สวนที่ 3
ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป
วิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
ความมั่นคง
การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก ประเทศใน
ทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมี ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง
ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่ เขมแข็งเปน
ศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่ น าไปสูการบริหาร
ประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัย และ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา
ความมั่งคั่ง
ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูง ความ
เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา อยางเทาเทียมกันมากขึ้น
เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและ ภายนอกประเทศ
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง
การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง • ความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุน
มนุษย ทุน ทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ความยั่งยืน
การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน
การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ ประชาคมโลกซึ่ง
เปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อ ผลประโยชนสวนรวม
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มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุก ภาคสวน เพื่อ
การพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบตอการบรรลุ
ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และ
สรางความสุขของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ
เศรษฐกิจ
กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป
1.ดานความมั่นคง
(1) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวาง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศ มหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับ ประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ
(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(7) การปรับกระบวนการทางงานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสู แนวระนาบมากขึ้น
2.ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร
รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม
(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(4) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนยกลางความเจริญ
(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
3.ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
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(1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
4.ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(1) สรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอื้อตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน
(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
5.ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ
(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัย อยางบูรณาการ
(3) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพื่อสิ่งแวดลอม
6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ
(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ
(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่
ประเทศกําลังประสบอยู ทําให การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตอเนื่องจาก
วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนที่นอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน
โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่
มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศที่มีรายไดปานกลางไปสูประเทศที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และ
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ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของ
ประเทศที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติที่ สศช. ไดจัดทําขึ้น ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจาย
รายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและ
บริการ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรม
สูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
เปาหมาย
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้ําใน
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
4.การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพัฒนา
1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง
2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
3. การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
4. การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง
5. การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป พ.ศ.2561-2564
(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ)
วิสัยทัศน
“เปนศูนยกลางการพัฒนาเศรษฐกิจ
การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ และการเกษตรปลอดภัย
ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง”
พันธกิจ
1.สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการคาการลงทุนของภาคเอกชน และ SME, SMEs เพื่อให
ภาคเอกชนและผูประกอบกิจการ SME มีความเขมแข็ง มีความสามารถในการแขงขัน มีการพัฒนาที่เชื่อมโยง
จากภาครัฐสูภาคเอกชน โดยเนนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปนหลัก
2.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานโครงขายการคมนาคม เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ การเทองเที่ยว และ
การขนสงสินคาภาคการเกษตร ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
3.สงเสริมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และใหชุมชนไดมีบทบาทในการบริหารจัดการไดรวมเปนเจาของการทองเที่ยวใน
พื้นที่อยางยั่งยืน
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4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเปนบุคลากรที่มีความรู
ความสามารถ เปนแรงงานที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญ เสริมสรางองคความรูของชุมชนในการบริหารจัดการ
ดานการทองเที่ยว การตลาด การผลิตและการลดตนทุนการผลิตในภาคการเกษตร
5.กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็ง ลดความ
เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางสังคมเมืองกับชุมชน สรางการพึ่งพาตนเองใหกับชุมชนทองถิ่นเพื่อหลุดพนจาก
ความยากจน
6.สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและการนํานวัตกรรมมาใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอยอดการผลิต
และลดตนทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดจนนํามาใชเพื่อการจัดการสิ่งแวดลอมของ
แหลงทองเที่ยวใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีและความรูทางดาน
วิทยาศาสตรเพื่ออนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
เปาประสงครวม
1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในดานการเกษตร
อุตสาหกรรม และบริการ ซึ่งเปนฐานการผลิตของกลุมจังหวัดใหสูงขึ้น เพิ่มมูลคาการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน
ขยายตัวอยางตอเนื่อง สรางความมั่นคงดานอาหารและพลังงาน สรางโอกาสในการอาชีพ และสรางงานและ
ความมั่นคงดานรายไดใหกับประชาชนในพื้นที่ และลดการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองหลวงและภูมิภาคอื่น
2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงขึ้น ความเหลื่อมล้ําทางสังคมลดลง มีการกระจายรายได
แรงงานมีทักษะ มีความรู มีฝมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงขึ้น การทองเที่ยวและระบบโลจิสติกสที่มีมาตรฐาน
การเดินทางและการขนสงที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สงเสริมการทองเที่ยวที่ฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี
ที่ดีงาม สรางความเขมแข็งของชุมชน และสรางความมั่นคงของอาชีพเกษตรกร เพื่อใหประชาชนหลุดพนจาก
ความยากจน และสามารถพึ่งพาตนเองได
3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูคืนความสมบูรณของปาไม แหลงน้ํา ดิน อากาศ
ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว ปลอดจากสารพิษ และเปน
เกษตรอินทรียในอนาคต
มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรบน
พื้นฐานการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มุงเนนการสรางความเขมแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน การสราง
ศักยภาพของผูประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคูไปกับการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ
กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม
เปาประสงค
1.เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากขึ้น
2.ประชากรมีรายไดเพิ่มขึ้น
3.มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด
1.อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
2.มูลคาลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัวที่เพิ่มขึ้น
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3.จํานวนสถานประกอบการที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมระดับชาติ หรือสากล
ที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร
1.พัฒนาศักยภาพของผูผลิต ผูประกอบการและบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
2.กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไกการตลาดและยกระดับมาตรฐานการแขงขันเพื่อสงเสริมการคาและการ
ลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
3.ผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของสานประกอบการ
โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 ยกระดับการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม
และประเพณี ของภูมิภาคลุมแมน้ําโขง มุงเนนการสรางมูลคาใหกับลการทองเที่ยวใหโดดเดนมีจุดขายในดาน
ของอัตลักษณ มีการเชื่อมโยงเรื่องราวที่เกี่ยวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุ
ภูมิภาคลุมแมน้ําโขงบนเสนทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ที่มีการ
คมนาคมขนสงที่สะดวกและปลอดภัย
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1.รายไดจากการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
2.ธุรกิจโรงแรม ที่พัก และชุมชน มีรายไดเพิ่มมากขึ้น
ตัวชี้วัด
1.รายไดการทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
2.อัตราการขยายตัวรายไดทองเที่ยวของกลุมจังหวัดที่เพิ่มขึ้น
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร
1.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด
2.สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด เพื่อสรางรายไดทางดานการทองเที่ยว
และกระจายรายไดสูชุมชนบนเสนทางการทองเที่ยวของกลุมจังหวัด
3.สงเสริมการตลาดทางดานการทองเที่ยว โดยใชกิจกรรมทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและ
อินเตอรเน็ต
ยุทธศาสตรที่ 3 เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการแขงขัน มุงเนน
สรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
ดวยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจรนํานวัตกรรมมาใชในภาค
การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต การแปรรูป ลดตนทุนการผลิตและนํา
วัสดุที่เหลือใชจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรนํากลับมาใชเพื่อสรางเปนผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ลด
ปริมาณขยะและของเสียที่เปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม
เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร
1.แปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคมีจํานวนเพิ่มขึ้น
2.ผลผลิตทางการเกษตรที่สําคัญ และการแปรรูปเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม มีการขยายตัวมากขึ้น
3.เศรษฐกิจดานการเกษตรมีการขยายตัวมากขึ้น
ตัวชี้วัด
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1.จํานวนแปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรสําคัญที่ไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP
2.อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร
3.ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตรเพิ่มขึ้น
กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร
1.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและวิธีการผลิตภาคการเกษตรและการสรางมูลคาเพิ่มเพื่อการ
แขงขัน
2.สงเสริมการเพิ่มผลผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาบรรจุภัณฑ และสงเสริม
การตลาดทางดานการเกษตร
3.สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพื่อรองรับ
ตลาดภาคอุตสาหกรรม
นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ป
1.วิสัยทัศน :
“เปนศูนยกลางการคาการลงทุนของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงภายในป 2564”
2.พันธกิจ :
2.1 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.2 ปรับปรุงสภาวะแวดลอมสูเมืองแหงความสะอาด
2.3 พัฒนาองคความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง
4.คานิยม : UDON TEAM
U : UNIT : มีเอกภาพ
D : DEVERLOPMENT : พัฒนาอยางตอเนื่อง
O : OPENMIND : เปดใจใหบริการ
N : NETWORK : สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน
T : TEANPARENCY : มีความโปรงใส
E : EXCELLENCE : เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
A : ACCOUNTABITY : มีความรับผิดชอบ
M : MORALITY : มีศีลธรรม
4.เปาประสงค :
เพื่อสรางการเติบโตทางดานเศรษฐกิจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
5.ตัวชี้วัด :
5.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP เทียบกับปที่ผานมา
6.คาเปาหมาย :
6.1 รอยละ 5
7.ประเด็นยุทธศาสตร :
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ดวยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล
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ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั้ง
ยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน
8.เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร :
8.1 เพื่อเพิ่มมูลคาการคาการลงทุน
8.2 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหพึ่งตนเองไดอยางมั่นคงและยั่งยืน
8.3 เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนใหมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มี
สุขภาพที่ดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
8.4 เพื่อใหจังหวัดอุดรธานีเปนแหลงทองเที่ยวที่มีศักยภาพ และเติบโตอยางมีคุณภาพ
ตอบสนองการทองเที่ยวทุกรูปแบบอยางคุมคาและยั่งยืน
8.5 เพื่อรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหกับประชาชน
8.6 เพื่อใหประเทศชาติมีความมั่นคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน
9.ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร
9.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GDP) ตอป
9.2 รอยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GDP) สาขาเกษตร ตอป
9.3 รอยละของดัชนีวัดความสุขตอป
9.4 รอยละที่เพิ่มขึ้นจากรายไดการทองเที่ยวตอป
9.5 รอยละของพื้นที่ปาที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยตอป
9.6 รอยละที่ลดลงของคดีอาญา 4 กลุม
10. คาเปาหมายตามประเด็นยุทธศาสตร
10.1 รอยละ 3
10.2 รอยละ 3
10.3 รอยละ 85
10.4 รอยละ 5
10.5 รอยละ 2
10.6 รอยละ 5
11. กลยุทธภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยและเปนสากล
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กลยุทธที่ 1.1 ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อรองรับการพัฒนาดาน
เทคโนโลยี
กลยุทธที่ 1.2 สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ กลาง เล็ก และขนาดยอม มุงสูความเปนเลิศ
กลยุทธที่ 1.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใหทันสมัยและเปนปจจุบัน
กลยุทธที่ 1.4 พัฒนาแผนการตลาดดานการลงทุนเพื่อใหแขงขันได
กลยุทธที่ 1.5 สรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑและบริการเพื่อใหแขงขันได
ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย
กลยุทธที่ 2.1 ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธที่ 2.2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการเกษตร
กลยุทธที่ 2.3 พัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอินทรียใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธที่ 2.4 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรสูความเขมแข็งและยั่งยืน
กลยุทธที่ 2.5 เพิ่มชองทางการตลาดสินคาเกษตรใหกับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 3.1 ขับเคลื่อนและขยายการดําเนินงานยุทธศาสตรอุดรธานี เมืองผูสูงอายุ
กลยุทธที่ 3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุมวัย
กลยุทธที่ 3.3 พัฒนากลไกการดําเนินงานลดความเหลื่อมล้ําดานสังคมคนอุดรธานี
กลยุทธที่ 3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต
กลยุทธที่ 3.5 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อใหทันสมัยและเปนปจจุบัน
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
ทองถิ่น
กลยุทธที่ 4.1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการทองเที่ยวโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 4.2 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ผลิตภัณฑ และบริการที่สอดคลองกับการ
ทองเที่ยว
กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการในทุกรูปแบบการทองเที่ยวและ
คงไวซึ่งอัตลักษณวิถีไทย
กลยุทธที่ 4.4 สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวและสรางโอกาสจากการทองเที่ยวใหสอดคลองกับ
พฤติกรรมและรูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 5.1 การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
อยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 5.2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม
กลยุทธที่ 5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม
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ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน
กลยุทธที่ 6.1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
กลยุทธที่ 6.2 รักษาความปลอดภัย ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน
กลยุทธที่ 6.3 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ
1.2 แผนงาน/โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ดานเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเปนสากล
แผนงาน/โครงการ
1. ออกแบบและพัฒนาผังเมืองใหมจังหวัดอุดธานี
2. ปรับปรุงโครงสรางขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับการคา การลงทุน
3. ทบทวนแผน 20 ป จังหวัดอุดรธานี
4. สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ กลาง เล็ก และขนาดยอม ใหแขงขันได
5. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานการผลิตและบริการ
6. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการคาการลงทุน
7.จัดทําแผนการตลาดเพื่อสงเสริมการลงทุนและการทองเที่ยว

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
แผนงาน/โครงการ
1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาแหลงน้ําเพื่อการเกษตร
3. ปรับปรุงคุณภาพดิน
4. พัฒนาดานกสิกรรมเพื่อเขาสูมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย
5. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว
6. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตดานประมงและเพิ่มผลผลิตในแหลงน้ํา
7. สรางความเขมแข็งและพัฒนาการรวมกลุมเกษตรกร
8. พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสูชองทางการตลาด
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ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
แผนงาน/โครงการ
1. เมืองอุดรธานีผูสูงอายุคุณภาพชีวิตดี
2. พัฒนาระบบทักษะการใชชีวิตทุกกลุมวัยแบบบูรณาการ (ในและนอกระบบการศึกษา)
3. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพื่อลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต จังหวัดอุดรธานี

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
แผนงาน/โครงการ
1. ปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหลงทองเที่ยว
2. เพิ่มศักยภาพบุคลากร สินคา และบริการดานการทองเที่ยว
3. พัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา และบริการใหไดมาตรฐานระดับชาติหรือสากลรองรับสังคมผูสูงอายุ
4. สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวและสรางโอกาสจากการทองเที่ยวใหสอดคลองกับพฤติกรรมและ
รูปแบบการทองเที่ยวที่หลากหลาย

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
แผนงาน/โครงการ
1. อนุรักษและฟนฟูปาเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
2. บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ
3. เสริมสรางความรวมมือและเครือขายในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ
4. รณรงคและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหามลพิษ
5. การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6 : การเสริมสรางความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน
แผนงาน/โครงการ
1. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
2. รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
3. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน
“เมืองนาอยู ศูนยกลางการคา แหลงอุตสาหกรรมการเกษตร
พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติเพื่อการทองเที่ยว”
ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
ตัวชี้วัด
กลยุทธ
1. ยุทธศาสตรดาน 1.1 พัฒนาจังหวัด
1.1.1 รอยละที่เพิ่มขึ้น 1.พัฒนาระบบฐานขอมูล
เศรษฐกิจ
อุดรธานีใหเปน
ของมูลคาการคาและ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด
ศูนยกลางการคาการ
การลงทุนในจังหวัด
2.พัฒนาศักยภาพและสงเสริม
ลงทุนของภาค
อุดรธานี
ผูประกอบการ SMEs ทั้งรายเกา
ตะวันออกเฉียงเหนือ
และรายใหมที่มีความตองการของ
ตอนบน
ตลาด
3.ชวยแสวงหาตลาดใหแก
ผูประกอบการอุตสาหกรรม
การเกษตรปลอดภัยและ
ภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ
4.พัฒนาความรวมมือทางการคา
การลงทุนกับประเทศเพื่อบานและ
ในกลุมประเทศความรวมมือทาง
เศรษฐกิจ
1.2.1 ระดับ
1.2 สินคาผลิตภัณฑ
1.การจัดทําแผนสงเสริมการตลาด
ความสําเร็จของการ
ชุมชน (OTOP) ของ
ผลิตภัณฑชุมชนที่มีคุณภาพ
ดําเนินงานตาม
จังหวัดอุดรธานีมี
แผนการเพิ่มมูลคาจํา
คุณภาพมาตรฐาน
หนวยผลิตภัณฑชุมชน
สามารถแขงขันไดใน
และทองถิ่น
ระดับสากล
2.2.2 ระดับ
1.เพิ่มศักยภาพผูผลิตผลิตภัณฑ
ความสําเร็จในการ
ชุมชนและทองถิ่น
พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 2.ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
และทองถิ่น
ชุมชนและทองถิ่น
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
2.ยุทธศาสตรดาน 2.1 คนอุดรธานีมี
สังคมและคุณภาพ คุณภาพ
ชีวิต
2.2 คนอุดรธานีมี
สุขภาพที่ดี

ตัวชี้วัด
2.1.1 รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนนักเรียนที่ไดรับ
การศึกษาตอในภาคบังคับ
2.2.1 ระดับความสําเร็จของ
การแกไขปญหาสังคมและ
คุณภาพชีวิต
2.3.1 ระดับความสําเร็จของ
2.3 เพื่อบริหาร
การแกไขปญหาสังคมและ
จัดการแบบบูรณา
การใหสังคมทุกระดับ พัฒนาคุณภาพชีวิต
เขมแข็งและ
ปลอดภัย
2.3.2 ระดับความสําเร็จใน
การปองกันและแกไขปญหา
อาชญากรรมและยาเสพติด
2.3.3 ระดับความสําเร็จของ
การรักษาความปลอดภัย
โดยเนนอุบัติเหตุจราจรทาง
บก
2.3.4 ระดับความสําเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐจังหวัด
อุดรธานี

กลยุทธ
1.ยกระดับการศึกษาของคนอุดรธานี

1.แกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
ของประชาชน
1.เสริมสรางความมั่นคงทางสังคมแก
ประชาชนอยางทั่วถึงและเปนธรรม
รวมทั้งชวยเหลือและพัฒนาคนยากจน
และผูดอยโอกาสใหสามารถพึ่งตนเองได
มากที่สุด
2.พัฒนาแหลงน้ําเพื่อคุณภาพชีวิต
1.เสริมสรางความสงบสุขใหสังคม
โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
1.พัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาพื้นที่เสี่ยง
ที่เปนตนเหตุของภัยตางๆ
2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่เปน
ตนเหตุของภัยตางๆ โดยเฉพาะดาน
การจราจร
1.การบริหารจัดการแบบองครวมทั้งดาน
การจัดทําแผนการประชุม ปรึกษาหารือ
การติดตามและประเมินผล และการ
ดําเนินการที่เปนการเพิ่มประสิทธิภาพ
บริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อ
สังคมเขมแข็ง
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
2.ยุทธศาสตรดาน 2.4 ครอบครัวและชุมชน
สังคมและคุณภาพ เขมแข็ง
ชีวิต (ตอ)

ตัวชี้วัด
2.4.1 ระดับความสําเร็จของ
การสนับสนุน/สงเสริมการ
พัฒนาหมูบาน/ชุมชน

3.ยุทธศาสตรดาน
การเกษตร

3.1.1 ผลิตภัณฑมวลรวม %
(GPP) ของจังหวัดอุดรธานี
สาขาการเกษตรเพิ่มขึ้นรอย
ละ 3 ตอป
3.2.1 ระดับความสําเร็จของ
สินคาปลอดภัยไดมาตรฐาน

4.ยุทธศาสตรดาน
การทองเที่ยว

3.1 เพิ่มผลผลิตสินคา
เกษตรและลดตนทุนการ
ผลิตสินคาที่เปนเศรษฐกิจ
หลักของจังหวัด
3.2 ผลิตสิ้นคาเกษตรและ
ผลิตภัณฑที่ปลอดภัยมี
คุณภาพไดมาตรฐาน
3.3 เกษตรกรมีอาชีพมั่นคง
พนความยากจน
3.4 บริหารจัดการทรัพยากร
ธรราชาติดานการเกษตรให
มีประสิทธิภาพ

3.3.1รอยละจํานวนครัวเรือ
เกษตรกรที่ยากจนลดลงตอป
3.4.1 ระดับความสําเร็จของ
การบริหารจัดการทรัพยากร
ดินและน้ํา

4.1 ธุรกิจการทองเที่ยว การ 4.1.1 ระดับความสําเร็จของ
บริการ เปนตัวแปรที่ชวย
การพัฒนาคุณภาพดานการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสราง
ทองเที่ยว
งานและกระจายรายได

กลยุทธ
1.สงเสริมการพัฒนาผูนําชุมชน
กลุม/องคกรชุมชน และเศรษฐกิจ
ชุมชนใหเขมแข็งตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
2.สงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน
ดวยกระบวนการแผนชุมชน
1.การพัฒนาสินคาเกษตร/เพิ่ม
ประสิทธิภาพ/สรางมูลคาเพิ่ม

1.สรางมาตรฐานสินคา GAP/เกษตร
อินทรีย
1.สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร
และองคกรการเกษตรกร
1.บริหารจัดการทรัพยากรทางการ
เกษตร
2.การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ
3.พัฒนาปจจัยพื้นฐานเพื่อสนับสนุน
การเกษตร
1.พัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิมและ
แหลงทองเที่ยวใหม
2.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ
ใหบริการและปจจัยสนับสนุนการ
ทองเที่ยวทั่งในดานบุคลากร
โครงสรางพื้นฐานและความปลอดภัย
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ประเด็นยุทธศาสตร
เปาประสงค
5.ยุทธศาสตร
5.1 เพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติและ
และสิ่งแวดลอม
สิ่งแวดลอมของจังหวัดแบบ
บูรณาการ

5 ประเด็น
ยุทธศาสตร

12 เปาประสงค

ตัวชี้วัด
5.1.1 ระดับความสําเร็จของ
การดําเนินการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

16 ตัวชี้วัด

กลยุทธ
1.พัฒนาระบบขอมูลกลางที่สามารถ
เชื่อมตอและเขาถึงไดทุกกลุมผูใช
2.การจัดทําแผนแมบทแบบบูรณา
การ
3.การอนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบบูรณาการ
4.สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากร
อยางมีประสิทธิภาพ
5.การสงเสริมและพัฒนาเครือขาย
ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม
6.พัฒนาองคความรูดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
แบบยั่งยืน
31 กลยุทธ

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง
2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง
วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ยึดขอบขายแนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบัน
และในอนาคตที่องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงจะดําเนินการดวยความมุงมั่นที่จะดําเนินการใหสําเร็จ เปน
ผลรูปธรรม
วิสัยทัศน
“ชุมชนนาอยู คูหลักธรรมาธิบาล การเกษตรพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
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5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวน
ของรัฐ
2.3 เปาประสงค
1.เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งใหชุมชน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
2.เพื่อสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนใหไดมาตรฐานและปลอดภัย สามารถพึงพาตนเองไดอยาง
มั่นคงและยั่งยืน
3.เพื่อปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ในการดําเนิน
ชีวิตในสังคม
4.เพื่อพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน และสงเสริมงานดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
5.เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และจัดการมลพิษ
ตางๆ
6.เพื่อบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สรางความพึงพอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแก
ประชาชน
2.4 ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร
2.4.1 ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
- ระดับความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการที่เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนให
เขมแข็ง พัฒนาชีวิตความเปนอยู และยกระดับคุณภาพชีวิต
2.4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
- ระดับความสําเร็จของเกษตรกรที่ไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการเกษตรแบบ
ยั่งยืนและในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
2.4.3.ดานโครงสรางพื้นฐาน
- ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดานโครงสรางพื้นฐาน และสิ่งอํานวย
ความสะดวกอื่น ที่ไดมาตรฐาน
2.4.4 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
- ระดับความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการที่เสริมสรางการมีสวนรวมดูแลรักษา อนุรักษ ฟนฟู
เพื่อจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
- ระดับความสําเร็จของกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษและสืบสาน
6.ดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ
- ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ (จากการตอบแบบสํารวจความคิดเห็น)
2.5 คาเปาหมาย ระดับ 5
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2.6 กลยุทธ
2.6.1 การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน
- เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมการปองกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย
- สงเสริมศักยภาพการรวมกลุมประกอบอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และ
ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีรายไดเสริม
- สงเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา
ผูดอยโอกาสผูยากไร
- สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป
- สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมทั้งปองกันและควบคุม
โรคติดตอและไมติดตอ
2.6.2 การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
- สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพิ่ม ลด
ตนทุนการผลิต
2.6.3 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
- กอสรางและปรับปรุงซอมบํารุงถนน สะพาน ใหการคมนาคมเปนไปดวยความสะดวก และ
ปลอดภัยมีการจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนที่เหมาะสมเพื่อสรางความนาอยูใหกับชุมชน
- พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน
ขยายเขตประปาในหมูบานและพัฒนาระบบประปาใหดื่มได
- การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพื้นฐานอื่นๆ
- กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพื่อ
การเกษตร ฝายน้ําลน ประตูกั้นน้ํา
2.6.4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
- สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ
แหลงทิ้งขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษตางๆ อยางถูกวิธี
2.6.5 การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
- สงเสริมการอนุรักษฟนฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น และทะนุบํารุงศาสนา
พัฒนาแหลงทองเที่ยว
2.6.6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ
- พัฒนา เพิ่มศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติ
หนาที่ตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)
จากทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.25602564) ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ แนว
ทางการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตร
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กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกัน
อยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
สภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน
ใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ
“พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนนเรื่องโครงสรางพื้นฐาน ทําการเกษตร
กาวหนา เรงแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา”
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชม และ
นโยบายในการพัฒนาทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนกระบวนการตัดสินใจเพื่อกําหนดทิศทางในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง โดยกําหนดสภาพการณที่ตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ทั้งนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพ
ทองถิ่น และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถิ่น
การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ทั้งนี้เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาที่มุงไปสูสภาพการณที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคต เปนกรอบใน
การกํ าหนดทิศทางการพัฒนาใหมุงสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับ การเปลี่ยนแปลง โดย
สามารถจัดทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงนั้น ไดตั้งอยูบนพื้นฐานของการรวบรวม
และการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ เพื่อสามารถนําไปสูการแกปญหาและตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในทองถิ่นไดอยางแทจริง
3.การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง
การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ใน
ปจจุบันเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอก
ที่มีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถิ่น รวมทั้งการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถิ่น อันเปนสภาวะ
แวดลอมภายในทองถิ่น ซึ่งทั้งหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถิ่นในปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถาม
วา “ปจจุบันทองถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงาน
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ในอนาคตตอไป ทั้งนี้ โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength s) จุดออน (Weak- W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค
(Threat-T) เปนเครื่องมือ เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง โดยใชเทคนิค SWOT analysis มีดังนี้
ปจจัยภายใน
การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานมีสวนดี ความเขมแข็ง
ความสามารถ ศักยภาพ สวนที่สงเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณา ในดานตางๆ แลว องคการบริหารสวนตําบล
จําปาโมง มีจุดแข็งดังตอไปนี้
1.เปน อบต. ที่มีพื้นที่กวางใหญ มีความพรอมทางดาน โครงสรางพื้นฐานในระดับปานกลาง และมีขีด
ความสามารถในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน
2.ตั้งอยูใกลกับเขตเมือง การเดินทางเพื่อติดตอหนวยงานราชการที่อําเภอใชเวลาไมมาก และอัตรา
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับที่คอนขางดี
3.ชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนเอกลักษณของตนเอง
4.ประชาชน ชุมชน องคกรเอกชนใหการสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานของ
อบต. โดยตลอด
5.มีศาสนสถานที่มีความสําคัญตามประวัติศาสตรที่เปนที่เคารพเลื่อมใส ที่ยึดเหนี่ยวทางใจของชุมชน
6.เปนพื้นที่ที่มีภูมิทัศนที่เหมาะสมที่จะเปนเมืองนาอยู นาอาศัย และเหมาะทําการเกษตร
7.มีพื้นที่ที่มีลําหวย เกษตรกรจํานวนมากสามารถมีแหลงน้ําเพื่อเพาะปลูกหลังฤดูทํานา มีอาชีพเสริม
ทําใหมีรายไดเพิ่ม
8.มีแหลงทองเที่ยวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร และเชิงวัฒนธรรม ที่เหมาะแกการพัฒนา สงเสริม
ใหเปนแหลงทองเที่ยวไดในอนาคต
การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในพื้นที่วามีสวนเสีย ความ
ออนแอ ขอจําจัด ความไมพรอม ซึ่งจะพิจารณาในดานตางๆ แลว องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มี
จุดออน ดังตอไปนี้
1.ปญหาการขาดการสนับสนุนในดานงบประมาณ ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ รวมถึงการ
พัฒนาสถานที่ใหเปนแหลงทองเที่ยวในตําบล
2.การขาดระบบขนสงสาธารณะที่มีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางติดตอหนวยงานราชการ รวมถึง
ติดตอทําธุรกิจของประชาชนในพื้นที่
3.ปญหาขาดที่ดินทํากิน ที่ดินทํากินไมพอเพียง ที่ดินไมมีเอกสารสิทธิ์ การบุกรุกที่สาธารณะของ
ประชาชนยังมีอยูบาง
4.การเขาถึงแหลงเงินทุน เพื่อใชในการประกอบอาชีพ
5.ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมที่เพิ่มมากขึ้นอันอาจเปนสาเหตุมลพิษ
ทางอากาศสงผลตอสุขภาพของประชาชน
6.ปญหาการเดินทางเพื่อขายแรงงานนอกพื้นที่ ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ปญหาสิ่งเสพติด
วัยรุนทะเลาะวิวาท คนชราถูกทอดทิ้งตามมา
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7.ปญหาเกษตรกรขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง โดยเฉพาะการใชปุยเคมี สารเคมีตางๆ กําจัดวัชพืช
และศัตรูพืช ซึ่งจะเปนผลเสียตอสุขภาพรางกายของเกษตรกร รวมทั้งสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย
ปจจัยภายนอก
การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอม เหตุการณสถานการณของ
โลก ของประเทศ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้น จะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรที่เปน
ประโยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอองคการบริหารสวนตําบล โดยพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
การปกครองและเทคโนโลยี ซึ่งมีดังนี้
1.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสังคม เพื่อการพัฒนาเด็ก เยาวชน
สตรี คนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส รวมถึงผูดอยโอกาสในสังคม
2.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาดานสุขภาพอนามัย
เชน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.แนวโนมการทองเที่ยวของโลกเนนการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ และไทยเปนครัวโลก
4.รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่นมากขึ้น
5.หนวยงานราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหองคการ
บริหารสวนตําบล
6.องคการบริหารสวนตําบลสามารถปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ในการจัดการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชนสุขสูงสุดของประชาชนตาม ที่กําหนดไวใน พรบ. ไดในระดับหนึ่ง
7.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากขึ้น
8.พระราชบัญญัติดานการศึกษาไดสนับสนุนใหมีการจัดการการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ
ของประชาชนอยางเทาเทียมกันและทั่วถึง
9.ราคาน้ํามันมีการปรับลดลงมากกวาใน 3-4 ปที่ผานมา สงผลตอการพัฒนาทองถิ่น และตนทุนใน
การผลิตของเกษตรกร
การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat – T) เปนการศึกษาถึงปญหา อุปสรรค หรือภาวะ
คุกคามที่กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอชุมชน โดยตองพิจารณาทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครองและเทคโนโลยี ซึ่งมีอุปสรรค ดังนี้
1.การขยายตัวของในชุมชน และการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรภายในตําบล สงผลใหประชาชนมี
ระดับความตองการในการบริการสาธารณสุขสูงขึ้น ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการในการบริการดาน
สาธารณสุขใหแกประชาชนไดอยางไมครอบคลุมและทั่วถึง
2.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในชุมชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมหัน
ไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น
3.สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมทั้งปญหาความแหง
แลงหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล สงผลตอเกษตรกร และการพัฒนาทองถิ่นดวย
ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น

- 55 -

สภาพปญหาที่สําคัญและตองการการแกไขของประชาชนในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง
จากแผนชุมชนโดยการจัดเวทีประชาคมหมูบานทุกหมูบาน ขอมูลความจําเปนพื้นฐานหรือขอมูล จปฐ. และ
ขอมูล กชช.2ค (ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน) ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานผือ ประจําป 2559
สภาพปญหา ขอมูล จปฐ. แบงออกเปน
1.ปญหาดานสุขภาพและอนามัย
1.1 ภาวะที่แมตองไปทํางานตางพื้นที่ ทําใหไมไดเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง สงผลใหเด็กแรกเกิดไมไดกิน
นมแมอยางเดียวติดตอกันนอยกวา 6 เดือน
1.2 ครัวเรือนมีการกินอาหารที่ไมถูกสุขลักษณะ สาเหตุเกิดจากขาดความเขาใจ ไมเอาใจใสการกิน
อาหารตามหลักโภชนาการ รวมถึงความเคยชิน และวิถีของชุมชน
1.3 ยังมีประชาชนที่ขาดความรู ความเขาใจถึงภัยจากการใชยาเพื่อบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวย
เบื้องตนที่ไมเหมาะสม
1.4 ปญหาการไดรับการตรวจสุขภาพประจําปของคนอายุ 35 ปขึ้นไป เพื่อคัดกรองความเสี่ยงตอโรค
เชน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต ยังไมครอบ 100% การปฏิบัติงานของ รพ.สต./ อสม. ควรเพิ่ม
การดําเนินการโดยเนนการใหความรู เฝาระวังสุขภาพในเชิงรุก
1.5 คนอายุ 6 ป ขึ้นไป บางครัวเรือนยังไมใหความสําคัญเกี่ยวกับการออกกําลังกาย การเคลื่อนไหว
รางการ หรือออกแรงทํางานวันละ 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ซึ่งอาจสงผลตอสุขภาพรางกาย หรือ
ทําใหเจ็บปวยได
2.ปญหาดานที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม
จากผลสรุปการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน ป 2559 ระดับหมูบาน ในหมวดที่ 2 มีบาน
อาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) จาก 8 ตัวชี้วัด ปรากฏวา มี 7 หมูบาน (ม.3, 4, 7, 8,
10, 15, 16) ที่ไมผานเกณฑตัวชี้วัดทั้ง 8 ตัวชี้วัด ประกอบดวย
2.1 ครัวเรือนไมมีความมั่นคงในที่อยูอาศัย บานมีสภาพไมถาวร หมายความวามีความกังวลวา
บานที่อยูอาศัยจะมีความคงทนอยูไดนอยกวา 5 ป หรืออาจมีน้ําทวมถึงในชวงฤดูฝน
2.2 ปญหาเรื่องน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคไมเพียงพอ (เฉลี่ย 5 ลิตร/คน/วัน) โดยที่น้ําดื่ม
และบริโภคยังไมไดผานเกณฑการรับรองวาสะอาดใชดื่มได
2.3 ครัวเรือนมีน้ําใชไมเพียงพอตลอดป สาเหตุเกิดจากแหลงน้ําชุมชน/บอบาดาล/ประปา แหง
ขอด ชํารุด ไมมีภาชนะเก็บน้ําเพียงพอ กิจกรรมการพัฒนาตองดําเนินการขุดบอบาดาลเพิ่ม ขุดลอกแหลงกักเก็บ
น้ําอุปโภค จัดหาภาชนะรองรับน้ําไวใช รวมถึงปรับปรุง ซอมแซมระบบประปาและบริหารจัดการน้ําที่ดีมี
ประสิทธิภาพ
2.4 ครัวเรือนไมมีการจัดบานเรือนใหเปนระเบียบเรียบรอยสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยขาดความ
เอาใจใส ไมใหความสําคัญในการรักษาความสะอาดบานเรือนเพื่อความสวยงาน
2.5 ครัวเรือนไดถูกรบกวนจากมลพิษ (ไมวาจะเปนจากเสียง ฝุน กลิ่น น้ําเสีย ขยะของเสียง)
สงผลตอการเจ็บปวย เกิดความวิตก กังวล
2.6 ครัวเรือนยังไมมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี ไมวาจะเปนการปองกันเหตุจากอุบัติเหตุเมื่อ
ขับขี่ยานพาหนะ เหตุจากเครื่องใชไฟฟา และอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ
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2.7 ครัวเรือนยังไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินที่ดีพอ ไมวาจะเปนการถูกลักทรัพย
วิ่งราว ปลน ตมตุน การทําอนาจาร ขมขืน กระทําชําเรา ทํารายรางกาย หรือถูกบุกรุกที่อยูอาศัย ซึ่งตองมีการ
เฝาระวังการมั่วสุมของเยาวชนกลุมเสี่ยง ที่อาจสรางความเดือดรอนรําคาญ รวมทั้งระวังภัยจากผูที่จะมีภัยตอ
ชีวิตและทรัพยสิน
2.8 ครัวเรือนขาดความอบอุน ซึ่งอาจเปนกรณีครอบครัวแตกแยก หรือผูสูงอายุอยูเพียงลําพัง
บุตรหลานไปทํางานตางถิ่น ไมมีคนดูแล หรือสมาชิกในครัวเรือนไมไดอยูดวยกันอยางพรอมหนา ตองดิ้นรนหา
เลี้ยงชีพ ใหไดมาซึ่งเงินเพื่อดํารงชีพและสงเสียบุตรเลาเรียน
3.ปญหาดานการศึกษา
3.1 ยังมีเด็กอายุ 3-5 ปเต็ม 2 คน จาก 16 คน ในบานจําปาดง หมูที่ 3 ที่ไมไดรับบริการ
เลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน เกิดจากพอแมไมใสใจใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมกอนวัย
เรียน ไมมีการฝกบุตรหลานใหสามารอยูกับคนอื่นเพื่อเปนการริเริ่มการฝกใฝการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน
3.2 มีเด็กอายุ 6-14 ป บานขัวลอ หมูที่ 9 จํานวน 1 คน จากทั้งหมด 80 คน ที่ไมไดรับ
การศึกษาภาคบังคับหรือไมไดเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากการขาดแรงจูงใจ การ
สอนแนะที่ดี รวมทั้งขาดแคลนปจจัย ทุนเพื่อการศึกษา
3.3 มีเด็กจบชั้น ม.3 ไมไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา (บานวังสวย หมูที่ 5)
3.4 ยังมีคนอายุ 15-60 ปเต็ม 1 คน (บานเหลาคราม หมูที่ 17) ที่ไมสามารถอาน เขียน
ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได
4.ปญหาดานการมีงานทําและมีรายได
4.1 คนอายุ 15 – 60 ป (บางสวน) ไมมีรายไดและไมมีอาชีพ
4.2 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)
4.3 ราษฎรมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพที่ไมมั่นคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรูดาน
อาชีพที่ประชาชนมีความถนัดและสนใจ
5.ปญหาดานคุณธรรมและความประพฤติ
5.1 คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมดื่มสุรา เกิดจากปจจัยในเรื่องคานิยม สําคัญผิดคิดวาเทห และ
ความเครียดจากปญหา กิจกรรมที่ควรนํามาแกไข โดยการเรียนรูตนเองโดยวิถีธรรม เขาถึงศีล สมาธิปญญา
และรณรงค ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติด
5.2 คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เกือบทุกหมูบาน ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมอาจเกิดจาก
คานิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิมชุมชน รวมถึงความเครียดจากปญหาครอบครัว และเศรษฐกิจ กิจกรรมที่ควร
นํามาพัฒนา คือ การสรางกฎกติกาชุมชนงานบุญงานศพปลอดเหลา
5.3 การไมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนอายุ 6 ปขึ้นไปก็ยังมีปรากฏอยูบาง เนื่องจากไมให
ความสําคัญ หรือไมเชื่อไมศรัทธา ควรใหมีกิจกรรมการเรียนรูตนเองโดยวิถีธรรม เชื่อศรัทธาในกฎแหงกรรม
เรียนรูธรรมจากศรัทธา
5.4 ครัวเรือนไมมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชนของชุมชนมีปรากฏจํานวนนอย ปจจัย
อาจมาจากผูนําขาดภาวะผูนํา ไมโปรงใส ชุมชนแตกแยก หรือการไมมีความเสียสละของสวนบุคคล
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สภาพปญหา ขอมูล กชช.2ค แบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย
1.โครงสรางพื้นฐาน
1.1 การคมนาคมไมสะดวกเนื่องจากถนนที่ใชสัญจรไปมา มีบางชวงเริ่มชํารุดเสียหายบางชวงเปนหลุม
เปนบอ และบางชวงยังเปนดินลูกรัง ทําใหมีฝุนละออง ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายในการเดินทางสัญจร มี
ปญหามากที่สุด คือ บานเหลาคราม หมูที่ 4
1.2 ระบบประปาหมูบานยังขาดคุณภาพที่ดี มีไมเพียงพอตอการอุปโภค โดยเฉพาะบานเหลาคราม
หมูที่ 4 เปนปญหามากในระดับหนึ่ง ในชวงหนาแลง
1.3 ระบบไฟฟาสาธารณะ (ไฟกิ่ง) ยังไมครอบคลุมทุกพื้นที่ ทําใหการสัญจรในยามค่ําคืนไมสะดวก
และคลองตัว
1.4 สิทธิในที่ดินทํากิน (ยังไมมีโฉนดที่ดินเปนของตนเองเปนจํานวนมาก)
2.สภาพพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
2.1 คนอายุ 15 – 60 ป (บางสวน) ไมมีรายไดและไมมีอาชีพ ในบานลาน หมูที่ 16 เปนปญหามาก
อยูในระดับหนึ่ง
2.2 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)
2.3 ราษฎรมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพที่ไมมั่นคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรูดาน
อาชีพที่ประชาชนมีความถนัดและสนใจ
2.4 ขาดแคลนน้ําเพื่อการเกษตรเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติที่มีอยูตื้นเขินอีกทั้งแหลงน้ํา
มีอยูไมเพียงพอตอความตองการและมักจะแหงขอดในฤดูแลง
2.5 ขาดสถานที่จําหนายสินคาทองถิ่น
3.สุขภาพอนามัย
3.1 ขาดสถานที่สําหรับกิจกรรมนันทนาการเชนสนามกีฬาอุปกรณกีฬาในบางหมูบาน
3.2 สวัสดิการและกองทุนสําหรับผูสูงอายุผูยากไรและผูพิการยังมีไมทั่วถึง
4.ความรูและการศึกษา
4.1 การไดรับการศึกษา บานจําปาดง หมูที่ 3 และบานขัวลอ หมูที่ 9
5.การมีสวนรวมและความเขมแข็งชุมชน
5.1 การเรียนรูโดยชุมชน มีปญหามากหรือต่ํากวาเกณฑ ทั้ง 17 หมูบาน
5.2 การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน มีปญหามากหรือต่ํากวาเกณฑ 2 หมูบาน คือ บาน
กลางนอย หมูที่ 6 และ บานมวง หมูที่ 11
6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 ปาไมถูกทําลายและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูไมไดรับการดูแล เนื่องจากประชาชนขาด
จิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม
6.2 ภูมิทัศนในชุมชนบางแหง บางหมูบานยังไมสวยงาม สะอาดตา
6.3 ปญหาเกี่ยวกับเรื่องขยะ ยังตองไดรับการจัดการอยางเปนระบบ และถูกสุขลักษณะ
6.4 การใชสารเคมีในการเกษตรของเกษตรกร ซึ่งอาจเกิดปญหาตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
7.ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน
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จากทั้ง 3 ตัวชี้วัด ซึ่งประกอบดวย ความปลอดภัยจากยาเสพติด ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และ
ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน ผลการประเมินจะอยูในระดับปานกลางถึงมีปญหานอย จากพบในเรื่อง
ของยาเสพติดมีการแพรระบาดอยูบาง

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
1.สภาวะการณทางการเมืองที่ไมมั่นคง นโยบายรัฐบาลที่ไมมีความตอเนื่องสงผลตอการบริหารงาน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
2.นโยบายรัฐที่ตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหมีการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหควบคูไปกับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม
เนื่องจากปญหาขยะเปนปญหาสําคัญระดับประเทศที่กอใหเกิดความเสียหายดาน ตาง ๆ เชน มลพิษทาง
อากาศ เกิดจากการเผาขยะกลางแจงทําใหเกิดควันและสารพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ที่เกิดจากการกอง
ขยะบนพื้น เมื่อฝนตกลงมาบนกองขยะสารพิษจะไหลลงสูแหลงน้ําจะทําใหเกิดน้ําเสีย และเปนแหลงพาหนะ
นําโรค ลวนแตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงตองมีการบริหารจัดการอยาง
ถูกวิธี และเรงดวน เกี่ยวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ตนทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม
และการกําจัดโดยเทคโนโลยีที่เหมาะสมแบบผสมผสาน เนนการแปรรูปเปนพลังงานหรือทําใหเกิดประโยชน
สูงสุด มีการสงเสริมและสนับสนุนเอกชนมาลงทุนหรือรวมลงทุน รวมทั้งสรางวินัยของคนในชาติ การลด คัด
แยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตระดับเยาวชน รวมทั้งสงเสริมสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมลด
คัดแยก และนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน จะทําใหสงผลดีตอการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ทําใหงบประมาณในการกําจัดลดลง นํางบไปพัฒนาแกไขปญหาในเรื่องอื่นๆ ไดมากขึ้น
3.สถานการณปญหายาเสพติด ตามที่รัฐบาลกําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระสําคัญของ
ชาติที่ทุกหนวยงานจะตองใหความรวมมือเพื่อแกไขปญหาใหเบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว ซึ่งการปฏิบัติงานใน
ระดับพื้นที่จะสําเร็จ หากมีการปฏิบัติโดยองคการปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนหนวยงานรับผิดชอบที่ใกลชิดกับ
ประชาชน และมีกลไกการปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่ เพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการ
ดําเนินการและประสานงานใหเกิดผลการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม การเฝาระวังและสรางความยั่งยืนในการ
เอาชนะยาเสพติด กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานตาม
ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งแสดงใหเห็นวารัฐบาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ ได
เล็งเห็นความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการดําเนินงานเพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ปญหายาเสพติดมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหาการวางงาน
ปญหา ทางดานสังคม ฯลฯ มากยิ่งขึ้น ซึ่งถาหากไมสามารถบูรณาการการแกไขปญหาระหวางงานยาเสพติด
กับการแกไขปญหาพื้นฐานไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็จะเปนการยากที่จะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน แนวโนม
ที่เพิ่มขึ้นของปญหา ยาเสพติด มีสวนโดยตรงที่จะทําใหการแพรระบาดในหมูบาน/ชุมชนก็จะมีมากขึ้นตามไป
ดวย ประกอบกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารจะทําใหเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม หรือ
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เปนชองทางติดตอสื่อสารระหวางผูเสพ ผูคายาเสพติด และกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะกลุมเยาวชนไดมากขึ้น อันจะ
เปนผลใหเกิดการขยายตัวของปญหายาเสพติดอยางสลับซับซอนมากกวาปจจุบัน
4.ดานเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะชวยสงเสริมแนวโนมการ
เจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ความเปนตลาดเดียวของประชากรเกือบ 600 ลานคนจะทําใหภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคที่มีพลวัตสูงที่สุดในโลกภูมิภาคหนึ่ง แมวายังจะมีงานตองทําอีกมากเพื่อให
การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมบูรณโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริการ แต AEC ก็ยังอาจจะ
สงผลดีตอการเจริญเติบโตของประเทศไทยและในสวนของทองถิ่น
5.วิกฤติโลกรอน ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมที่ตองพึ่งธรรมชาติ
6.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในทองถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรมที่
มีอยู และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น เกิดความ
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง พ.ศ. 2560 -2563
ยุทธศาสตร
จังหวัดอุดรธานี

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการ
พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
และยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตสินคาเกษตร

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา
ศักยภาพการคาการลงทุน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขัน

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

สิ่งแวดลอมเพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน

ประเพณีทองถิ่น

แนวทาง 1

แนวทาง 2

แนวทาง 1

แนวทาง 2

แนวทาง 1

แนวทาง 2

แนวทาง 3

แนวทาง 4

แนวทาง 3

แนวทาง 4

แนวทาง 3

แนวทาง 4

แนวทาง 3

แนวทาง 4

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม
การลงทุน และพานิชยกรรม

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการทอง
เที่ยว การบริหารจัดการและ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรท1ี่ ดานการ
สรางความเขมแข็งให

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาดานเกษตรกรรมใน

อบต จําปาโมง

ชุมชน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย

เปาหมาย

โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการ

แนวทาง 2

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ

ผลผลิต/

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการ

แนวทาง 1

เขตจังหวัดอุดรธานี

แนวทาง
การพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็ง
ใหสังคมมีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม

แนวทาง 1

แนวทาง 2

แนวทาง 3

แนวทาง 4

ผลผลิต/โครงการ

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน
การศึกษาและการกีฬา

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดาน
โครงสรางพื้นฐาน
เปาหมาย

เปาหมาย
แนวทาง 1

แนวทาง 1

แนวทาง 2

แบบ ยท.01

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานโครง
สรางพื้นฐาน
ยุทธศาสตรที่ 4
ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่


เปาหมาย
แนวทาง 1

แนวทาง 1

แนวทาง 2

แนวทาง 3
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา
แหลงทองเที่ยว ดานศาสนา
ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
ประเพณี และภูมปิ ญญา
่
เปาหมาย
แนวทาง 1

ยุทธศาสตรที่ 6 การ
เสริมสรางความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินนของประชาชน
ส
ส ัิ
แนวทาง 1

แนวทาง 2

แนวทาง 3

แนวทาง 4

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหาร
จัดการแบบบูรณาการ
ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา
ดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล
และนโยบายเรงดวนของรัฐ
เปาหมาย
แนวทาง 1

แนวทาง 3
ผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

ผลผลิต/โครงการ

3.4 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
61

“ชุมชนนาอยู คูหลักธรรมาภิบาล การเกษตรพอเพียง”

วิสัยทัศน

พันธกิจ

เปาประสงค

1.สรางความเข็มแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวม
นกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ

มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย

ความสะดวก และความจําเปนพื้น,ฐานอื่นๆ

5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

6 บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

สงเสริมงานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่นทองถิ่น

สิ่งแวดลอมเพื่อประโยชนสุขอยางยั่งยืน

และนโยบายเรงดวนของรัฐ

1.ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มี

2.สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนใหได

3.การติดตอระหวางชุมชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย

สขภาพอนามัยที่ดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม

มาตรฐานและปลอดภัย

และบริหารจัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

4.มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยวิถีวัฒนธรรม

5.อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัด

6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลด

ยุทธศาสตรที่ 1
การพัฒนาดานการสราง
ความเขมแข็งใหชุมชน

แนวทาง
การพัฒนา

3.พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน สิ่งอํานวย

4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยวิ๔วัฒนธรรมชุมชน และ

ขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี แลชะจัดการมลพิษตางๆ

ชมชน สรางรายไดเพิ่มมากขึ้น

ยุทธศาสตร

2. พัฒนาเกษตรกรรมใหได

ยุทธศาสตรที่ 2
การพัฒนาเกษตรกรรมใน
รูปแบบเกษตรปลอดภัย

ยุทธศาสตรที่ 3
การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน

1.1.เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางขุมชนให

1.2. สงเสริมศักยภาพการรวมกลุมประกอบ

เขมแขง ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย

อาชีพ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ยกระดับ
คุณภาพชีวิต ใหมีรายไดเสริม

ยุทธศาสตรที่ 4
การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

1.3. จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห

ขึ้นตอนการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจในการใหบริการ
ยุทธศาสตรที่ 5
การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และ
สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

1.4.สงเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา

พัฒนาคุณภาพชีวิต

2.1 สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและ

3.1.กอสรางและปรับปรุงซอม

3.2.พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค

ผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพิ่ม

บํารุงถนน สะพาน ใหการ

สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน

ยุทธศาสตรที่ 6
การพัฒนาดานการบริหารจัดการ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและ
นโยบายเรงดวนของรัฐ

1.5. สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณ

3.3.ใหบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟา

3.4.กอสรางซอมแซม ขุด/ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา

สองสวาง และความจําเปนพื้นฐานอื่นๆ

วางทอ ทางระบายน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ประตูกั้นน้ํา

คมนาคมเปนไปดวยความสะดวก
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร
จังหวัด
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สรางความ
เขมแข็งใหสังคม
มีความพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
สังคม และ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร
อปท.
การพัฒนา
ดานการ
สรางความ
เขมแข็งให
ชุมชน

ความกาว
เปาประสงค
หนาของ
กลยุทธ
2561 2562 2563 2564
เปาหมาย
เพื่อใหประชาชน ระดับ
2
4
6
8 ปละ 2
- เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สราง
มีความเขมแข็ง ความสําเร็จของ
โครงการ ชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมการ
มีความรู มี
กิจกรรม/
ปองกัน
สุขภาพอนามัยที่ โครงการที่
1
2
3
4 ปละ 1
และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความ
โครงการ สูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย
ดี ทันตอการ
เสริมสรางความ
เปลี่ยนแปลงของ สงบสุขในสังคม
1
2
3
4 ปละ 1
- สงเสริมศักยภาพการรวมกลุมประกอบ
โครงการ อาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทาง
สังคม
สรางชุมชนให
การเกษตร และยกระดับคุณภาพชีวิตให
เขมแข็ง พัฒนา
1
2
3
4 ปละ 1
โครงการ มีรายไดเสริม
ชีวิตความเปนอยู
เพื่อยกระดับ
3
6
9
12 ปละ 3
- สงเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการ
คุณภาพชีวิต
โครงการ สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก
1
2
3
4 ปละ 1
สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสผูย ากไร
โครงการ - สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา
1
2
3
4 ปละ 1
และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และ
โครงการ ประชาชนทั่วไป
1
2
3
4 ปละ 1
- สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
โครงการ ใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมทั้ง
1
2
3
4 ปละ 1
ปองกันและควบคุมโรคติดตอและไม
โครงการ ติดตอ
1
2
3
4 ปละ 1
โครงการ
1
2
3
4 ปละ 1
โครงการ
ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย

ผลผลิต/โครงการ
- แก้ ไขความยากจนและ
สร้ างความเข้ มแข็งของ
ชุมชน
- ดําเนินงานศูนย์ป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัย
- ป้องกันอุบตั ิ7 วันอันตราย
เทศกาลปี ใหม่
- ป้องกันอุบตั ิ 7 วัน
อันตรายทศกาลสงกรานต์
- บรรเทาความเดือดร้ อน
เหตุฉกุ เฉิน กรณีเร่งด่วน
- จัดกิจกรรมวันสตรีศรี
จําปาโมง
- ส่งเสริ มกลุม่ วิสาหกิจ
ชุมชน
- จัดสวัสดิการเบี ้ยผู้ติดเชื ้อ
เอดส์
- กองทุนสวัสดิการชุมชน
- สนับสนุนการแข่งขันกีฬา
ท้ องถิ่นสัมพันธ์ต้านยาเสพ
ติด
- จัดกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ

หนวยงาน
หนวย
ผูรับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
- กอง
- สํานัก
สวัสดิการฯ ปลัด
- สํานักปลัด - กองชาง
- สํานักปลัด - กองชาง
- สํานักปลัด - กองชาง
- สํานักปลัด - กองชาง
- กอง
สวัสดิการ

- สํานัก
ปลัด

- กอง
สวัสดิการ
- กอง
สวัสดิการ
- สวัสดิการ
- กอง
การศึกษา

- กองคลัง

- กอง
การศึกษา

- สํานัก
ปลัด

- สํานัก
ปลัด
- กองคลัง
- สํานัก
ปลัด
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
การยกระดับ
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพื่อ สังคมและ
สรางความเขมแข็ง คุณภาพชีวิต
ใหสังคม มีความ
พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด

การสงเสริมการ
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม
ยกระดับมาตรฐาน
การผลิตสินคา
เกษตรปลอดภัย
และเกษตรอินทรีย

ดานสงเสริม
การลงทุนและ
พาณิชย
กรรม

ยุทธศาสตร
อปท.
การพัฒนา
ดานการสราง
ความเขมแข็ง
ใหชุมชน

การพัฒนา
เกษตรกรรม
ในรูปแบบ
เกษตร
ปลอดภัย

เปาประสงค

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ

คาเปาหมาย

2561

2562

2563

2564

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
ปละ 2
โครงการ

เพื่อให
ประชาชนมี
ความเขมแข็ง
มีความรู มี
สุขภาพ
อนามัยที่ดี ทัน
ตอการ
เปลี่ยนแปลง
ของสังคม

ระดับ
ความสําเร็จของ
กิจกรรม/
โครงการที่
เสริมสรางความ
สงบสุขในสังคม
สรางชุมชนให
เขมแข็ง พัฒนา
ชีวิตความเปนอยู
เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

เพื่อสงเสริม
อาชีพ
เกษตรกรรม
ของชุมชนให
ไดมาตรฐาน
และปลอดภัย
สามารถพึงพา
ตนเองไดอยาง
มั่นคงและ
ยั่งยืน

ระดับ
ความสําเร็จของ
เกษตรกรที่ไดรับ
การเรียนรู
เศรษฐกิจ
พอเพียง การ
พัฒนาการ
เกษตรแบบยัง
ยืนในรูปแบบ
เกษตรปลอดภัย

1

2

3

4

ปละ 1
โครงการ

1

2

3

4

ปละ 1
โครงการ

กลยุทธ

ปละ 1
โครงการ
ปละ 1
โครงการ

- สงเสริมและพัฒนาดาน
เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ
การเกษตรใหมีคุณภาพสราง
มูลคาเพิ่ม ลดตนทุนการ
ผลิต

หนวยงาน
ผลผลิต/โครงการ
ผูรับผิดชอบ
หลัก
- ขับเคลื่อนยุทธศาสตร - กอง
เอดส เพศ อนามัยเจริญ สวัสดิการ
พันธ
- พัฒนางานดาน
- กอง
สวัสดิการ
สาธารณสุขมูลฐาน
- ฉีดพนสารเคมีกําจัด
- สํานักปลัด
ยุงลาย

- ดําเนินงานศูนย
ถายทอดเทคโนโลยี
การเกษตร
- ผลิตปุยอินทรีย
ชีวภาพ/ปุยหมัก

สํานักปลัด

หนวย
สนับสนุน
- สํานัก
ปลัด
- กองคลัง
- กองคลัง

- กอง
สวัสดิการ
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สรางความเขมแข็ง
ใหสังคม มีความ
พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร
อปท.
การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

เปาประสงค
เพื่อปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค
โครงสราง
พื้นฐาน และ
สิ่งอํานวย
ความสะดวก
อื่นๆ ในการ
ดําเนินชีวิตใน
สังคม

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
ระดับ
ความสําเร็จของ
การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค
ดานโครงสราง
พื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความ
สะดวกอื่นที่ได
มาตรฐาน

คาเปาหมาย

2561

2562

2563

2564

1

2

3

4

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
ปละ 1
โครงการ

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

- ปรับปรุงสาธารณูปโภค
โครงสรางพื้นฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกอื่นๆ
- พัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบประปา
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใหได
มาตรฐาน ขยายเขตประปา
และพัฒนาใหดื่มได
- การบริการดานไฟฟาแรง
ต่ํา ไฟฟาสองสวาง และ
ความจําเปนพื้นฐานอื่นๆ
- กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุด
ลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอ
สงน้ํา ทางระบายน้าํ คลอง
สงน้ําเพื่อการเกษตร ฝายน้ํา
ลน ประตูกั้นน้ํา

- กอสรางถนน คสล.
- กอสรางรางระบายน้าํ
- กอสราง/ซอมแซม
ถนนลูกรังเพื่อ
การเกษตร
- ขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา
- ขยายเขตไฟฟาสอง
สวาง
- ขยายเขตประปา
หมูบาน
- ขุดลอกแหลงกักเก็บ
น้ํา

หนวยงาน
ผูรับผิดชอบ
หลัก
กองชาง

หนวย
สนับสนุน
- สํานัก
ปลัด
- กองคลัง
- กอง
ศึกษาฯ
- กอง
สวัสดิการ
ฯ
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
เพื่อการใช
ประโยชนอยางยั้ง
ยืน

การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ การ
บริการ และการ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ดานสงเสริม
การทองเที่ยว
การบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม
ดานสงเสริม
การทองเที่ยว
การบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตร
อปท.
การพัฒนา
ดานการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดลอม

เปาประสงค

เพื่ออนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม
กําจัดขยะมูล
ฝอยอยางถูก
วิธี และจัดการ
มลพิษตางๆ
การพัฒนา
เพื่อพัฒนา
แหลง
แหลง
ทองเที่ยว และ ทองเที่ยวเชิง
สงเสริมศาสนา อนุรักษโดยวิถี
ศิลปวัฒนธรร วัฒนธรรม
ม ประเพณี
ชุมชน และ
ทองถิ่น
สงเสริมงาน
ดานศาสนา
ศิลปวัฒนธรร
ม ประเพณี
ทองถิ่น

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
ระดับความสําเร็จ
ของกิจกรรม/
โครงการที่
เสริมสรางการมี
สวนรวม อนุรกั ษ
ฟนฟูเพื่อจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอม
ระดับความสําเร็จ
ของกิจกรรมทาง
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่นที่
ไดรับการอนุรักษ
และสืบสาน

คาเปาหมาย

ความกาว
หนาของ
กลยุทธ
2561 2562 2563 2564
เปาหมาย
1
2
3
4 ปละ 1
- สงเสริมและพัฒนาดาน
โครงการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
“
1
2
3
4
สิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ
จัดหาถังขยะ แหลงทิ้งขยะ การ
กําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษ
ตางๆ อยางถูกวิธี

1
1

2
2

3
3

4
4

ปละ 1
โครงการ

1

2

3

4

2

4

6

8

ปละ 1
โครงการ
ปละ 1
โครงการ

1

2

3

4

ปละ 1
โครงการ

- สงเสริมการอนุรักษฟนฟู สืบ
ทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปญญาทองถิ่น และทะนุบาํ รุง
ศาสนา พัฒนาแหลงทองเที่ยว

ผลผลิต/โครงการ
- บริหารจัดการขยะแบบ
ครบวงจร
- ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
เนื่องในวันตนไมแหงชาติ

- จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ
- สืบสานประเพณีสงกรานต
วันผูสูงอายุ
- สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธ
ศาสนา
- จัดพิธีสูขวัญบานสู
ขวัญเมืองและประเพณีบุญ
เบิกบานพิธีเลี้ยงปูตา
- วัฒนธรรมไทยสายใย
ชุมชน

หนวยงาน
หนวย
ผูรับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
สํานักปลัด - กองชาง
- กองคลัง
-กอง
สวัสดิการ
- กองคลัง

กอง
การศึกษา

- สํานักปลัด
- กอง
สวัสดิการ
- กองชาง
- กองคลัง
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ)
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด
การเสริมสราง
ความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร
อปท.ในเขต
จังหวัด
ดานการ
บริหารจัดการ
แบบบูรณา
การ

ยุทธศาสตร
อปท.
การพัฒนา
ดานการ
บริหารจัดการ
ภาครัฐตาม
หลักธรรมาภิ
บาล และ
นโยบาย
เรงดวนของรัฐ

เปาประสงค
เพื่อบริหาร
จัดการภาครัฐ
แบบมีสวน
รวม ลด
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
สรางความพึง
พอใจในการ
ใหบริการ และ
เกิดประโยชน
แกประชาชน

ตัวชี้วัดผลผลิต/
โครงการ
ระดับความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ผูใชบริการ

คาเปาหมาย

2561

2562

2563

2564

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

2

4

6

8

ความกาว
หนาของ
เปาหมาย
ปละ 1
โครงการ
ปละ 1
โครงการ
ปละ 1
โครงการ
ปละ 1
โครงการ
ปละ 1
โครงการ
ปละ 2
โครงการ

กลยุทธ

ผลผลิต/โครงการ

พัฒนา เพิ่มศักยภาพ
ประสิทธิภาพขององคกร
ทรัพยากรมนุษยในการ
ใหบริการ และปฏิบัติ
หนาที่ตามหลักธรรมาภิ
บาลและนโยบายเรงดวน
ของรัฐ

- เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของ อบต.
- เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการบานเมืองที่
ดี
- จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ
สํานักงาน
- อบรมเพิ่มศักยภาพและ
ศึกษาดูงาน
- จัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็น/ประชุมประชาคม
- จัดงานรัฐพิธวี ันพอ, วัน
แมแหงชาติ

หนวยงาน
หนวย
ผูรับผิดชอบ
สนับสนุน
หลัก
สํานักปลัด - กองคลัง
- กอง
การศึกษา
- กองชาง
- กอง
สวัสดิการ
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