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ส่วนที่  1 
บทน า 

1.1  ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดท าขึ้น
ส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี โดยมีการทบทวนเพื่อ
ปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ โดยมีหลักท่ีคิดว่าภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้แนวทางพัฒนาหนึ่ง  จะมี
โครงการ / กิจกรรมได้มากกว่า หนึ่ง โครงการ / กิจกรรมท่ีจะต้องน ามาด าเนินการเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์  
เปูาหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

นอกจากนั้น แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนท่ีมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้แผนพัฒนา สามปี เป็นเครื่องมือในการจัดท า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยน า
โครงการ/กิจกรรมจากแผนสามปี ในปีท่ีจะจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีไปจัดท างบประมาณ เพื่อให้กระบวนการ
จัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วม ของประชาชน  และเป็นแผนพัฒนาแบบหมุนเวียน 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  1.2.1  เพื่อแสดงความสัมพันธ์เช่ือมโยงและสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา               
และการจัดท างบประมาณประจ าปี 
  1.2.2  เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปีท่ีมีความสอดคล้องและสามารถตอบสนอง                     
ต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  1.2.3  เป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่างๆ ให้อยู่ในลักษณะท่ีพร้อมจะบรรจุเอกสารงบประมาณ  
และน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับงบประมาณ   
1.3  ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ขั้นตอนท่ี  1  การเตรียมการจัดท าแผน 
 ขั้นตอนท่ี  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  
 ขั้นตอนท่ี  3  การเก็บรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
   3.1  การเก็บรวบรวมข้อมูล  
   3.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  
   3.3  การจัดล าดับความส าคัญของแนวทางการพัฒนา 
   3.4  การตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  
 ขั้นตอนท่ี  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางพัฒนา  
 ขั้นตอนท่ี  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ / กิจกรรมการพัฒนา  
 ขั้นตอนท่ี  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  
   6.1  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี  โดย
เน้นเค้าโครงประกอบด้วย 6 ส่วน ดังนี้ 

 
    

/ส่วนท่ี  1... 
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                             ส่วนท่ี  1  บทน า 
   ส่วนท่ี  2  สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาในปีท่ีผ่านมา  
   ส่วนท่ี  3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 
   ส่วนท่ี  4  แนวทางการติดตามประเมินผ 
   6.2 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดเวทีประชาคม                             
ซึ่งประกอบด้วย  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเสนอร่างแผนพัฒนา
สามปีและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ  แล้วน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ต่อไป 
   6.3  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างพัฒนาสามปีท่ีปรับปรุงแล้ว
เสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อพิจารณา 
 ขั้นตอนท่ี  7  การอนุมัติและการประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างการด าเนินแนวทางต่างๆ ท่ีอาจมีความเช่ือมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุน  
และเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน ามาตัดสินใจในการก าหนด    แนวทางการด าเนินงาน  
และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

/สภาพทั่วไปและข้อมูล... 
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สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
1.5  สภาพทั่วไป 
 1.5.1 ประวัติความเป็นมา  ลักษณะที่ต้ังและอาณาเขต 
 ประวัติความเป็นมาของบ้านท่าจ าปานี้  ได้เค้าเรื่องมาจากหลายแหล่ง ท้ังท่ีเป็นเอกสารและบุคคล ซึ่งผู้เขียนได้ไป

ศึกษาค้นคว้า สอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านท่าจ าปา  คือ 
  1.  คุณลุงกัน สาปา 
  2.  คุณลุงพัน วิเศษรัตน์ 
  3.  คุณลุงสุริกา ก่ าซ้อน 
 

   ความเป็นมาเร่ิมต้น 
เมื่อปีมะโรง สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170 พ.ศ.2351 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูา     จุฬาโลก 

รัชกาลท่ี 1 มีชาติพันธุ์ไทเผ่าหนึ่ง เรียกว่า ไทญ้อ อยู่ท่ีเมืองหงสาวดีตอนเหนือของเมืองหลวงพระบาง  ราชอาณาจักร
ลาวปัจจุบัน เมืองนี้ต้ังอยู่บนฝ่ังแม่น้ าโขง ในครั้งนั้นมีหัวหน้าใหญ่ช่ือ“ท้าวหม้อ” มีภรรยาช่ือ  สุนันทา ได้พาครอบครัว 
บ่าวไพร ประมาณ 100คน ล่องแพมาตามล าน้ าโขง เนื่องจากถูกเนรเทศ ด้วยเหตุการเมือง เมื่อมาถึงนครเวียงจันทร์ 
ท้าวหม้อได้ขอเข้าสวามิภักด์ิพึ่งพระบรมสมภารเจ้านครเวียงจันทร์  เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองนครเวียงจันทร์ จึงอนุญาตให้พา
ครอบครัว สมัครพรรคพวกไปต้ังหลักฐานท่ีปากน้ าสงคราม  ซึ่งเป็นชัยภูมิท่ีเหมาะอุดมด้วยธัญญาหาร (ท่ีให้ท้าวหม้อไป
อยู่ไกล  ก็เพราะต้องการให้อยู่ห่างๆ นครหลวงพระบาง  คนถูกเนรเทศต้องให้อยู่ไกลๆ )  เมื่อท้าวหม้อสร้างเมืองใหม่
เรียบร้อยแล้ว  เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวียงจันทร์   เห็นว่า ท้าวหม้อเป็นหัวหน้าท่ีดี จึงต้ังให้เป็น “พระยาหงสาวดี ” 
เมืองท่ีต้ังใหม่นี้อยู่ริมปากน้ าสงครามข้างเหนือ  อยู่ฝ่ังขวาของแม่น้ าโขง ให้นามเมืองว่า “เมืองไชยสุทธิ์อุตตม
บุรี”(ปัจจุบันเรียกต าบลไชยบุรี อยู่เหนืออ าเภอท่าอุเทนไปประมาณ 16 กิโลเมตร) ได้ต้ังท้าวเล็กน้องชายท้าวหม้อเป็น 
อุปฮาดวังหน้า พระยาหงสาวดี (หม้อ) มีบุตรชายคนโตช่ือ “ท้าวโสม” เมื่อญาติพี่น้องบริวารของพระยาหงสาวดี (หม้อ)  
ทราบข่าวการเป็นเจ้าเมืองและความอุดมสมบูรณ์ จึงได้พากันอพยพตามลงมาอยู่กับพระยาหงสาวดี อีกประมาณ  
500  คน 

ในครั้งนี้ หลวงพ่อเปฺา ได้พาคนส่วนหนึ่งล่องเรือลงมาตามแม่น้ าโขงทางใต้ และได้ขึ้นตั้งบ้านเรือนท่ีริมแม่น้ า
โขง บริเวณทิศเหนือของบ้านท่าจ าปา (ปัจจุบันเป็นทุ่งนามีต้นไม้และปุาไผ่ เรียกว่า “บ้านสิมเก่า”)   ซึ่งในตอนนั้น
บริเวณท่ีต้ังบ้านยังคงสภาพเป็นปุาทึบ มีต้นไม้ใหญ่ และมีสัตว์ปุามากมาย หลวงพ่อเปฺา  จึงพาคนท่ีติดตามต้ังบ้านเรือน
ท่ีนั้น ซึ่งมีประมาณ 5–6 ครัวเรือน ต่อมาก็ได้มีคนอพยพมาอยู่มากข้ึน  ท้ังจากคนไทยและคนฝ่ังประเทศลาว ซึ่ง
ชาวบ้านได้ยึดอาชีพเกษตรกรรมท านา ท าไร่ ท าสวน และล่าสัตว์ หาเล้ียงชีพ และบริเวณใกล้หมู่บ้านนั้น มีหนองน้ า
แห่งหนึ่งช่ือว่า “หนองพอก” ซึ่งเป็นแหล่งน้ าท่ีสัตว์ปุาท้ังหลายลงมากินน้ าเป็นประจ า ดังนั้น ชาวบ้านท่ียึดอาชีพเป็น
พรานปุา จึงพากันมาดักสัตว์ปุาท่ีนี่และได้ท าสัญลักษณ์  ด้วยการบากต้นไม้ไว้ให้รู้  ต่อมาจึงเรียกช่ือ 

หมู่บ้านว่า “บ้านพรานบาก ” และเพี้ยนเป็น “บ้านพันบัก” เพราะไทญ้อ  พูดส าเนียงห้วน อักษร “ญ”  ขึ้น
นาสิก เสียงสระ “ใ”จะเป็นสระ “เออ” ท้ังหมด  เช่นค าว่า “ใต้” เป็น“เต้อ” ใน เป็น “เนอ”ฯลฯ คล้ายส าเนียงชาว
หลวงพระบาง ซึ่งผิดแผกไปจากชาวเมืองท่ัวไป 

 
 

แต่เดิมนั้น..... 
 



4 

 

 

 

แต่เดิมนั้น บ้านท่าจ าปา บ้านค าพอก และบ้านท่าดอกแก้ว  เป็นหมู่บ้านเดียวกัน  หลังจากมีประชากร  ขยายมากขึ้น
เป็นล าดับนั้น  ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงพากันย้ายบ้านไปต้ังอยู่แห่งใหม่      โดยแยกออกเป็น 3 
กลุ่ม คือ 

กลุ่มท่ี  1 ไปต้ังหมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของบ้านเดิม  เรียกว่า “บ้านพรานบักเหนือ”      
(บ้านท่าดอกแก้ว) 

กลุ่มท่ี  2 ไปต้ังบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านเดิม  เรียกว่า “บ้านพันบักทุ่ง”             
(บ้านค าพอก) 

  กลุ่มท่ี  3 ไปต้ังบ้านอยู่ทิศใต้ของบ้านเดิม  เรียกว่า  “บ้านพันบักท่า” (บ้านท่าจ าปา) 

ลักษณะที่ต้ังและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ต้ังอยู่ท่ี เลขท่ี 91 หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ต าบลท่าจ าปา  อ าเภอ
ท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  โดยได้ยกฐานะจากสภาต าบลฯ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าป า เมื่อวันท่ี 29 
มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีพื้นท่ีประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร โดยมีเขตดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ จด ต าบลไชยบุรี  อ าเภอท่าอุเทน  

  ทิศใต้  จด ต าบลท่าอุเทน  อ าเภอท่าอุเทน  
  ทิศตะวันออก จด แม่น้ าโขง  

  ทิศตะวันตก จด ต าบลนาขม้ิน อ าเภอโพนสวรรค์ และต าบลนาค า  อ าเภอศรีสงคราม  

                               1.5.2  เขตการปกครองและบริหาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีเขตพื้นท่ีปกครองครอบคลุมของต าบลท่าจ าปา ท้ังหมด   15 
หมู่บ้าน  ได้แก่  

หมู่ท่ี  1  บ้านท่าจ าปา   หมู่ท่ี  9  บ้านห้วยพระ 
หมู่ท่ี  2  บ้านท่าจ าปา   หมู่ท่ี  10  บ้านดอนต้ิว 
หมู่ท่ี  3  บ้านค าพอก   หมู่ท่ี  11  บ้านท่าแต้ 

 หมู่ท่ี  4  บ้านค าพอก   หมู่ท่ี  12  บ้านนาดอกไม้  
หมู่ท่ี  5  บ้านท่าดอกแก้ว   หมู่ท่ี  13  บ้านปุุงแก 

 หมู่ท่ี  6  บ้านท่าดอกแก้ว   หมู่ท่ี  14  บ้านห้วยพระ  
หมู่ท่ี  7  บ้านค าเตย    หมู่ท่ี  15  บ้านดอนแดง น้อย 
หมู่ท่ี  8  บ้านดอนแดง 

มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท่ีมาจากการเลือกตั้ง ท้ังส้ิน 30 คน  เสียชีวิต 1 คน เมื่อวันท่ี 
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 คงเหลือสมาชิกองการบริหารส่วนต าบล 29 คน และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมา
จากการเลือกตั้ง มีคณะผู้บริหารจ านวน 4 คน โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหัวหน้า 

       1.5.3  ลักษณะภูมิประเทศและภูมิอากาศ 

 1. มีแม่น้ าโขงกั้นพรมแดนประเทศไทย/สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้มีทิวทัศน์ท่ีสวยงาม  
สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวที่ส าคัญ 
 2. มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสาย  เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาทางการเกษตร  
 3. มีปริมาณน้ าฝนมากเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด                    

 
 
 

/1.5.4 การตั้งถิ่นฐาน... 



5 

 

 

 

1.5.4  การต้ังถ่ินฐานและการประกอบอาชีพของประชากร 
ประชากรส่วนใหญ่ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ประกอบอาชีพด้านการเกษตรกรรม  การปศุสัตว์

และรับจ้างเป็นบางส่วน 

1.5.5  เศรษฐกิจส่วนรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  

 เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เป็นพื้นท่ีท่ีมีฝนตกชุก ท าให้การประกอบอาชีพ    ท านา ท าไร่ ท า
สวน เป็นไปด้วยความสะดวก ท าให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มข้ึน นอกจากนี้ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีการ
ท าไร่สับปะรด ไร่ยางพารา ท าให้มีรายได้เพิ่มข้ึน และการค้าขายท่ัวไปเพิ่มมากขึ้น  ท าให้มีสภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวม
ดีขึ้นตามล าดับ 

1.6  สภาพทางโครงสร้างพื้นฐาน  (ระบบบริการข้ันพื้นฐาน) 

 1.6.1  การคมนาคม 
  มีเส้นทางคมนาคม  สายหลัก  2  สาย  
  1.  ถนนทางหลวงสาย  212 (นครพนม – หนองคาย ) เป็นถนนสายหลัก และภายในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ราษฎรมีถนนและซอยต่าง ๆ ท่ีใช้ในการคมนาคม  ดังนี้ 
  2.  ถนนทางหลวงแผ่นดิน  สายท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม 
       -  มีเส้นทางเช่ือมหมู่บ้านต่างๆ ในเขตต าบล ท่าจ าปา  จ านวน  10  สาย 

1.6.2  การไฟฟ้า 
  มีไฟฟูาสาธารณะท่ีให้แสงสว่าง จ านวน 2 แห่ง และในถนนต่างๆ มีไฟฟูาสาธารณ ะประจ าหมู่บ้านใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 15 หมู่บ้าน  แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ท้ังนี้ ได้
ด าเนินการติดต้ังเพิ่มข้ึนตามล าดับความจ าเป็น ไฟฟูาใช้ในครัวเรือน  2,215 ครัวเรือน 

1.6.3  การประปา 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ใช้บริการประปาภูมิภาค และมีประปาหมู่บ้านใช้ซึ่งก็ยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ท้ังนี้ก็ได้ด าเนินการก่อสร้างตามล าดับความจ าเป็นต่อไป  

1.6.4  การโทรคมนาคม 

  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีการให้บริการโทรศัพท์สาธารณะ ไปรษณีย์ ให้บริการแก่
ประชาชน 

  1.6.5  การจราจร 

  ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ยังไม่มีความสะดวกในการสัญจรไปมา  
สภาพถนนส่วนใหญ่มีลักษณะแคบไม่สามารถขยายได้  ประกอบกับยังเป็นถนนลูกรังอีกหลายส่วน  

      1.7.สภาพทางเศรษฐกิจ 
      17.1  การเกษตรกรรม 
 พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบลุ่ม  เหมาะแก่การเกษตรกรรม  เช่น  ท านา  ท าสวน  ท าไร่  
      1.7.2  การพาณิชย์ 
 -  ปั้มน้ ามัน   จ านวน   2 แห่ง  
 -  โรงสี     จ านวน  33 แห่ง  
 -  ร้านค้า   จ านวน  58 แห่ง  
           -  ท่าทราย                            จ านวน   2 แห่ง  
           -  ขายปุย                             จ านวน   1 แห่ง  
           -  โรงงาน                             จ านวน   1 แห่ง  

/1.7.3 การท่องเท่ียว... 
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1.7.3  การท่องเที่ยว 
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาไม่มีสถานท่ีท่องเท่ียว  ได้ด าเนินการส่งเสริมการท่องเท่ียว
โดยจัดประเพณีแข่งเรือกีบและการไหลเรือไฟโบราณเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของจังหวัดนครพนม 
1.8  สภาพสังคม 
 1.8.1  ประชากร  (ข้อมูลประชากร ณ เดือน  กุมภาพันธ์  2558)  ประกอบด้วย 
ที่มา  ส านักทะเบียนราษฎร์ ปี พ.ศ. 2558 
       จากการส ารวจจ านวนประชากร ประจ าปี 2558  

ล าดับที่ บ้าน หมู่ที่ 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

ท่าจ าปา 
ท่าจ าปา 
ค าพอก 
ค าพอก 
ท่าดอกแก้ว 
ท่าดอกแก้ว 
ค าเตย 
ดอนแดง 
ห้วยพระ 
ดอนต้ิว 
ท่าแต้ 
นาดอกไม้ 
ปุุงแก 
ห้วยพระ 
ดอนแดงน้อย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

336 
195 
247 
328 
409 
502 
554 
283 
349 
356 
245 
146 
105 
256 
152 

327 
205 
270 
286 
407 
542 
499 
273 
323 
395 
243 
153 
91 

230 
135 

663 
400 
517 
614 
816 

1,044 
1,053 
556 
672 
751 
488 
299 
196 
486 
287 

165 
102 
134 
146 
196 
275 
269 
138 
164 
204 
126 
88 
63 

119 
64 

 

รวม 15 4,463 4,379 8,842 2,253  
 1.8.2  การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
 (1)  การศึกษา 

มีสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  8  แห่ง  เป็นของรัฐบาลท้ังหมด ได้แก่ 
  -  โรงเรียนบ้านท่าจ าปา  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึง ช้ันประถมปีท่ี  6 

-  โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1ถึง ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
   -  โรงเรียนบ้านห้วยพระ  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1 ถึง  ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

-  โรงเรียนท่าจ าปาวิทยา  เปิดท าการสอนต้ังแต่ช้ัน  มัธยมศึกษาปีท่ี  1 -  6 
-  โรงเรียนบ้านท่าแต้  ปุุงแก เปิดท าการสอน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล  1  ถึง ประถมปีท่ี   6 
-  โรงเรียนบ้านดอนแดง  เปิดท าการสอน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล  1  ถึง ประถมปีท่ี  6 
-  โรงเรียนบ้านค าเตย  เปิดท าการสอน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล  1  ถึง  ประถมปีท่ี  6  
 -  โรงเรียนบ้านดอนต้ิว  เปิดท าการสอน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล  1  ถึง ประถมปีท่ี  6  
 - โรงเรียนบ้านนาดอกไม้  เปิดท าการสอน  ต้ังแต่ช้ันอนุบาล 1  ถึง ประถมปีท่ี  6 

/มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
... 
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มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  8  แห่ง  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่  
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจ าปา  เปิดท าการสอนอนุบาล  2 - 5  ขวบ 
 -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าพอก  เปิดท าการสอนอนุบาล  2 - 5  ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง  เปิดท าการสอนอนุบาล  2 - 5  ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพระ  เปิดท าการสอนอนุบาล  2 - 5 ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนต้ิว  เปิดท าการสอนอนุบาล  2 - 5 ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแต้  เปิดท าการสอนอนุบาล  2 - 5 ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่าง  เปิดท าการสอนอนุบาล  2 - 5 ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดอกแก้วเหนือ  เปิดท าการสอนอนุบาล  2 - 5 ขวบ 

มีท่ีอ่านหนังสือประจ าหมู่บ้าน  5  แห่ง 
(2)  ศาสนา 

  ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการปฏิบัติในด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี          
เป็นประจ า  มีวัดจ านวน 15  แห่ง 

(3)  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญท่ีนิยมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ 

  1.ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  จัดขึ้นในวันท่ี 1 มกราคม ของทุกปี โดย อบต. จัดให้มีการท าบุญ            
ตักบาตรในตอนเช้า 
  2. ประเพณีวันสงกรานต์ จัดขึ้นในวันท่ี 13 เมษายน ของทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดให้
มีพิธีสรงน้ าพระ, รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุรวมท้ังแจกของท่ีระลึกให้แก่ผู้สูงอายุท่ีมาร่วมงานด้วย 
  3. งานพิธีทางศาสนา  ได้แก่  งานวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 3) งานวันวิสาขบูชา 
(ขึ้น 15 ค่ า เดือน 6) งานวันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 8) งานวันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ า เดือน 8)                  
และงานวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11)  เป็นต้น 
  4. งานรัฐพิธีต่างๆ ได้แก่ วันจักรี ตรงกับวันท่ี 6 เมษายนของทุกปี , วันฉัตรมงคล ตรงกันวันท่ี            
5 พฤษภาคมของทุกปี , วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันท่ี 12 สิงหาคม     
ของทุกปี, วันปิยมหาราช ตรงกับวันท่ี 23 ตุลาคมของทุกปี  และวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ตรงกับวันท่ี 5 ธันวาคม ของทุกปี 
     5. ประเพณีไหลเรือไฟโบราณ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จัดขึ้นวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 11 ของ
ทุกปี โดยจัดให้มีไหลเรือไฟ โบราณ  เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว และสืบสานประเพณี ของต าบลท่าจ าปา และ จังหวัด
นครพนม 

                                                         6.ประเพณีแข่งเรือกีบ จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษาประมาณ 2 สัปดาห์ โดยประมาณของทุกปี 
                7.ประเพณีโส้สัมพันธ์ เหยา จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ า เดือน 3  
                 8.ประเพณีบุญเดือน 3 ขึ้นสามค่ า เป็นประเพณีผูกแขนเดือนสามหรือท่ีเรียกว่าบุญข้าวจี่ 
                                                     1.8.3  การสาธารณสุข 

มีการบริการด้านสาธารณสุข  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล มีจ านวน 3 แห่ง 
1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าจ าปา ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนี้มีเตียงคนไข้ จ านวน 
2 เตียง และมีเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 2 คน   

 2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลท่าดอกแก้ว ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนี้มีเตียงคนไข้ 
จ านวน 2 เตียง และมีเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 3 คน   

/2. โรงพยาบาล... 
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  3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนแดง ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนี้                              
มีเตียงคนไข้ จ านวน 2 เตียง และมีเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 3 คน 
  4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  แก้วปัดโปุง ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนี้                           
มีเตียงคนไข้ จ านวน 3 เตียง และมีเจ้าหน้าท่ีท้ังหมด 2 คน 
  5. อัตราการมีส้วมราดน้ า  100  %  

1.8.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

  -   อบต. ท่าจ าปา  มีเจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน      1  คน 
  -   อบต. ท่าจ าปา  มีเจ้าหน้าท่ี  อปพร.    จ านวน    75  คน
 1.8.5  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  สภาพสังคมในเขต อบต.ท่าจ าปา  เป็นสังคมแบบชนบทซึ่งสามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ท้ังยังมีฐานะ     
ความเป็นอยู่ไม่ขาดแคลน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจึงมีค่อนข้างสูง  

1.9 . การคลัง 

รายการ หมวดรายได้ รายได้ 
พ.ศ. 2555 

(บาท) 

รายได้ 
พ.ศ. 2556 

(บาท) 

รายได้ 
พ.ศ. 2557 

(บาท) 

รายรับตาม 

งบประมาณ
ทั่วไป 

1.รายได้ทั่วไป 
 - หมวดภาษีอากร 

-  หมวดค่าธรรมเนียม    
ค่าปรับใบอนุญาต 

-  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
-  หมวดเบ็ดเตล็ด 
-   ภาษีจัดสรร 

 
77,157.78 

 
23,137.91 

 
74,681.32 

114,800.00 
12,829,350.00 

 
84,369.69 

 
95,332.58 

 
137,997.88 
321,667.82 
19,462,743 

 
78,376.97 

 
163,414.99 

 
299,809.54 
471,475.41 
15,804,924 

 2.  เงินอื่นๆ ทั่วไป 

-  เงินอุดหนุนท่ัวไป 
-  เงินส ารองรายรับ  

 
14,398,806.00 

- 

 
14,200,336 

- 

 
16,762,108 

- 

 รวม 27,517,933.72 34,302,446.97 33,580,108,91 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

/รายการ..... 
 



9 

 

 

 

รายการ หมวดรายจ่าย 
รายจ่าย 

พ.ศ. 2555 
(บาท) 

รายจ่าย 
พ.ศ. 2556 

(บาท) 

รายจ่าย 
พ.ศ. 2557 

(บาท) 

รายจ่ายตาม   
งบประมาณ

ทั่วไป 

1.รายจ่ายทั่วไป 
- รายจ่ายงบกลาง 
-  หมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า 
-  หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 
-  หมวดค่าตอบแทนใช้สอย  
และวัสดุ  
-  หมวดค่าครุภัณฑ์ท่ีดิน
และส่ิงก่อสร้าง 
-  หมวดค่าสาธารณูปโภค 
-   หมวดเงินอุดหนุน 
-   รายจ่ายอื่นๆ 
-  เงินส ารองรายรับ 

 
747,006.98 

6,172,463.00 
 
- 

8,469,316.64 
 

2,987,575.00 
 

359,158.68 
4,499,360.59 

10,000.00 
- 

 
643,227.60 
7,179,025 

 
- 

9,104,044.76 
 
4,433,698 
 
187,293.77 
187,293.77 
8,000 

- 

 
788,521.16 
4,509,791 

 
- 

1,860,927.27 
 

2,753,399 
 

249,324.83 
4,679,000 

10,000 
- 

 รวม 23,244,880.89 24,582,014.13 14,850,963.26 

2.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  ทรัพยากรดิน 

ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ท่ีดินประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน ท าไร่  และเป็นท่ีอยู่อาศัย 

 2.2  ทรัพยากรน้ า 
 *  แหล่งน้ าสาธารณะในต าบล 
 -  บ่อโยก  จ านวน  15 แห่ง  
 

อ่างเก็บน้ า ขนาด สภาพแหล่งน้ า 
1. อ่างเก็บน้ าห้วยปลาฝา 10  ไร่ เป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรสามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
2. อ่างเก็บน้ าห้วยเชือม 30 ไร ่ เป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรสามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
3. อ่างเก็บน้ าห้วยแวง 200 ไร ่ เป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรสามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
4. อ่างเก็บน้ าห้วยขี้หมู 20 ไร่ เป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรสามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 /* แหล่งน้ าธรรมชาติ
ธรรมชาติ..... 
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 *   แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล 
 

ชื่อล าน้ า /  
แหล่งน้ า 

ไหลผ่าน สภาพแหล่งน้ า 

1.  แม่น้ าโขง หมู่ 1,2,3,๔,
5,6 

กว้าง 1,000 เมตร ยาว 10 กม. เป็นแหล่งน้ าสายหลักของต าบล ปัจจุบันใช้ใน
การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ สภาพล าน้ ามีน้ าใช้ตลอดท้ังปี  ใช้ประโยชน์เพื่อ    การ
ท านาปรัง มีสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟูาท่ีใช้น้ าจากแม่น้ าโขง จ านวน 4 สถานี  

2. แม่น้ าสงคราม หมู่  11 กว้าง 100 เมตร ยาว 3 กม. เป็นล าน้ าเพื่อการเกษตรปัจจุบันใช้ในการเกษตร
สภาพล าน้ ามีน้ าตลอดท้ังปี ใช้ในการท านา (ไม่สามารถน าน้ ามาใช้ได้) 

3. ห้วยทวย หมู่  9 , 12 กว้าง 50 เมตร ยาว 20 กม. เป็นแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรตลอดปี สภาพล าน้ า
ต้ืนเขิน บางส่วน ใช้ประโยชน์ในการท านา  ปลูกข้าวโพด และมันเทศ 

4. ห้วย
ก้านเหลือง 

หมู่  7, 14 กว้าง 15 เมตร ยาว20 กม. ปัจจุบันใช้น้ าเพื่อการเกษตรเป็นส่วนใหญ่     
สภาพห้วยใช้การได้ ปริมาณไม่เพียงพอเพื่อการเกษตร ใช้ประโยชน์ใช้ท านาและ
เล้ียงสัตว์   

5. ห้วยกระทาด หมู่  7,10 กว้าง 10 เมตร ยาว 20 กม. สภาพล าน้ าเก็บน้ าไม่ได้ตลอดท้ังปีและต้ืนเขินบาง
ช่วงปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการเกษตร ใช้น้ าเพื่อการท านาปี            และเล้ียง
สัตว์ 

6.  ห้วยหวาย
หลึม 

หมู่  
10,11,13 

กว้าง 10 เมตร ยาว 20 กม. ภาพล าน้ าเก็บน้ าไม่ได้ตลอดท้ังปี และต้ืนเขินบาง
ช่วงปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการเกษตร ใช้น้ าเพื่อการท านาปีปลูกแตงกวา  
ข้าวโพด และเล้ียงสัตว์    

7.  ห้วยกอก หมู่ 9,14 กว้าง 15 เมตร ยาว 3 กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอด
ท้ังปีปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

8.  ห้วยปลาฝา หมู่ 6, 7,8,15 กว้าง  30 เมตร ยาว 6 กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอด
ท้ังปีปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

9.  ห้วยบ่อ หมู่  9 กว้าง 15 เมตร ยาว 3 กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอด
ท้ังปีปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

10.  ห้วยเช่ือม หมู่ 5,6 กว้าง 10 เมตร ยาว 3 กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอด
ท้ังปีปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

11.  ห้วยทราย หมู่ 
1,2,3,4,8,9,1

2,14 

กว้าง 6 เมตร ยาว 20  กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอด
ท้ังปีปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

12. ห้วยภูแวง หมู่  1,3,4, กว้าง 10  เมตร ยาว  3  กม.  สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดท้ังปีปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

13. ห้วยสายนา หมู่  1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 7 กม. มีการขุดลอกเพิ่มเติม 50 เมตร สภาพ  ล าน้ าใช้การ
ได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดท้ังปีปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 

14. หนองอีเฒ่า หมู่  1 4ไร่ ลึก 2 เมตร สภาพตื้นเขินไม่สามารถใช้กักเก็บน้ าได้ตลอดท้ังปี 
15 หนองนาน้อย หมู่ 3 3ไร่ ลึก 2 เมตร สภาพตื้นเขินไม่สามารถใช้กักเก็บน้ าได้ตลอดท้ังปี 

 

ช่ือล าน้ า / แหล่งน้ า…. 
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ชื่อล าน้ า /  
แหล่งน้ า 

ไหลผ่าน สภาพแหล่งน้ า 

16.หนองสีบานวงศ์ หมู่  14 3 ไร่ ลึก 3 เมตร เป็นแหล่งน้ าสาธารณะสภาพหนองน้ ามีน้ าใช้ตลอดท้ังปี 
17. หนองค ามน หมู่  10,11 296 ไร่ ลึก 2 เมตร  สภาพหนองน้ าใช้การไม่ได้ดี  สภาพตื้นเขิน 
18. หนองไข่นก หมู่ 12 15 ไร่  ลึก 2 เมตร  สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดท้ังปี

ปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 
19. หนองค า หมู่ 11 15 ไร่ ลึก 3 เมตร  สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดท้ังปี

ปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 
20.หนองปาดหมู หมู่  1 3  ไร่ ลึก 2  เมตร สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดท้ังปี

ปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 
21. ห้วยอีตุ่น หมู่ 15 1 ไร่ 500 เมตร  สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดท้ังปี

ปริมาณเพียงพอเพื่อการเกษตรตลอดท้ังปี 
22. หนองดาน หมู่ 4 2 ไร่  ลึก 2.50 เมตร  สภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 

 

*  แหล่งน้ าสาธารณะ 
ฝาย ขนาด สภาพแหล่งน้ า 

1. ฝายน้ าล้น หมู่ 2 สูง 3 ม. ก. 50 ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
2. ฝายน้ าล้น หมู่ 8 สูง 3  ม. ก. 15 ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
3.  ฝายน้ าล้น หมู่ 9 สูง 1.5 ม. ก. 1ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
4. ฝายน้ าล้น หมู่ 11 สูง 3.5 ม. ก. 5ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
5.  ฝายน้ าล้น หมู่ 13 สูง 3.5 ม. ก. 1ม. สภาพใช้การไม่ได้  
6. ท านบ ห้วยถ้ า 9 ไร่ ลึก 3 ม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดท้ังปีปริมาณ 
7. ฝายน้ าล้น หมู่ 12 สูง 2 ม. ก. 10 ม. สภาพฝายใช้การไม่ได้ได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 
8. ฝายน้ าล้น หมู่ 2 สูง 2 ม. ก. 10 ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดท้ังปี 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
ทรัพยากรปุาไม้…. 
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2.3  ทรัพยากรป่าไม้ 

  ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีปุาสงวน (ปุาดงกระแสน มีเนื้อที่ 1,473 ไร่) เป็นปุาท่ีอุดม
ด้วยพันธุ์และเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัยของสัตว์ปุานานาชนิด  ซึ่งเป็นปุาชุมชนท่ีได้รับพระราชทาน ธงพิทักษ์ปุา เพื่อรักษา
ชีวิต ช้ันท่ี 1 (ช้าง 1 ตัว) จากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  

 2.4  ทรัพยากรเก่ียวกับการท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   มีปุาชุมชนดงกระแสนเป็น สถานท่ีท่องเท่ียว ปุาชุมชน                         
เชิงอนุรักษ์ 

2..5  สภาพสิ่งแวดล้อม 
 ในสภาพโดยรวมแล้วไม่มีมลพิษด้านส่ิงแวดล้อม เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ี และปัญหาขยะมูล
ฝอย 

    2.6  ข้อมูลอื่นๆ 
มวลชนจัดต้ัง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน    2    รุ่น     จ านวน   450 คน 
-  อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  3    รุ่น     จ านวน   104 คน 
-  อาสาสมัครดับไฟปุา   1    รุ่น     จ านวน      30 คน 
-  ราษฎรอาสาสมัครพิทักษ์ปุา  (รสทป.)  1   รุ่น     จ านวน     99  คน 

การรวมกลุ่มของประชาชน 
กลุ่มทุกประเภท    28 กลุ่ม 
แยกประเภทกลุ่ม 
-  กลุ่มอาชีพ  15 กลุ่ม 
-  กลุ่มออมทรัพย์  6 กลุ่ม 
-  กลุ่มอื่น ๆ   7 กลุ่ม 

 

จุดเด่นของพื้นที่ (ที่เอื้อต่อการพัฒนาต าบล) 
  ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีเหมาะสม ภูมิประเทศเหมาะ                     
แก่การเพาะปลูก ท าการเกษตร เล้ียงสัตว์มี ล าห้วยไหลผ่าน มีหนองน้ าขนาดใหญ่หลายแห่ง โอกาสท่ีจะพัฒนาระบบ
การผลิตการเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกไม้ผลให้มีคุณภาพและปริมาณเพิ่มข้ึน รัฐบาลควรให้การสนับสนุน เรื่อง 
เงินทุนพร้อมวิชาการใหม่ ๆ ให้กับเกษตร และส่งเสริมสนับสนุนทุนในการประกอบอาชีพเสริม   เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้
ให้กับเกษตรกรนอกฤดูท านา  

- ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี  ประชาชนยังเคร่งในพุทธศาสนา 
- ภูมิปัญญาท้องถิ่นประชาชนในพื้นท่ีมีหลายส่ิงหลายอย่างยังรักษาไว้ได้ดี 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาในปีที่ผ่านมา 

2.1  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และอุปสรรค)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

 

SWOT ประเด็นการพัฒนาและปัญหา แนวทางการพัฒนาและแก้ไข 
1.จุดแข็ง 1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาต้ังอยู่        

ในพื้นท่ีการคมนาคมสะดวก โดยมีถนนทาง
หลวงสาย 212 (นครพนม-หนองคาย)เป็น
ถนนสายหลัก และภายในเขต อบต.ยังมีถนน
และซอยต่างๆ  ท่ีใช้ในการคมนาคมอีกจ านวน 
10 สาย ปัจจุบันถนนสายหลักมีการปรับปรุง
ให้สามารถรองรับความเจริญได้มากขึ้นท าให้
ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวกในทุกพื้นท่ี. 

1.1  เร่งพัฒนาพื้นท่ีให้เป็นศูนย์รวมความเจริญ       
ของ อบต. ในอนาคต 

   -  ส่งเสริมการเกษตรลงทุนท่ีไม่ท าลาย
ส่ิงแวดล้อม 

   -  ปรับปรุงเส้นทางให้มีความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรแบบโลจิสติกส์ 

 1.2 การแบ่งส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา มีความชัดเจนท าให้ง่ายต่อการ
ก ากับดูแล 

1.2 จัดให้ระบบการท างานให้เป็นรูปแบบ        
ท่ีชัดเจน รัดกุมเพื่อการรองรับการ
ขยายตัวของ อบต. ในอนาคต 

 1.3  มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน           
เขต อบต.และภายนอกท าให้เจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงาน  ได้ตรงเปูาหมายและรวดเร็ว 

1.3  มีการจัดระบบการท างานตลอดจนสาย  
งานบังคับบัญชาให้ถูกต้องชัดเจน           
ไม่ซ้ าซ้อน เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานได้จริง 

 1.4 เจ้าพนักงานระดับผู้บริหารลงมาถึงผู้ปฏิบัติ          
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตลอดจน กฎ/
ข้อบังคับ/ระเบียบของ อบต.และมีทัศนคติท่ีดี
ต่อองค์กร 

1.4  ให้บุคลากรได้รับทราบกฎหมายท่ีจ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 1.5  อัตราก าลังของ อบต.ยังมีน้อย การแบ่งส่วน
ราชการยังไม่ซับซ้อนท าให้ผู้บริหารดูแล        
ได้ท่ัวถึง 

1.5 เพิ่มอัตราก าลังบุคลากรให้เพียงพอกับ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย 

 1.6 พื้นท่ีของ อบต.ท่าจ าปา เป็น อบต.ขนาด กลาง
ท าให้ดูแลได้ท่ัวถึง 

1.6   รณรงค์ให้บุคลากรมีจิตส านึกท่ีดีต่อ
องค์กรของตนเอง 

 1.7 อบต.ท่าจ าปา มีกฎ/ระเบียบตลอดจน 
ข้อบัญญัติเพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.7  ทบทวนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
ทราบกฎ ระเบียบให้เข้าใจและน าไป
ปฏิบัติได้ 

 1.8 มีการก าหนด และวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.8  แผนพัฒนาท่ีวางไว้ต้องเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 1.9 การด าเนินการทางด้านงบประมาณของ อบต.มี
ความเป็นอิสระต่อการใช้จ่ายงบประมาณตาม
อ านาจหน้าท่ีให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ
ประชาชนภายในพื้นท่ีได้ตรงตามความต้องการ 

1.9  ให้เน้นผลประโยชน์ของประชาชน        
เป็นหลักและมีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได้ 

/ SWOT... 
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SWOT ประเด็นการพัฒนาและปัญหา แนวทางการพัฒนาและแก้ไข 
2.จุดอ่อน 2.1  บุคลากรมีน้อยแต่ปริมาณงานมีมากท าให้

บุคลากร    แต่ละคนต้องรับผิดชอบงานหลาย
ด้านท าให้การปฏิบัติงานบางเรื่องไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

2.1 สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับภารกิจและปริมาณ
งานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

 2.2  อบต.ยังขาดระบบฐานข้อมูลในการ
บริหารงาน  ท่ีสามารถเรียกใช้ได้ทันทีและ
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

2.2 เริ่มต้นจากตัวเจ้าหน้าท่ีเองในการจัดเก็บเอกสาร
และพัฒนาไปสู่การจัดเก็บและสืบค้นด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ 

 2.3  กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ มีความ
ละเอียดอ่อน  ท าให้ขาดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน 

2.3 ส่งเสริมฝึกอบรมระเบียบต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานของตนเองให้ครอบคลุมและชัดเจน
เพื่อให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 

 2.4  ยังขาดทรัพยากรท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงาน
และการ  บริการประชาชน 

2.4 จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาส่ิงท่ีจ าเป็นและ
เพียงพอต่อความต้องการ 

3. โอกาส 3.1  สถานท่ีต้ังของ อบต. มีความสะดวกในการ
คมนาคมท า  ให้ง่ายต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ และการลงทุน 

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนจัดต้ังกลุ่มเพื่อจัดท า
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนออกจ าหน่ายเพื่อให้มี
รายได้เพิ่มมากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจและการลงทุนในอนาคต 

 3.2 ความขัดแย้งทางการเมืองหรือผลประโยชน์มี
น้อยท าให้การบริหารงานของ อบต.        

มีประสิทธิภาพ 

3.2 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้บริหารให้เข้าใจในหน้าท่ี
และความรับผิดชอบตลอดจนมีการวางแผนในการ
ท างานโดยมุ่งประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 

 3.3  สภาพสังคมของ อบต. มีความเรียบร้อย  น่า
อยู่ ไม่มีความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน  ท้ัง 15 
หมู่บ้าน 

3.3 จัดให้มีการวางแผนในการพัฒนาด้านการพัฒนา
ภายในหมู่บ้านโดยให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม 

 3.4  อบต.ท่าจ าปา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี  
ตลอดจนการละเล่นพื้นบ้านของชาวหมู่บ้าน
ท่ีควรอนุรักษ์ 

3 .4 ฝึกอบรม/ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เน้นบุคคลในชุมชนเป็น
หลัก รองลงมาคือบุคลากรในองค์กร  ตลอดจน
นักศึกษาเพื่อให้มีจิตส านึกท่ีดีและรักในองค์กรของ
ตนเอง 

4.
อุปสรรค 

4.1 จ านวนประชากรของ อบต.ท่าจ าปา ปัจจุบัน
มีประชากรแฝงอยู่บ้าง  ท าให้คิดค่าเฉล่ีย  
ต่อหัวเกิดการผิดพลาด 

4.1 จัดท าโครงการส ารวจและปรับปรุงทางด้านงาน
ทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอพร้อมท้ัง
อบรมเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 4.2  ผู้ประกอบการในเขต อบต.ท่าจ าปา ไม่ให้
ความร่วมมือในการช าระภาษีและ
ค่าธรรมเนียม 

4.2 จัดอบรมให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายในเชิง
พาณิชย์  แก่ผู้ประกอบการค้าได้เข้าใจท่ีจะเสีย
ภาษีให้กับ อบต. และน าเม็ดเงินท่ีได้ลงไปพัฒนา 
อบต.ให้ท่ัวถึงและเสมอภาคไม่เกิดความเหล่ือมล้ า 
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SWOT ประเด็นการพัฒนาและปัญหา แนวทางการพัฒนาและแก้ไข 
 4.3  กฎข้อบังคับต่าง ๆ ถ้าประกาศออกมาใช้แล้ว 

แต่ไม่สามารถปฏิบัติตามเนื่องจากขาดบุคลากร
ท่ีมี ความรู้  ความสามารถ  ท าให้เสียโอกาส 

4.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อสรรหาตัวบุคลากรท่ี
มีความรู้  ความสามารถปฏิบัติงานใน
ต าแหน่งหน้าท่ีนั้น ๆ โดยเฉพาะ 

 4.4 ขาดความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยี  ส าหรับ     
บุคลากรท่ีใช้ในการบริหารงาน 

4.4  จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเทคโนโลยี
ใหม่ ๆ  ท่ีเป็นปัจจุบันมาใช้ในการปฏิบัติงาน
ตลอดจนให้มีการจัดฝึกอบรมบุคลากรให้มี
ความรู้  ความสามารถท่ีได้มาพัฒนาองค์กร 

 4.5  ขาดการประชาสัมพันธ์งานของ อบต. ท าให้
ประชาชนได้รับข่าวสารของ อบต.น้อย ท าให้
การท างานร่วมกันระหว่าง อบต.กับประชาชน
ไม่ประสบความส าเร็จ 

4.5  ให้มีการประชุมร่วมระหว่าง อบต.กับผู้น า
ชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อ
รวบรวมปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน  ซึ่งจะน ามาสู่การพัฒนาและการ
แก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ 
  ผลการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ในด้านของการด าเนินงานตามโครงการ  ต่างๆ 
ได้มุ่งเน้นการสนองตอบความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักในล าดับต้น ๆ เป็นการ
แก้ไขปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และปัญหาล าดับรองลงมาเป็นการแก้ไขปัญหาสังคม ด้านการเมือง   การบริหาร 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  และด้านเศรษฐกิจ แต่เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบล   ท่าจ าปา มีหน้าท่ี
ในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีครอบคลุม 15 หมู่บ้าน แต่งบประมาณมีจ ากัด  การพัฒนาจึงเป็นแบบค่อยเป็น
ค่อยไป 

  ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนาในช่วงปีท่ีผ่านมา  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา  สามารถบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายการพัฒนาเป็นบางส่วน  และจะต้องพัฒนาต่อไปอย่างต่อเนื่อง  ถึงแม้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน  จะเป็นความต้องการของประชาชนมากท่ีสุด  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาพยายามพัฒนา
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมควบคู่กันไป  เพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนให้ได้มากท่ีสุด โดยสามารถสรุปผลการด าเนินงานได้ดังนี้ 

ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ระยะที่ผ่านมา 
 1.  ด้านการแก้ปัญหาความยากจน 
  การแก้ปัญหาความยากจนเป็น นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  และเป็นพันธกิจท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญโดยตลอด  เพราะเศรษฐกิจชุมชนคือเศรษฐกิจฐานราก  ของประเทศท่ี
เป็นฐานก าลังทางเศรษฐกิจอันส าคัญท่ีส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของระบบเศรษฐกิจในระดับชาติต่อไป  องค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ในฐานะท่ีเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความใกล้ชิดกับภาคประชาชนได้มีการประสาน
ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยผ่านการร่วมมือกับทางชุมชนเมือง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา  ในรูปแบบของการตั้งงบประมาณสนับสนุน ให้กับกลุ่มอาชีพต่างๆ  เพื่อเพิ่มผลผลิต  และเพิ่มรายได้ให้แก่
กลุ่มอาชีพ การจัดต้ังกลุ่มอาชีพ เป็นต้น ซึ่งผลกระทบการพัฒนา   ท่ีผ่านมานั้น ปรากฏว่าได้รับความส าเร็จอย่างดี แต่
ยังมีพันธกิจอีกจ านวนมากท่ี องค์การบริหารส่วน    ต าบลท่าจ าปา จะต้องด าเนินการเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบ
เศรษฐกิจฐานราก โดยการส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทางนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัด เพื่อให้
ระบบเศรษฐกิจรากฐานเกิดความเข้มแข็ง  และมั่นคงตลอดไป 

2.  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  เป็นอีกนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และของจังหวัด นครพนม  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศูนย์ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
ท่าอุเทน ท้ังนี้เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ตระหนักว่าการปูองกันและการแก้ปัญหา   ยาเสพติด  เป็น
พันธกิจอันยิ่งใหญ่ท่ีทุกหน่วยงานท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหา
แบบพหุภาคี ท่ีมุ่งเน้นการปราบปราม และปูองกัน โดยจะต้องมีการประสานการท างาน  แบบบูรณาการ นอกจากนี้
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ยังได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด  ( ดอกจ าปาเกมส์) เป็นประจ าทุกปี จัด
ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน  และเยาวชนหันมาสนใจการเล่นกีฬา  และออกห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับ
ความร่วมมือจาก ประชาชน  และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เป็นอย่างดียิ่ง โดยผลการจัดการ
แข่งขันกีฬา ฯ ดังกล่าว  ได้ท าให้เยาวชน  และประชาชนท่ีเข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตส านึกท่ีดีในการสนใจการเล่นกีฬา
และออกห่างไกลจากยาเสพติด และองค์การบริหารส่วน 
 ต าบลท่าจ าปา ยังได้จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อสู่เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา        
เพื่อประสานการปฏิบัติงานระหว่างจังหวัด อ าเภอ เพื่อให้การปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการรวมท้ัง 

/การจัดกีฬา......... 
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ได้จัดฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดของเยาวชนในโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งเป็นวัยหัวเล้ียวหัวต่อมีความ
เส่ียงสูงในการอยากรู้อยากลองยาเสพติด 
   3.  ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  การปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลอีกประการหนึ่ง
ท่ีทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ด าเนินการอย่างเข้มแข็งและจริงจังในการด าเนินการปูองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ โดยท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ด าเนินการ การปิดประกาศเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ในปูายประชาสัมพันธ์บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา อย่างเปิดเผย  และโปร่งใสและปิดประกาศข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (E-GP) รวมท้ังมีการประกาศราคากลาง เป็นการก่อสร้างในระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้การบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ ท้ังนี้ ประชาชนสามารถติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  เพื่อร่วมตรวจสอบการ
ท างานของภาครัฐได้ทุกวันในเวลาราชการ และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ยังเปิดโอกาสให้ภาคประชาชน  เข้ามี
ส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบโดยการแต่งต้ังตัวแทนภาคประชาคม  เป็นกรรมการใน
การจัดซื้อ จัดจ้าง ท้ังนี้ เพื่อให้การจัดซื้อ จัดจ้าง เป็นไปอย่างโปร่งใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้  โดยจัดให้มี
การบริการจัดเก็บในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไฟฟฟูาส่องสว่างการใช้บริการน้ าด่ืม – อุปโภคบริโภค รวมถึงการ
ให้บริการแพทย์ฉุกเฉิน ( OTOS) ให้มีการมอบ อ านาจในการตัดสินใจและส่ังการ เพื่อสะดวกในการบริการบริการ
ประชาชน 

4.  ด้านการให้บริการประชาชน  
  การให้บริการประชาชนเป็นพันธกิจท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ให้ความส าคัญ                  
มาโดยตลอด เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน โดยประชาชน  และ
เพื่อประชาชนอย่างแท้จริง ท้ังนี้ เพื่อเป็นการให้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา เพื่อให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร เอกสารทางวิชาการ ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการส่วน
ท้องถิ่น ไว้ส าหรับคอยให้บริการประชาชนท่ีมาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร ด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
การให้บริการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษีประเภทต่างๆ และถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จะ
ประสบปัญหาในการจัดเก็บภาษีบางประเภท โดยเฉพาะปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือน   และท่ีดิน  แต่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา  ก็สามารถประสานความเข้าใจกับตัวแทนหรือสถานประกอบการให้เกิดความเข้าใจถึงการปฏิบัติ
หน้าท่ีตามระเบียบกฎหมาย ท่ีมุ่งเน้นการให้บริการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายในเขต อบต. เป็นส าคัญ 

 5.  ด้านการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
  จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดท่ีก าลังพัฒนา แต่การพัฒนาจังหวัดยังไม่สามารถด าเนินการได้   อย่าง
เต็มศักยภาพสภาพปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีสะท้อนผ่าน  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   
ประกอบด้วยปัญหาด้านการคมนาคม ด้านการศึกษา ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ปัญหา                   
ด้านเศรษฐกิจ เป็นต้น โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีได้มาตรฐาน หรือประเภทโครงการตามภารกิจถ่ายโอน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  โดยปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปการและไฟฟูา เป็นปัญหา  ท่ีองค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา ประสบปัญหามากท่ีสุด 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ในฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนหนึ่งของจังหวัดได้
ประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหากันเกือบทุกหน่วยงาน ในการร่วมด้วยช่วยกันแก้ไขปัญหาของประชาชน  โดย

/องค์การบริหาร… 
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เป็นลักษณะการด าเนินงานแบบบูรณาการ และยึดหลักการประสาน การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน  และประชา
สังคมเป็นส าคัญ ส่งผลให้ปัญหาการคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้รับการพัฒนา 

และแก้ไขได้ระดับหนึ่ง  อันเนื่องมาจากปัญหาข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ต้อง
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอื่นๆ ด้วย เพื่อให้เกิดการพัฒนาในทุกด้านอย่างเป็นระบบครบวงจร ท้ังด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง –การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ   และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้เกิดการ
พัฒนาแบบยั่งยืนและมั่นคงต่อไป  
  นอกจากนี้ ปัญหาด้านการบริหารจัดการศึกษา เป็นอีกปัญหาหนึ่งท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา ประสบความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ท้ังการขาดแคลนงบประมาณ บุคลากร และวัสดุอุปกรณ์    ทางการศึกษา 
โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ให้ความส าคัญกับการแก้ปัญหาความเดือดร้อนด้านการบริหารด้าน
การศึกษามาโดยตลอด ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ปรารถนาให้เด็กไทยวันนี้   เป็นคนดี คนเก่ง มีศีลธรรม 
สามารถรู้ทันการเปล่ียนแปลงของโลกเทคโนโลยี คิดเป็น ท าเป็น และเป็นอนาคตท่ีดีของประเทศชาติ และองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มุ่งมั่นท่ีจะพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม  ให้เกิดการพัฒนา
แบบต่อเนื่องต่อไป 

 6.  ด้านการบริหารการจัดการ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ใช้แนวทางในการบริหารองค์กรตามหลักการสร้างระบบบริหาร
จัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี  (Good Governance)  ประกอบด้วยหลักพื้นฐาน 6 ประการ ได้แก่  หลักนิติธรรม  
หลักความโปร่งใส  หลักความมีส่วนร่วม  หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า 

  1)  หลักนิติธรรม   หมายถึง  การตรากฎหมายท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม การบังคับการให้เป็นไป                
ตามกฎหมาย  การก าหนดกฎ กติกาและการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว้อย่างเคร่งครัด  โดยค านึงถึงสิทธิ     
ความยุติธรรม 

  2)  หลักคุณธรรม หมายถึง  การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม  การส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน
พัฒนาตนเองไปพร้อมกัน  เพื่อให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน  มีระเบียบวินัย  ประกอบอาชีพสุจริต 

  3)  หลักความโปร่งใส  หมายถึง การสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน โดยการปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส เช่น การตั้งตัวแทนภาคประชาคมเป็นกรรมการในการจัดซื้อ จัดจ้าง    เป็นต้น 

  4)  หลักความมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้  เสนอความคิดเห็นใน
การตัดสินใจปัญหาส าคัญ ด้วยการแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์  การประชุมเวทีประชาคม  
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เปิดโอกาสให้ประชาคมมีส่วนร่วมพิจารณาใน 
การจัดท าแผนพัฒนาส่วนจังหวัดแบบบูรณาการ การแต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นตัวแทนภาคประชาชนเป็นกรรมการ
คณะต่าง ๆ เช่น คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา   เป็นต้น 

  5)  หลักความรับผิดชอบ  หมายถึง  การตระหนักในสิทธิหน้าท่ี ความส าคัญในความรับผิดชอบต่อ
สังคม  การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง  และกระตือรือร้นในการแก้ปัญหา  ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็น
ท่ีแตกต่าง  และความกล้าท่ีจะยอมรับผลดีผลเสียจากการกระท าของตนเอง  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีกระบวนการ
ตรวจสอบ  โดยสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ตามกระบวนการของระบอบประชาธิปไตย  ท่ีเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา สามารถต้ังกระทู้ถามฝุายบริหาร ได้ในปัญหาเชิงนโยบายหรือปัญหาใน

    /ข้อเท็จจริง… 
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การพัฒนาด้านต่าง ๆ ท่ีเกิดความสงสัย  การแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  กรณีเกิดปัญหาข้อขัดแย้ง  
ตลอดจนเปิดโอกาสให้ภาคประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้  เป็นต้น 
  6)  หลักความคุ้มค่า   หมายถึง  การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรท่ีมีจ ากัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม  การรักษาพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืน โดยทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา  ได้มีการจัดท างบประมาณประจ าปีท่ีมุ่งเน้นในผลสัมฤทธิ์เป็นส าคัญ การใช้วงเงินงบประมาณเป็นไปอย่าง
ประหยัด  และคุ้มค่า โดยสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในจังหวัดเป็นอย่างดี  ส่วนการรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ยั่งยืนนั้น  ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมขึ้น  โดยมุ่งหวังให้ประชาชนและเยาวชนเกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ
เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ประเมินสิทธิผล.. 
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2.3  ประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปี  2557  ในเชิงปริมาณ 
โครงการที่ได้ด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ประจ าปี  พ.ศ.  2557 

ล าดับที่ โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

ผลการด าเนินการ หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาชีวิตและสังคม 
1 การควบคุมโรคไข้เลือดออก 

-จ้างเหมาพ่นหมอกควัน 
-จัดซื้อสารก าจัดลูกน้ ายุงลาย 
-จัดซื้อน้ ายาเคมีภัณฑ์ 

141,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

2 ควบคุมปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 22,500 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
3 จัดซื้อวัสดุการแพทย์ 40,190 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
4 อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน(ศสมช.) 225,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
5 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนในต าบลท่าจ าปา

ตามโครงการกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลท่าจ าปา 
10,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

6 สนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 18,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
7 จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์กีฬา 80,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
8 อุดหนุนกีฬากลุ่ม 4 ญ้อ 3 โส้ 20,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
9 ก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ บ้านค าเตยหมู่ 7 149,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

10 โครงการแข่งขันกีฬา  ช่อจ าปาเกมส์ 30,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
11 อุดหนุนกลุ่มกีฬาเครือข่ายโรงเรียนบ้านท่าจ าปา 30,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
12 จัดการแข่งขันกีฬาดอกจ าปาเกมส์ 100,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
13 จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด 30,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
14 อุดหนุนอ าเภอ โครงการปูองกันและรักษา ความ

สงบเรียบร้อย            
20,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

15 ประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 30,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
2.  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู ่

16 ก่อสร้างลานเอนกประสงค์หน้าห้องน้ าสาธารณะ 
อบต. ท่าจ าปา 

93,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

17 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา หมู่ท่ี 1 28,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 
18 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา หมู่ท่ี 1 47,600 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 
19 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา หมู่ท่ี 2 84,700 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 
20 ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านท่าดอกแก้ว -ทางหลวงแผ่นดิน

212      หมู่ที่ 6 
150,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

21 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านค าเตย หมู่ท่ี 7 100,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 
22 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ท่ี 9 75,800 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 
23 ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยพระ หมู่ท่ี 9 75,200 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 
24 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน

ต้ิวหมู่ท่ี 10 ซอยเข้าบ้านนางเรณา 
41,00 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

/โครงการ... 
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โครงการที่ได้ด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ประจ าปี  พ.ศ.  2557 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2.  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู ่

25 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน
ต้ิวหมู่ท่ี 10 ซอยบ้านนายทักษิณ 

42,000 
 

ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

26 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านดอน
ต้ิวหมู่ท่ี 10 ซอยบ้านนางไหล 

62,000 
 

ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

27 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่าแต้ 
หมู1่1 

500,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

28 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านปุุงแก 
หมู่ 13 

150,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

29 ก่อสร้างถนนลูกรัง สู่ไร่นาบ้านดอนแดงหมู่ท่ี 8 สาย
นา นายเร     วอนาม 

67,000 
 

ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

30 ก่อสร้างถนนลูกรัง สู่ไร่นาบ้านดอนแดงหมู่ท่ี 8 สาย
แยกจากสายถนนบ้านค าเตย-บ้านห้วยพระ ไปนา
นายปราณี 

83,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

31 ก่อสร้างถนนลูกรัง สู่ไร่นาบ้านห้วยพระ หมู่ท่ี14 -
ห้วยก้านเหลือง 

150,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

32 ก่อสร้างถนนลูกรัง สู่ไร่นาบ้านดอนแดงหมู่ 15 สาย
บ้านดอนแดงเช่ือมถนนลูกรังสายห้วยปลาฝา 

150,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

33 ค่าก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านท่าจ าปา หมู่ 1 เริ่มต้ังแต่ปากซอยหน้าบ้าน
นายไมตร ี

74,000 
 

ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

34 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านท่าจ าปา หมู่ 2 หน้าบ้านนางพอดี    

21,400 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

35 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทาง
ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา  หมู่ท่ี 2 

43,900 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

36 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กริมทาง
ภายในหมู่บ้านค าพอก  หมู่ท่ี 3 

150,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

37 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่     
บ้านค าพอก หมู่ 4 

150,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

38 ก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ 5 

150,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

39 ปรับปรุงซ่อมแซม ประปาหมู่บ้านนาดอกไม้ หมู่ 12   150,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 
40 จ้างเหมาในการติดต้ังมิเตอร์ประปาของ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
10,000 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

/โครงการ... 
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 โครงการที่ได้ด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ประจ าปี  พ.ศ.  2557 
ล าดับ

ท่ี 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
ผลการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
41 อุดหนุนการเข้าค่ายลูกเสือ 20,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
42 จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 60,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
43 อุดหนุนโรงเรียนพื้นท่ีตามโครงการตามแนวทาง

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

44 การพัฒนาพนักงานครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กท่ีอยู่ใน
ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

17,312 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

45 สนับสนุนอาหารกลางวัน ( จ านวน 16 แห่ง) 1,780,800 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
46 สนับสนุนอาหารเสริม ( นม ) 1,347,112.88 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
47 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลท่าจ าปา 

 
240,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

48 วันผู้สูงอายุ/วันสงกรานต์ 80,000 
 

ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

49 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าอุเทน 
 

50,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

50 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีแห่รูปเหมือนหลวง
ปูุสนธิ์  

40,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

51 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีแห่รูปเหมือนหลวง     
หลวงปูุแก้ว  

10,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

52 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีแห่รูปเหมือนหลวง       
หลวงปูุอุทา 

20,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

4.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
53 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อถังขยะแบบมีฝาปิด 50,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
54 เพื่อเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ 997,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
55 จัดประเพณีแข่งเรือ 100,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
56 โครงการท้องถิ่นไทยร่วมใจภักดิ์รักพื้นท่ีสีเขียว 3,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
57 ฝึกอบรมกรีดยางภายในต าบลท่าจ าปา 50,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
58 จ้างเหมาจัดท าแผน  ท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สินต าบลท่าจ าปา 
200,000 ด าเนินการแล้ว กองคลัง 

6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร   
59 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ และเทคโนโลยี ในการบริหาร

จัดการ 
129,248 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

 

/โครงการ... 



23 

 

 

 

โครงการที่ได้ด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ประจ าปี  พ.ศ.  2557 
60 จัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงานครุภัณฑ์อื่นๆ 82,600 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
61 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 53,400 ด าเนินการแล้ว กองคลัง/กองช่าง 
62 จัดซื้อประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 5,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
63 จัดซื้อประเภท 

ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
25,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

64 จัดซื้อวัสดุส านักงาน 134,655 ด าเนินการแล้ว กองคลัง/กองช่าง 
65 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 101,375 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

66 วัสดุเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 167,945 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

67 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 4,600 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

68 วัสดุเครื่องดับเพลิง 3,150 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
69 วัสดุไฟฟูาและวิทยุ 9,950 ด าเนินการแล้ว กองช่าง 

70 ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์ 7,269 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

71 อุดหนุน (ศูนย์ประสานงานและรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารของ อปท. ระดับต าบล) 

30,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

72 ซ่อมแซมทรัพย์สินส านักงาน อบต.ท่าจ าปา 81,796.27 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 
73 บ ารุงรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินสถานีสูบน้ า จ านวน 

4 สถานีขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
28,200 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

74 ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา 

20,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

75 พัฒนาศักยภาพนักงาน /ผู้บริหาร /ส.อบต. 35,916 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด/คลัง/ช่าง 
76 ฝึกอบรมและทัศศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 300,000 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด 

77 พัฒนาศักยภาพบุคลากร 55,888 ด าเนินการแล้ว ส านักปลัด/คลัง/ช่าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ส่วนท่ี 3... 
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ส่วนที่  3 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

3.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
       วิสยัทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
 “ พัฒนาคน พัฒนางาน บูรณาการทุกฝ่าย ” 
พัฒนาคน หมายถึง การเพิ่มประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปล่ียนทัศนคติของ
บุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
พัฒนางาน หมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งเปล่ียนแปลงและปรับปรุงวิธีการต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน เพื่อให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บูรณาการทุกฝ่าย หมายถึง การเสริมสร้างแนวคิด ส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในภาคีเครือข่ายเพื่อเป็นแนวทางใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพื่อจะท าให้เกิดทิศทางการด าเนินงานท่ีชัดเจน โดยยึด
หลักการบริหารจัดการท่ีดี 
3.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงสามปี  โดยเรียงล าดับก่อนหลัง 

       ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
1.1   ส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
1.2   ส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

  1.3  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

      ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
  2.1  ก่อสร้าง / ปรับปรุง / บ ารุงรักษา สะพานและรางระบายน้ า 

2.2   พัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2.3   ขยาย / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ไฟฟูา 
2.4   ก่อสร้าง / ขยาย /ปรับปรุง / ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน / จัดหาน้ าด่ืม 
2.5  น าบริการไปสู่ชุมชน 
 

     ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทาง การ
พัฒนา ดังนี้    

3.1   ส่งเสริมการศึกษา 
3.2   ส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 3.3  ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว   
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
4.1   สร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4.2  ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

  4.3  ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเท่ียว 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    5.1  ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

 5.2  พัฒนาระบบผังเมืองให้ทันสมัย 

 

/ยุทธศาสตร์ที่6 … 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
6.1   พัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 6.2  พัฒนาบุคลากร 
3.3.การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหาร 

“นโยบายของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา” 
 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ก าหนดนโยบายการบริหารงา นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปาไว้  ดังนี้ 

1. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  -  พัฒนาองค์กรรวมท่ียึดการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” 
  - พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  
 2.  นโยบายด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา  
  -  ส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น  
  -  ส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน  
  -  ส่งเสริมการกีฬา  ในกลุ่มของประชาชนเพื่อปูองกันยาเสพติด  
 3.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  -  เร่งรัดจัดหาและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่างๆ  อย่างท่ัวถึง  
  -  ปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน เขตต าบลท่าจ าปา  
 4.  นโยบายด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  -  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
  -  ส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบาย  และสนับสนุนด้านเทคโนโลยี  
  -  ส่งเสริมด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตต าบลท่าจ าปา  
  -  เร่งรัดด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการเงินงบประมาณถ่ายโอน จากหน่วยราชการ                  
สู่การปฏิบัติโดยเร็ว ทันเวลา ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  -  จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะและก าจัดขยะในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  
 5.  นโยบายด้านอื่นๆ  
  เพื่อให้ครอบคลุมกิจกรรมตามบทบาทภารกิจ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล               
ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  
ประชาชนในเขตต าบลท่าจ าปา จึงก าหนดนโยบายด้านอื่นๆ  ดังนี้ 
  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรประชาชน  และหน่วยงานราชการ 
  2.  ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความต้องการ  
ทุกหมู่บ้านภายในต าบลท่าจ าปา 
  3.  กระจายงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และจัดให้มีช่องทาง
ในการน าเสนอปัญหา (ตู้รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์) 
  4.  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
  5.  การบ ารุงรักษาและจัดสร้างรางระบายน้ า  
  6.  การปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือให้บุคลากรตาม
ความจ าเป็น และสมควรตามภาระหน้าท่ีท่ีต้องปฏิบัติ 

    /5.การบ ารุงรักษา … 
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  7.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท่าจ าปา 
และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
พัฒนา 
  8.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย พร้อมยอมรับ  การ
เปล่ียนแปลงใหม่  มุ่งสู่องค์กรท่ีเป็นเลิศด้านพึงพอใจของประชาชน  มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเป็นประจ าทุกปี   
  9.  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลายด้าน เพื่อให้ประชาชนเลือกได้เพื่อการตรวจสอบและ มีการปรับปรุง
ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทันสมัย  รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

3.4.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี  11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ช้ีน าทิศทางการพัฒนา
ประเทศระยะกลางเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ปีพ .ศ. 
2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดม่ันใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลการบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพสังคมมีความ
ปลอดภัยและม่ันคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเก้ือกูลและเอื้ออาทรซ่ึงกันและกันระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมมีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก
สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

 วิสัยทัศน์  
  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง” 

 พันธกิจ  
  1 . สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใสเป็นธรรม 
  2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัยสถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลง 
  3 . พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมพร้อม
สร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
  4 . สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน
รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
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 วัตถุประสงค์ 
  1 . เพื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข 
  2 . เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกายใจสติปัญญาอารมณ์คุณธรรมจริยธรรม
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
  3 . เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเช่ือมโยงกับเครือข่าย
การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงานการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 
  4. เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศและเป็นฐานท่ีมั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายหลัก 
  1 . ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้นความเหล่ือมล้ าในสังคมลดลงและ
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปช่ันไม่ต่ ากว่า  5.0 คะแนน 
  2 . คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 
  3 . เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศโดยให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ3.0 ต่อปีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ40.0 
  4 . คุณภาพส่ิงแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
รวมท้ังเพิ่มพื้นท่ีปุาไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตัวชี้วัด 
  1 . ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีมีรายได้สูงสุดร้อย
ละ10.0 กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนสัดส่วนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอรัปช่ัน 
  2 . จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทยผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดส่วน
ประชากรท่ีเข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตราการ
เจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อและดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
  3 . อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟูอผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 
  4 . คุณภาพน้ าและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานร้อยละของพื้นท่ีปุาไม้ต่อพื้นท่ีของประเทศและ
สัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
ต่อหัว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
  1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
  1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐานเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

    /1.2 การบริหาร … 
 

 



28 

 

 

 

  1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
  1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
  2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลง 
  2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

  2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
  3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
  3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
  3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร 
  3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
  4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนและมีคุณภาพ 
  4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
  4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
  5.1 การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ
ภูมิภาคต่างๆ 
  5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค 
  5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้มีบทบาทท่ีสร้างสรรค์เป็น
ทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
  5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ
เคล่ือนย้ายแรงงานและการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
  5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพปูองกันภัยจากการก่อการร้าย
และอาชญากรรมยาเสพติดภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย 
  5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมพร้อมท้ังเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศท่ีไม่แสวงหา
ก าไร 
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  5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
  5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเป็นฐาน
ความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 
  5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  6.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคล่ือนประเทศไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม
คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
  6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
  6.4 การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านส่ิงแวดล้อมและวิกฤตจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  6.7 การควบคุมและลดมลพิษ 
  6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

3.5.ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้  
    1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
    3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน    
    4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
    5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม    
    6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
    7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์
กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง   
    8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
    9) ยุทธศาสตร์ในการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพื่อส่วนรวม 
    3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
    5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผ่ือแผ่และแบ่งปัน 

    /4.ใฝุหาความรู้ … 
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    7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
    9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
    10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความ
พร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันท่ีดี 
    11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
    12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

3.6.แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  
แผน 4 ปี (พ.ศ.2558 - 2561) 

วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 “เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเท่ียว สู่ประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้”  

เป้าประสงค์รวม   “เกษตรก้าวหน้า การค้ามั่งค่ัง ท่องเท่ียวยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้านได้แก่ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเช่ือมโยงท่องเท่ียว  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและจีนตอนใต้  

3.6.วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 
 วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้” 
 เป้าประสงค์รวม “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
  พันธกิจ 5 ด้าน 

1) ด้านเศรษฐกิจ  :ใช้โอกาสจากการเป็น “ประตูการค้าสู่อาเซียนและจีนตอนใต้” สร้างความ
เจริญเติบโตให้จังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลักควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ ในด้านท่ี
จังหวัดมีศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การท่องเท่ียวในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง  การพัฒนา
เกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดท่ีประชาชนมีสถานะทาง
เศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง พ้นความยากจนภายในปี 2020 โดยยึดหลักการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2) ด้านสังคม  :ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลท่ีได้มาตรฐาน มี
โอกาสทางการศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคง 

3) ด้านสิ่งแวดล้อม :มุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอนุภาคลุ่มน้ าโขง” ด้วย
การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

    /3) ด้านส่ิงแวดล้อม … 
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4) ด้านการจัดการ :มุ่งเน้นการพัฒนาเพิ่มสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาธิบาลองค์กร ให้โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้โดยภาค
ประชาชน 

5) ด้านความม่ันคง :ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พื้นท่ีชายแดนมีความมันคงและ
ปลอดภัย และมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 8 ด้าน  ดังนี้ 
1. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวในอนุภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
3. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
8. การรักษาความมั่นคงชายแดน 

3.7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจังหวัดนครพนม 

วิสัยทัศน์“เมืองน่าอยู่เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
พันธกิจ 

1.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบส่ิงแวดล้อม และระบบปูองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้ได้ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียว  
4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี 
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมท้ังการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้าการเกษตร 
6. ปูองกัน บ าบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
7. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพื้นฐานอย่างท่ัวถึง สะดวก และปลอดภัย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน 
5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ท่ีมีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 

/ยุทธศาสตร์ที่6 … 
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ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
            1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
            2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว 
            3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
            4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
            5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
            6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
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