดัการทรัพยากรและส่ิงแวดลอ้มแบบบรูณาการเชิงพื้นท่ี 
(5) บริหารจดัการและใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนืภายใตก้ารมีส่วนร่วมของ 

ชุมชน/ทอ้งถ่ิน 
(6) ป้องกนัและควบคุมมลพิษใหอ้ยูใ่นระดบัมาตรฐานเพื่อคุณภาพชีวติท่ีดี ลารพฒันาการท่ีย ัง่ยนื 

 

 กลยุทธ์การพฒันา 
(1)  การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มแบบบรูณาการเชิงพื้นท่ี 

  (2) การจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายใตก้ารมีส่วนร่วมของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
(3) การบริหารจดัการคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 การพฒันาระบบการบริหารงานทีด่ี  
 

 เป้าประสงค์ 
(1) ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการใหบ้ริการภาครัฐ 
(2) ยกระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
(3) ทอ้งถ่ินมีความเขม้แขง็สามารถบริหารจดัการและแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 
(4) ถวายความปลอดภยัพิทกัษรั์กษาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย ์
 

 กลยุทธ์การพฒันา 
(1) จดัระบบและปรับกระบวนงานเพื่อลดขั้นตอนและอ านวยความสะดวกต่อการใหบ้ริการประชาชน 
(2) สร้างความรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาธิปไตยและกระบวนการประชาคมจงัหวดั 
(3) สนบัสนุนส่งเสริมใหมี้การตรวจสบการด าเนินงานของภาครัฐทุกระดบัจากทุกภาคส่วน 
(4) สร้างเสริมการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดีในองคก์ร 
(5) สนบัสนุนระบบถวายความปลอดภยัพิทกัษรั์กษาและเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย  ์

 4.5    ยุทธศาสตร์การพฒันาอ าเภอ 
อ าเภอบา้นไผ ่จงัหวดัขอนแก่น ไดก้ าหนดแนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตร์และแนวทางการ 

พฒันาจงัหวดัขอนแก่น 
 4.6  นโยบายการพฒันาของผู้บริหารท้องถิ่น 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองเพีย มีลกัษณะท่ีตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนเมืองท่ีค่อนขา้งมีความเจริญ
แลว้ มีประชาชนอาศยัอยู่หนาแน่น เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีจะท างานในเมือง และมีท่ีพกัอาศยัอยู่ใน
เขตต าบล  คาดวา่ในอนาคตจะมีอตัราการขยายตวัของชุมชนเพิ่มมากข้ึนและจะมีปัญหาดา้นอ่ืน ๆ ตามมา จึงไดริ้เร่ิม 
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นโยบายการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการด าเนินชีวิต และ
ใหก้ารบริการสาธารณะอ่ืน ๆ และมีนโยบายใหชุ้มชนเกิดความสงบสุข เป็นชุมชนท่ีน่าอยู ่โดยเฉพาะปัญหาทางดา้น
ส่ิงแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการส่งเสริมทางดา้นการศึกษา สวสัดิการสังคม เพื่อให้ประชาชนมี
ความรู้และมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและใหชุ้มชนน่าอยูอ่าศยั ภายใตก้ระบวนการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาลท่ี 
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