ส่วนที่ 4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
4.1 วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
วิสัยทัศน์
“น้้าพี้มุ่งพัฒนา น้าพาการเกษตรทฤษฎีใหม่ ก้าวไปสู่การบริหารจัดการที่ดี ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีเยี่ยม
เปี่ยมไปด้วยการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน ทยานสู่การท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์”
4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
4.3 แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
1.ก่อสร้าง ปรับปรุงบ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
2. ติดตั้ง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
3. พัฒนาระบบจราจร
4. พัฒนาส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
5. พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
6. ก่อสร้างปรับปรุงบ้ารุงรักษาระบบน้้า เพื่อการอุปโภคบริโภค
7. พัฒนาการส่งเสริมการศึกษา
8. ท้านุบ้ารุงศาสนาวัฒนธรรมและประเพณี
9. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
10. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการวางแผนและพัฒนาท้องถิ่น
11. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบล
12. สร้างจิตส้านึกและตระหนักในการจัดการและสิ่งแวดล้อม
13. บ้าบัดและก้าจัดขยะ
14. ส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยประชาชน
15. ให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาส เด็ก และเยาวชน
16. ปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานบ่อเหล็กน้้าพี้
17. อนุรักษ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โบราณสถานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้
4.4 ข้อมูลแผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์จังหวัดอุตรดิตถ์
“เมืองแห่งคุณภาพชีวิตผลผลิตปลอดภัยสืบสานวัฒนธรรมไทยก้าวไกลสัมพันธ์เพื่อนบ้านยั่งยืน”
เป้าประสงค์

1. เป็นดินแดนแห่งความสงบสุขมีจริยธรรมเป็นระเบียบเรียบร้อยเศรษฐกิจมั่นคง
2. ประชาชนมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที'ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
และการเมืองการปกครอง
3. ผลผลิตด้านการเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้ามีคุณภาพปลอดภัยและ
มีระบบการตลาดที'ดี
4. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานวัฒนธรรมและ
ประเพณีที่งดงาม
5. มีศักยภาพการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์อันดีทั้งภายในและระหว่าง
ประเทศ
พันธกิจ
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่เด็กเยาวชนและประชาชนมีความรู้และอยู่อย่างเป็นสุข
มีรายได้และการครองชีพเหมาะสมมีความมั่นคงในการด้ารงชีวิต
2. ส่งเสริมพัฒนาผลผลิตด้านเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปสินค้าให้มีคุณภาพ
ปลอดภัยและมีระบบการตลาดที'ดี
3. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการเมืองการปกครอง
ของประชาชน
4. พัฒนาอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพลังงานวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามทุกพื้นที่
5. ส่งเสริมการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศตลอดจนสร้าง
สัมพันธ์ไมตรีอันดีระหว่างประเทศในภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ :
1. เสริมสร้างบ้านเมืองน่าอยู่คุณภาพชีวิตที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรมมีความมั่นคงทางอาหารมีรายได้
และอาชีพที่เหมาะสมมีสุขภาวะชุมชนและมีความมั่นคงในชีวิต
กลยุทธ์ :
1.1 พัฒนาและปรับปรุงผังเมืองรวมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอด
ทั้งโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกันสามารถรองรับความเจริญเติบโตทางสังคมและเศรษฐกิจ
1.2 เพิ่มศักยภาพบุคลากรด้วยความรู้คู่คุณธรรมพร้อมกับการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐให้สะอาดโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
1.3 พัฒนาทรัพยากรมนุษย์บนพื้นฐานความเสมอภาคโดยการสร้างโอกาสยกระดับ
คุณภาพการศึกษาเพื่อผลสัมฤทธิ์ด้านคุณภาพและการเรียนรู้ให้ครอบคลุมทุกสถาบันการศึกษาตลอดจนเปิด
โอกาส
ในการเรียนรู้และเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศได้อย่างกว้างขวางถูกต้องเป็นธรรมและรวดเร็ว
1.4 พัฒนาความเป็นอยู่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งวัยเด็กเยาวชนวัยท้างานและ
ผู้สูงอายุส่งเสริมให้ประชากรวัยท้างานให้มีงานท้ามีหลักประกันที่มั่นคงในชีวิตมีความมั่นคงคุ้มครองแรงงาน
เด็กและสตรีส่งเสริมบริการสาธารณสุขสุขอนามัยสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมสร้างความปรองดองด้วยกีฬาการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม

1.5 ส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมคุ้มครองส่งเสริมและขยาย
โอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนเพิ่มศักยภาพของชุมชนเชื่อมโยงเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็น
รากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนน้าไปสู่การพึ่งตนเองและลดปัญหาความยากจน
1.6 ช่วยเหลือและสนับสนุนการมีงานท้าและรายได้ของประชาชนเพื่อลด
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
1.7 เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและชุมชนให้มีความมั่นคงเข้มแข็งปลอดยาเสพติด
มีความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
1.8 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในการร่วมกันพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองการปกครองการสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสมานฉันท์และความมั่นคงภายในและชายแดนการ
บริหารวิกฤติการณ์ด้านสาธารณภัยการด้าเนินกิจกรรมสาธารณสุขชุมชนรวมทั้งสนับสนุนการด้าเนินการของ
กลุ่มประชาชนในลักษณะเครือข่ายให้สามารถแสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพื้นที่
อย่างมีส่วนร่วม
2. พัฒนาภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพ
และปลอดภัยและมีความมั่นคงทางอาหาร
กลยุทธ์ :
1.1 ส่งเสริมพัฒนากระบวนการผลิตภาคเกษตรกรรมอุตสาหกรรมการแปรรูป
สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าโดยมุ่งพัฒนาผลผลิตที'มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค
2.2 ส่งเสริมพัฒนาการปลูกพืชการปศุสัตว์และประมงที่สอดคล้องกับการตลาด
โดยส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ในภาคการเกษตร
2.3 เสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการให้กับภาคเกษตรกรสถาบันเกษตรกร
และผู้ประกอบการตลอดจนการส่งเสริมกลุ่ม OTOP กลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการ SMEs ให้มีความเข้มแข็ง
1.4 ส่งเสริมการศึกษาการวิจัยการสร้างนวัตกรรมและการบริหารจัดการตลาด
สินค้าเกษตรกรรมอุตสาหกรรมและการแปรรูปและผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพและปลอดภัย
3. พัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ :
1.1 ท้านุบ้ารุงรักษาและสืบทอดประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นโดย
การเชื่อมโยงกับการพัฒนาทางสังคมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทยเพื่อใช้
ในการผลิตสินค้าบริการการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
3.3 ส่งเสริมเชื่อมโยงเส้นทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กับเพื่อนบ้านทั้งภายใน
และต่างประเทศ
3.4 มีการพัฒนาการท่องเที่ยวทุกด้านโดยเน้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่มี
อัตลักษณ์และศักยภาพสูง
4. ด้ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์พัฒนาแหล่งน้้าการจัดการสิ่งแวดล้อม
และพลังงานที่ดี
กลยุทธ์ :

1.1 สนับสนุนให้มีการสร้างสมดุลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติพร้อมกับ
การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การฟื้นฟูทรัพยากรดินการพัฒนาแหล่งน้้าการบริหารจัดการน้้าอย่างเป็นระบบและ
คุ้มค่าเพื่อรักษาด้ารงไว้ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์และสนับสนุนขยายผลโครงการตามแนว
พระราชด้าริ
1.2 กระจายการถือครองที'ดินอย่างเป็นธรรมและด้าเนินการจัดกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
ของประชาชนให้เพียงพอแก่การอยู่อาศัยและการเกษตรกรรมโดยค้านึงถึงความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม
ทางธรรมชาติทั้งผืนดินผืนน้้าวิถีชีวิตของชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและมีส่วนร่วม
1.3 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเมืองและท้องถิ่นภายใต้การมี
ส่วนร่วมของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน
1.4 ส่งเสริมบ้ารุงรักษาและคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อมการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทนอย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืนตลอดจนควบคุมและก้าจัดภาวะ
มลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยประชาชนชุมชนท้องถิ่นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีส่วนร่วมในการก้าหนดแนวทางการด้าเนินงาน
4.5 ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงานให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในภาครัฐและเอกชนอย่างมีส่วนร่วมและยั่งยืน
5. เพิ่มศักยภาพการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ :
5.1 เสริมสร้างความร่วมมือและความรู้เกี่ยวกับการค้าการลงทุนและการบริการ
ให้กับผู้ประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ
5.2 พัฒนาสัมพันธ์ไมตรีและความร่วมมือกับจังหวัดภายในภูมิภาคและอื่นๆ
รวมทั้งต่างประเทศโดยยึดหลักการปฏิบัติต่อกันอย่างเสมอภาคสนับสนุนการเพิ่มและขยายช่องทางการค้าการ
ลงทุนการท่องเที่ยวและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีอย่างยัง' ยืน
5.3 พัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยง
เขตเศรษฐกิจชายแดนและระบบ Logistics ให้เอื้อประโยชน์ต่อการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวเป็นการเพิ่มพูน
มูลค่าให้กับการค้าในตลาดเดิมและแสวงหาตลาดใหม่
5.4 ส่งเสริมให้มีการประกอบกิจการมีการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรมป้องกัน
การผูกขาดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมและคุ้มครองผู้บริโภค
5.5 สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการผ่านแดนเพื่ออ้านวยความ
สะดวกด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
5.6 พัฒนาสินค้าและบริการเสริมสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยให้มีคุณภาพ
มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคคู่ค้าและนักท่องเที่ยว
5.7 สนับสนุนให้มีการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์วัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
4.6 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
1. นโยบายเร่งด่วนที่จะด้าเนินการ
1.1 ส้ารวจและศึกษาวิจัย การหาแหล่งน้้าสะอาดเพื่อให้เพียงพอส้าหรับการอุปโภคบริโภค
ตลอดทั้งปีครอบคลุมทั้งต้าบล

1.2 ส้ารวจศึกษาและออกแบบสร้างแหล่งกักเก็บน้้าต้นทุนขนาดใหญ่ ส่งเสริมคลอง
ชลประทานเพื่อการเกษตรให้ครอบคลุมทั้งต้าบล
2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2.1 ด้านการคมนาคม พัฒนาเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่สู่
ตลาดให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ให้ครอบคลุมทั้งต้าบล
2.2 ขยายเขตไฟฟ้าและแสงสว่างครอบคลุมทั้งต้าบล
3. ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3.1 ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมดั่งเดิม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.2 ส่งเสริมกิจกรรมการกีฬา และนันทนาการ
3.3 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.4 ส่งเสริมกลุ่มเยาวชนต้าบลน้้าพี้
3.5 จัดสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส
3.6 ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนให้ครอบคลุมทั้งต้าบล
4. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4.1 สนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่สถาบันการศึกษาในพื้นที่ทุกแห่ง
4.2 จัดการศึกษาระชั้นอนุบาลก่อนประถมวัย
4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา เรียนรู้ภาษา สู่ประชาคมอาเซียน
4.4 ส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. ด้านสาธารณสุข
5.1 ส่งเสริมสุขภาพ อนามัยของประชาชน
5.2 ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.)
5.3 ป้องกันโรค และควบคุมโรคติดต่อ เช่น โรคพิษสุนัขบ้า โรคไข้เลือดออก และอื่น ๆ
5.4 ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ
5.5 สนับสนุนสถานีอนามัย หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
6. ด้านการเกษตร
6.1 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การลดต้นทุนทางการเกษตร
6.2 ส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ หรือวิสาหกิจชุมชน ในรูปแบบการรวมกลุ่ม
7. ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
7.1 ดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้
7.2 ส่งเสริมประชาชนภายในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
7.3 สร้างสภาพแวดล้อมภายในชุมชนให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่
7.4 จัดหาสถานที่ทิ้งขยะ และวิธีการก้าจัดขยะอย่างถูกวิธี
8. ด้านบริหารและการจัดการ องค์การบริหารส่วนต้าบลน้้าพี้
8.1 พัฒนาบุคลากรให้ความส้าคัญกับการบริการประชาชนทุกระดับชั้น
8.2 การบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
8. 3 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท้าแผน โครงการ จัดซื้อ จัดจ้าง
8.4 ชี้แจงรายรับรายจ่ายให้ประชาชนทราบ อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง

8.5 ให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับฟังในการประชุมสภา
8.6 เผยแพร่ประชาธิปไตยและข่าวสาร การบริหารงานให้ประชาชนและเยาวชนบุคคลทั่วไป
รับทราบโดยทั่วถึงกัน
8.7 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการปกครองส่วนท้องถิ่น

9. ด้านเศรษฐกิจ
9.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ภายในชุมชน
9.2 สนับสนุนธุรกิจร้านค้าชุมชน สินค้าพื้นเมือง สินค้า OTOP 9.3 ส่งเสริมแหล่ง
ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้ และแหล่งท่องเที่ยวภายในต้าบลน้้าพี้
สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1. ยุทธศาสตร์ด้านการคมนาคม
1.1 แนวทางการก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้้า
1.2 แนวทางการติดตั้ง ปรับปรุง ระบบไฟฟ้า
1.3 แนวทางการพัฒนาระบบวงจร
2. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2.1 แนวทางพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน
2.2 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
2.3 แนวทางการพัฒนาการก่อสร้างปรับปรุงรักษาระบบน้้าเพื่อการอุปโภคบริโภค
3. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
3.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการศึกษา
3.2 แนวทางการพัฒนาการท้านุบ้ารุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
3.3 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการ
3.4 แนวทางการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
3.5 แนวทางการส่งเสริมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต้าบล
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการสร้างจิตส้านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางบ้าบัดและก้าจัดขยะ
5. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
5.1 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาด้านสุขภาพและอนามัยของประเทศ
5.2 แนวทางการให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุ ผู้ติดเชื้อยผู้ด้ว
โอกาส เด็กและเยาวชน
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
6.1 แนวทางปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถานบ่อเหล็กน้้าพี้
6.2 แนวทางการอนุรักษ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โบราณสถานพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านบ่อเหล็กน้้าพี้



