วิสัยทัศน์
“ หนองพลวงร่มรื่น สืบสานงานประเพณี การจัดการบริหารดี
มีความโปร่งใส ร่วมใจกันทุกส่วน ”
พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลวง
1.ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวภาพจากธรรมขาติ ในการทาการเกษตรกรรมให้ปลอด
สารพิษ
2.พัฒนาศักภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้
3.อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่
4.พัฒนาประสิทธิภาพ ในงานด้านสังคมสงเคราะห์ การศึกษา และการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถิ่น และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการขององค์การบริหารส่วนตาบล
6.พัฒนาระบบสารธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ได้กาหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองพลวงไว้ ๑๒ ยุทธศาสตร์
ดังนี้
1) ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ
1.1) จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่าง
โปร่งใส ตรวจสอบได้ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
1.2) ประสานงานกับท้องถิ่นทุกองค์กรและร่วมมือกับราชการส่วนภูมิภาค
1.3) ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
1.4) ส่งเสริมการกระจายอานาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น
1.5) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มรความเหมาะสมสอดคล้อง
1.6) การนาข้อมูล จปฐ. และ กชช2ค. มาใช้ในการวางแผนโดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาตาบล
1.7) การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการ
ทางานของ อบต.
1.8) ให้ดาเนินการจัดทาแผนพัฒนาของตาบลแบบบูรณาการ โดยให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุก ภาคส่วนเข้ามาร่วมจัดทาแผนเพื่อให้ อบต. มีแผนหลักในการพัฒนาทุกภาคส่วน

2) ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
2.1) พัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐานทั่วถึง และครบวงจร
ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุมเป็นธรรมเกิดความพึงพอใจ
2.2) สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข โดยสนับสนุนส่งเสริมการศึกษา
2.3) ดาเนินการกระจายอานาจด้านสาธารณสุขโดยครอบคลุมทั้งวัสดุ ครุภัณฑ์
กาลังคนงบประมาณ กาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจฯ พ.ศ. 2542
2.4) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข โดยส่งเสริมและสนับสนุน
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ให้ทางานอย่างมีคุณภาพและมีขวัญกาลังใจที่ดี
2.5) จัดระบบส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชนสู่การมี
สุขภาพที่ดคี ุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟื้นฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย/
โรงเรียน
2.6) พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุและ
จัดให้มีหน่วยรับส่งผู้ป่วยระดับโซนทุกโซน สามารถประสานการทางานกับหน่วยบริการสาธารณสุขได
อย่างมีประสิทธิภาพ
2.7) การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทั้งผู้นาชุมชน
(กานัน,ผู้ใหญ่บ้าน) กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน กลุ่มวัยรุ่น วัยทางาน วัยสูงอายุ
2.8) การส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานีอนามัยในตาบลพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
และศักยภาพในการรักษาผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นโดยการสนับสนุนประสานงาน
3.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
3.1) ส่งเสริมการกระจายอานาจ และการถ่ายโอนภารกิจทางด้านการศึกษาให้
เป็นไปตามความสมัครใจและความพร้อมของสถานศึกษานั้น
3.2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบโรงเรียน ทั้งระดับก่อน
วัยเรียน ประถมฯ มัธยมฯ และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณ
และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
3.3) ส่วนเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา
3.4) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษา ให้ได้มาตรฐานและมีความ
เป็นเลิศ
3.5) ส่งเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการเรียนรู้
3.6) จัดให้มีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกันโยบายการศึกษาของอบต.โดยให้มีความร่วมมือของผู้บริหารการศึกษาทุกโรงเรียนในตาบล
3.7) จัดกี่ศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนาสู่สัมมาชีพ
3.8) จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของประชาชนเพื่อพัฒนาอาชีพนาไปสู่การมีงานทาและมี
รายได้เพิ่มขึ้น
3.9) จัดทาศูนย์การเรียนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า เช่น ศูนย์
ภาษาศาสตร์พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ห้องสมุดมีชีวิต ฯลฯ
3.10) กลุ่มอาเซียน ตั้งศูนย์เรียนรู้ / ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาเซียน
4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

4.1) พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอย่างทั่วถึงและ
เป็นธรรม
4.2) การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก/สตรี/คนชรา/ผู้ด้อยโอกาส/ผู้
ติดเชื้อ HIV
วัยรุ่น

4.3) ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก
เยาวชนวัยทางานและวัยชรา
4.4) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
4.5) สนับสนุนสตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึง

เป็นธรรม
4.6) จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ปัญหาและรวบรวมปัญหา
4.7) คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส
5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พานิชยกรรม อุตสาหกรรม
5.1) ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาภาวะว่างงานที่เกิดจาก
ผลกระทบปัญหา เศรษฐกิจของโลกและประเทศ
5.2) ส่งเสริมประชาชนในการประกอบอาชีพ โดยประสานกับสถาบันการศึกษา ภาค
ธุรกิจเอกชนหน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงทุนช่องทางการตลาด
5.3) ส่งเสริม OTOP ในด้านนวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิตยกระดับเป็น
สินค้าระดับ ตาบลและจัดทาศูนย์จัดแสดงสินค้า เพื่อขยายเครือข่ายและหาตลาดขายสินค้า
5.4) ประสานงานกับทุกภาคส่วน เช่น สภาอุตสาหกรรม หอการค้า อื่น ๆ เพื่อ
สนับสนุนด้านเศรษฐกิจของตาบล
5.5) การพัฒนาเศรษฐกิจการค้าระหว่าง ตาบล/อาเภอ/จังหวัด
5.6) สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสังคม (CSR) และพัฒนาวิสาหกิจ
6.) ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมการเกษตร
6.1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตและการตลาด
โดยให้ความรู้กับประชาชนอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง
6.2) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านเกษตรกรรม
6.3) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์
6.4) พัฒนาความรู้ด้านวิชาการเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง
การเกษตร สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
6.5) ประสานงานจัดหาและพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
6.6) สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อเพิ่มอานาจการต่อรองต่างๆ
6.7) ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรเป็นพลังงานทดแทน
6.8) ส่งเสริมการดาเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร น้า ลม แสงอาทิตย์
และการเผาขยะเศษวัสดุเป็นพลังงาน
6.9) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านปศุสัตว์ ด้านประมง ด้านพัฒนาที่ดิน และ
บูรณาการกับ เกษตรตาบล/อาเภอ/จังหวัด อย่างทั่วถึง
7.) ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

7.1) ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ร่วมกับสถาบันทางการศึกษา
ศูนย์พัฒนา ข้อมูลการท่องเที่ยว
7.2) พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัยเพื่อบริการนักท่องเที่ยวให้
สะดวกรวดเร็ว
7.3) สนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ภายในตาบล
7.4) ใช้สนามกีฬา อบต. เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น งานแสดง
สินค้าตาบล ฯลฯ
8.) ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ
8.1) ส่งเสริมการกีฬาทุกประเภทเพื่อความเป็นเลิศและเป็นอาชีพ สนับสนุนกีฬา
พื้นบ้าน
8.2) ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพื่อสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ
8.3) ส่งเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนให้เป็นตัวแทนระดับตาบลและสนับสนุน
กีฬาในโรงเรียน
8.4) ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดและใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
8.5) ประสานความร่วมมือชมรม/สมาคมต่าง ๆ เพื่อจัดการแข่งขัน ณ สนาม
กีฬา อบต.
8.6) จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถิ่นพื้นบ้าน เช่น ลิเก/เพลงโคราช/
วงมโหรี/เพื่อยกระดับสู่มืออาชีพ
8.7) ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้านและกีฬาในตาบล
9.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.1) บูรณาการบริหารจัดการดิน น้า ป่า ขยะ มลภาวะ โดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน
9.2) ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง
และปรับปรุงมิทัศน์ภายในตาบล
9.3) ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการลุ่มน้าย่อยโดยภาคีความร่วมมือของชุมชน
9.4) รณรงค์การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน / ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน
9.5) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
9.6) ปะสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกขนแบบครบวงจร
9.7) การปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมการลดมลภาวะภายในตาบล
9.8) ปรับปรุงคุณภาพสาย ลาคลอง หนองบึง และสายน้าหลักทั้ง 2 สาย
9.9) ส่งเสริมการเฝ้าระวังภาวะน้าท่วม น้าเค็ม การขาดแคลนน้า โดยชุมชน
9.10) สนับสนุนให้มีการจัดทาข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อป้องกันการบุกรุกป่า
ไม้เป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้า
9.11) สนับสนุนกลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

10.) ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10.1) จัดระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
10.2) บูรณาการแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของท้องถิ่นและส่วนราชการอื่น
เพื่อลดปัญหาความทับซ้อนของพื้นที่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
10.3) ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทานบกั้นน้า ขุดลอก
ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้า คลองน้า ระบบประปา ระบบส่งน้าเพื่อการเกษตร และการกระจาย
การใช้ประโยชน์
10.4) การจัดให้มีการบารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้าและทางระบาย
น้า และการบารุงรักษาในชุมชนและท้องถิ่น
10.5) ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการและการออกกาลังกาย สนามกีฬาและ
นันทนาการชุมชน
10.6) การผังเมืองรวมของหมู่บ้านและการผังเมืองรวมของตาบล
10.7) ซ่อมบารุงปรับปรุงถนนเหมืองดาดคอนกรีต โคมไฟฟ้าบล็อกคอนเวิร์ดฯลฯ
ให้ใช้การได้อยู่เสมอ
11.) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม
11.1) ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์ส่งเสริมคุณธรรม วัฒนธรรม ประเพณี วิถีพุทธ
ท้องถิ่น
11.2) รื้อฟื้นคุณค่าวัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น วัฒนธรรม วิถีพุทธ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
11.3) ส่งเสริมสนับสนุนธรรมศึกษารูปแบบต่างๆ
11.4) ส่งเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บ้าน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน
11.5) สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและงานบุญปลอดเหล้า
11.6) สนับสนุนโครงการงานบุญต่าง ๆ ปลอดอบายมุข
12.) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
12.1) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน/
ลดอุบัติเหตุจราจรทางบกทางน้า
12.2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
โดยส่งเสริม และสนับสนุนตารวจบ้าน อปพร. ให้ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ
12.3) สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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