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สวนท่ี 3  

ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

วิสัยทัศน 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ความม่ันคง 

การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก ประเทศใน

ทุกระดับ ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมี ความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ

เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง  

ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ี เขมแข็งเปน

ศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ี น าไปสูการบริหาร

ประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  

สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ 

เขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 

 ประชาชน มีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัย และ

ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 

ความม่ังค่ัง 

 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูง ความ

เหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนา อยางเทาเทียมกันมากข้ึน 

 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ ภายนอกประเทศ 

สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยง ในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง 

การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญ ในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ

ทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง • ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุน

มนุษย ทุน ทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความยั่งยืน 

การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 

ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจน

เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  

การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ ประชาคมโลกซ่ึง

เปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ

รับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือ ผลประโยชนสวนรวม 
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 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุก ภาคสวน เพ่ือ

การพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน  

ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบตอการบรรลุ 

ซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนา คุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศพัฒนาแลว และ

สรางความสุขของ คนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและ เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบ 

เศรษฐกิจ 

กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 

1.ดานความม่ันคง 

 (1) เสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ ประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการ เมือง ขจัดคอรรัปชั่น สรางความ

เชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ

ม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวาง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ

ความสัมพันธกับประเทศ มหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

 (5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย

ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับ ประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

 (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคง

ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม  

(7) การปรับกระบวนการทางงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสู แนวระนาบมากข้ึน 

2.ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

 (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา 

(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็ง ยั่งยืน และสงเสริมเกษตรกร

รายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับ สิ่งแวดลอม  

(3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ

แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล  

(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน และพัฒนาระบบ

เมืองศูนยกลางความเจริญ  

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวน การพัฒนากับนานาประเทศ 

สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ  

3.ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
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 (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต  

(2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง  

(3) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค  

(4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี  

(5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4.ดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 

 (1) สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม  

(2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  

(3) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

(4) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ ความเขมแข็งของชุมชน  

(5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5.ดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 (1) จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลาย ทรัพยากรธรรมชาติ  

(2) วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัย อยางบูรณาการ  

(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปน มิตรกับสิ่งแวดลอม  

(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลัง เพ่ือสิ่งแวดลอม 

6.ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 (1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงาน ภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  

(2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

(3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนา บุคลากรภาครัฐ  

(4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

(5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  

(6) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล  

(7) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  

(8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

 กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ี

ประเทศกําลังประสบอยู ทําให การกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจาก

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนาและประยุกตใชหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน 

โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ี

มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง และ
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ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมี ความสุข และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของ

ประเทศ  

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ เปนการกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของ

ประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจาย

รายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและ

บริการ เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรม

สูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 เปาหมาย  

1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมี

คุณภาพ 

3. การลดความเหลื่อมล้ําใน 

4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

4.การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

แนวทางการพัฒนา  

1. การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง  

2. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  

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  

การทองเท่ียวเชิงอนุรักษ และการเกษตรปลอดภัย  

ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

พันธกิจ 

1.สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการคาการลงทุนของภาคเอกชน และ SME, SMEs เพ่ือให 

ภาคเอกชนและผูประกอบกิจการ SME มีความเขมแข็ง มีความสามารถในการแขงขัน มีการพัฒนาท่ีเชื่อมโยง

จากภาครัฐสูภาคเอกชน โดยเนนการมีสวนรวมระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เปนหลัก 

2.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานโครงขายการคมนาคม เพ่ือสนับสนุนเศรษฐกิจ การเทองเท่ียว และ 

การขนสงสินคาภาคการเกษตร ใหมีความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย 

3.สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรมและประวัติศาสตร เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชน และใหชุมชนไดมีบทบาทในการบริหารจัดการไดรวมเปนเจาของการทองเท่ียวใน

พ้ืนท่ีอยางยั่งยืน 
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4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเปนบุคลากรท่ีมีความรู 

ความสามารถ เปนแรงงานท่ีมีทักษะและความเชี่ยวชาญ เสริมสรางองคความรูของชุมชนในการบริหารจัดการ

ดานการทองเท่ียว การตลาด การผลิตและการลดตนทุนการผลิตในภาคการเกษตร 

5.กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริมการตลาด OTOP และวิสาหกิจชุมชน ใหมีความเขมแข็ง ลดความ 

เหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจระหวางสังคมเมืองกับชุมชน สรางการพ่ึงพาตนเองใหกับชุมชนทองถ่ินเพ่ือหลุดพนจาก

ความยากจน 

 6.สนับสนุนการใชเทคโนโลยีและการนํานวัตกรรมมาใชในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตอยอดการผลิต

และลดตนทุนภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตลาดจนนํามาใชเพ่ือการจัดการสิ่งแวดลอมของ

แหลงทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลของระบบนิเวศน ตลอดจนสามารถใชเทคโนโลยีและความรูทางดาน

วิทยาศาสตรเพ่ืออนุรักษฟนฟูสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

เปาประสงครวม 

  1.พัฒนาระบบเศรษฐกิจเติบโตอยางสมดุลและยั่งยืน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในดานการเกษตร

อุตสาหกรรม และบริการ ซ่ึงเปนฐานการผลิตของกลุมจังหวัดใหสูงข้ึน เพ่ิมมูลคาการผลิตตลอดหวงโซอุปทาน

ขยายตัวอยางตอเนื่อง สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน สรางโอกาสในการอาชีพ และสรางงานและ

ความม่ันคงดานรายไดใหกับประชาชนในพ้ืนท่ี และลดการเคลื่อนยายแรงงานเขาสูเมืองหลวงและภูมิภาคอ่ืน 

  2.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนสูงข้ึน ความเหลื่อมล้ําทางสังคมลดลง มีการกระจายรายได

แรงงานมีทักษะ มีความรู มีฝมือและมีผลิตภาพการผลิตสูงข้ึน การทองเท่ียวและระบบโลจิสติกสท่ีมีมาตรฐาน 

การเดินทางและการขนสงท่ีสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย สงเสริมการทองเท่ียวท่ีฟนฟูอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี

ท่ีดีงาม สรางความเขมแข็งของชุมชน และสรางความม่ันคงของอาชีพเกษตรกร เพ่ือใหประชาชนหลุดพนจาก

ความยากจน และสามารถพ่ึงพาตนเองได 

3.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟูคืนความสมบูรณของปาไม แหลงน้ํา ดิน อากาศ 

ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ประมง ปศุสัตว ปลอดจากสารพิษ และเปน

เกษตรอินทรียในอนาคต มีการใชทรัพยากรอยางคุมคาในดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรบน

พ้ืนฐานการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพภายใตกรอบแนวทางการพัฒนาท่ียั่งยืน  

 ประเด็นยุทธศาสตร 

           ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิต และการบริการ ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

มุงเนนการสรางความเขมแข็งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน การสราง

ศักยภาพของผูประกอบการ นักลงทุน และ SME ควบคูไปกับการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ 

กระจายรายไดสูชุมชน สงเสริม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 

เปาประสงค 

 1.เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน 

 2.ประชากรมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

 3.มีการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมท่ีดีข้ึน 

ตัวชี้วัด 

 1.อัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 2.มูลคาลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัวท่ีเพ่ิมข้ึน 
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 3.จํานวนสถานประกอบการท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมระดับชาติ หรือสากล 

ท่ีเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร 

 1.พัฒนาศักยภาพของผูผลิต ผูประกอบการและบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขัน 

 2.กระตุนเศรษฐกิจดวยกลไกการตลาดและยกระดับมาตรฐานการแขงขันเพ่ือสงเสริมการคาและการ

ลงทุนของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 

 3.ผลักดันใหเกิดการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของสานประกอบการ 

โรงงาน และนิคมอุตสาหกรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 ยกระดับการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณในเรื่องของอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม

และประเพณี ของภูมิภาคลุมแมน้ําโขง มุงเนนการสรางมูลคาใหกับลการทองเท่ียวใหโดดเดนมีจุดขายในดาน

ของอัตลักษณ มีการเชื่อมโยงเรื่องราวท่ีเก่ียวกับอารยธรรม ประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ของอนุ

ภูมิภาคลุมแมน้ําโขงบนเสนทางการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ท่ีมีการ

คมนาคมขนสงท่ีสะดวกและปลอดภัย 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

 1.รายไดจากการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

 2.ธุรกิจโรงแรม ท่ีพัก และชุมชน มีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

ตัวชี้วัด 

 1.รายไดการทองเท่ียวของกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

 2.อัตราการขยายตัวรายไดทองเท่ียวของกลุมจังหวัดท่ีเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร 

 1.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด 

 2.สงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณของกลุมจังหวัด เพ่ือสรางรายไดทางดานการทองเท่ียว

และกระจายรายไดสูชุมชนบนเสนทางการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด 

 3.สงเสริมการตลาดทางดานการทองเท่ียว โดยใชกิจกรรมทางการตลาด เทคโนโลยีสารสนเทศและ

อินเตอรเน็ต 

   ยุทธศาสตรท่ี 3 เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือการแขงขัน มุงเนน

สรางมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ดวยการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยนําวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตลอดจรนํานวัตกรรมมาใชในภาค

การเกษตรและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิต การแปรรูป ลดตนทุนการผลิตและนํา

วัสดุท่ีเหลือใชจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตรนํากลับมาใชเพ่ือสรางเปนผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ลด

ปริมาณขยะและของเสียท่ีเปนมลพิษตอสิ่งแวดลอม 

เปาประสงคของประเด็นยุทธศาสตร 

 1.แปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรท่ีปลอดภัยตอเกษตรกรและผูบริโภคมีจํานวนเพ่ิมข้ึน 

 2.ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ และการแปรรูปเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม มีการขยายตัวมากข้ึน 

 3.เศรษฐกิจดานการเกษตรมีการขยายตัวมากข้ึน 

ตัวชี้วัด 
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 1.จํานวนแปลง/ฟารมผลผลิตทางการเกษตรสําคัญท่ีไดรับใบรับรองมาตรฐาน GAP 

 2.อัตราการขยายตัวภาคการเกษตร 

 3.ขนาดเศรษฐกิจภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธของประเด็นยุทธศาสตร 

 1.ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการและวิธีการผลิตภาคการเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ิมเพ่ือการ

แขงขัน 

 2.สงเสริมการเพ่ิมผลผลิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และพัฒนาบรรจุภัณฑ และสงเสริม

การตลาดทางดานการเกษตร 

 3.สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือรองรับ

ตลาดภาคอุตสาหกรรม 

 

นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ป 

1.วิสัยทัศน :  

 “เปนศูนยกลางการคาการลงทุนของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงภายในป 2564” 

2.พันธกิจ :  

 2.1 พัฒนาและสงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

 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   :  

 เพ่ือสรางการเติบโตทางดานเศรษฐกิจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

5.ตัวชี้วัด :  

 5.1 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP เทียบกับปท่ีผานมา 

6.คาเปาหมาย : 

 6.1 รอยละ 5 

7.ประเด็นยุทธศาสตร : 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน

ดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 
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 ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั้ง

ยืน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน 

8.เปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร :  

 8.1 เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาการลงทุน 

 8.2 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหพ่ึงตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

 8.3 เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนใหมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มี

สุขภาพท่ีดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 8.4 เพ่ือใหจังหวัดอุดรธานีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ และเติบโตอยางมีคุณภาพ 

ตอบสนองการทองเท่ียวทุกรูปแบบอยางคุมคาและยั่งยืน 

 8.5 เพ่ือรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน 

 8.6 เพ่ือใหประเทศชาติมีความม่ันคง และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสิน 

9.ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร 

 9.1 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GDP) ตอป 

 9.2 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัด (GDP) สาขาเกษตร ตอป 

 9.3 รอยละของดัชนีวัดความสุขตอป 

 9.4 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายไดการทองเท่ียวตอป 

 9.5 รอยละของพ้ืนท่ีปาท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตอป 

 9.6 รอยละท่ีลดลงของคดีอาญา 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 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยและเปนสากล 
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 กลยุทธท่ี 1.1 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการพัฒนาดาน

เทคโนโลย ี

 กลยุทธท่ี 1.2 สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ กลาง เล็ก และขนาดยอม มุงสูความเปนเลิศ 

 กลยุทธท่ี 1.3 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือใหทันสมัยและเปนปจจุบัน 

 กลยุทธท่ี 1.4 พัฒนาแผนการตลาดดานการลงทุนเพ่ือใหแขงขันได 

 กลยุทธท่ี 1.5 สรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑและบริการเพ่ือใหแขงขันได 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรีย 

 กลยุทธท่ี 2.1 ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 กลยุทธท่ี 2.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร 

 กลยุทธท่ี 2.3 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอินทรียใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 

 กลยุทธท่ี 2.4 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรสูความเขมแข็งและยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี 2.5 เพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตรใหกับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 กลยุทธท่ี 3.1 ขับเคลื่อนและขยายการดําเนินงานยุทธศาสตรอุดรธานี เมืองผูสูงอายุ 

 กลยุทธท่ี 3.2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุมวัย 

 กลยุทธท่ี 3.3 พัฒนากลไกการดําเนินงานลดความเหลื่อมล้ําดานสังคมคนอุดรธานี 

 กลยุทธท่ี 3.4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต 

 กลยุทธท่ี 3.5 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือใหทันสมัยและเปนปจจุบัน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

ทองถ่ิน 

 กลยุทธท่ี 4.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการทองเท่ียวโดยไมกอใหเกิด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย ผลิตภัณฑ และบริการท่ีสอดคลองกับการ

ทองเท่ียว 

 กลยุทธท่ี 4.3 พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการในทุกรูปแบบการทองเท่ียวและ

คงไวซ่ึงอัตลักษณวิถีไทย 

 กลยุทธท่ี 4.4 สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวและสรางโอกาสจากการทองเท่ียวใหสอดคลองกับ

พฤติกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี 5.1 การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม

อยางยั่งยืน 

 กลยุทธท่ี 5.2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

 กลยุทธท่ี 5.3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
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ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน 

 กลยุทธท่ี 6.1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 

 กลยุทธท่ี 6.2 รักษาความปลอดภัย ชีวิต และทรัพยสินของประชาชน 

 กลยุทธท่ี 6.3 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ 

1.2 แผนงาน/โครงการภายใตประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 

                               ดานเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 

แผนงาน/โครงการ 

      1. ออกแบบและพัฒนาผังเมืองใหมจังหวัดอุดธานี 

      2. ปรับปรุงโครงสรางข้ันพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการคา การลงทุน 

      3. ทบทวนแผน 20 ป จังหวัดอุดรธานี 

      4. สงเสริมอุตสาหกรรมการผลิตขนาดใหญ กลาง เล็ก และขนาดยอม ใหแขงขันได 

      5. พัฒนาทักษะฝมือแรงงานดานการผลิตและบริการ 

      6. ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือรองรับการคาการลงทุน 

      7.จัดทําแผนการตลาดเพ่ือสงเสริมการลงทุนและการทองเท่ียว 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 

                               ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

แผนงาน/โครงการ 

      1. สงเสริมและพัฒนาการเกษตรภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      2. พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

      3. ปรับปรุงคุณภาพดิน 

      4. พัฒนาดานกสิกรรมเพ่ือเขาสูมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

      5. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ปศุสัตว 

      6. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตดานประมงและเพ่ิมผลผลิตในแหลงน้ํา 

      7. สรางความเขมแข็งและพัฒนาการรวมกลุมเกษตรกร 

      8. พัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสูชองทางการตลาด 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ 

                               เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

แผนงาน/โครงการ 

      1. เมืองอุดรธานีผูสูงอายุคุณภาพชีวิตดี 

      2. พัฒนาระบบทักษะการใชชีวิตทุกกลุมวัยแบบบูรณาการ (ในและนอกระบบการศึกษา) 

      3. พัฒนากลไกการบริหารจัดการเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 

      4. พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต จังหวัดอุดรธานี 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 : การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

                               ประเพณีทองถ่ิน 

แผนงาน/โครงการ 

      1. ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกแหลงทองเท่ียว 

      2. เพ่ิมศักยภาพบุคลากร สินคา และบริการดานการทองเท่ียว 

      3. พัฒนาแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการใหไดมาตรฐานระดับชาติหรือสากลรองรับสังคมผูสูงอายุ 

      4. สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวและสรางโอกาสจากการทองเท่ียวใหสอดคลองกับพฤติกรรมและ 

         รูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 : การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

แผนงาน/โครงการ 

      1. อนุรักษและฟนฟูปาเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

      2. บริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ 

      3. เสริมสรางความรวมมือและเครือขายในการปองกันและแกไขปญหามลพิษ 

      4. รณรงคและสงเสริมการปองกันและแกไขปญหามลพิษ 

      5. การสรางเครือขายความรวมมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 : การเสริมสรางความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน 

แผนงาน/โครงการ 

      1. ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 

      2. รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

      3. ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 

วิสัยทัศน 

“เมืองนาอยู ศูนยกลางการคา แหลงอุตสาหกรรมการเกษตร  

พัฒนาระบบนิเวศและธรรมชาติเพ่ือการทองเท่ียว” 

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัด กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรดาน

เศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 พัฒนาจังหวัด

อุดรธานีใหเปน

ศูนยกลางการคาการ

ลงทุนของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 สินคาผลิตภัณฑ

ชุมชน (OTOP) ของ

จังหวัดอุดรธานีมี

คุณภาพมาตรฐาน

สามารถแขงขันไดใน

ระดับสากล 

1.1.1 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึน

ของมูลคาการคาและ

การลงทุนในจังหวัด

อุดรธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1 ระดับ

ความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตาม

แผนการเพ่ิมมูลคาจํา

หนวยผลิตภัณฑชุมชน

และทองถ่ิน 

2.2.2 ระดับ

ความสําเร็จในการ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน

และทองถ่ิน 

 

 

1.พัฒนาระบบฐานขอมูล

ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด 

2.พัฒนาศักยภาพและสงเสริม

ผูประกอบการ SMEs ท้ังรายเกา

และรายใหมท่ีมีความตองการของ

ตลาด 

3.ชวยแสวงหาตลาดใหแก

ผูประกอบการอุตสาหกรรม

การเกษตรปลอดภัยและ

ภาคอุตสาหกรรมอ่ืนๆ 

4.พัฒนาความรวมมือทางการคา

การลงทุนกับประเทศเพ่ือบานและ

ในกลุมประเทศความรวมมือทาง

เศรษฐกิจ 

1.การจัดทําแผนสงเสริมการตลาด

ผลิตภัณฑชุมชนท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

1.เพ่ิมศักยภาพผูผลิตผลิตภัณฑ

ชุมชนและทองถ่ิน 

2.ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ

ชุมชนและทองถ่ิน 
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2.ยุทธศาสตรดาน

สังคมและคุณภาพ

ชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 คนอุดรธานีมี

คุณภาพ 

 

2.2 คนอุดรธานีมี

สุขภาพท่ีดี 

 

2.3 เพ่ือบริหาร

จัดการแบบบูรณา

การใหสังคมทุกระดับ

เขมแข็งและ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ

จํานวนนักเรียนท่ีไดรับ

การศึกษาตอในภาคบังคับ 

2.2.1 ระดับความสําเร็จของ

การแกไขปญหาสังคมและ

คุณภาพชีวิต 

2.3.1 ระดับความสําเร็จของ

การแกไขปญหาสังคมและ

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

 

 

2.3.2 ระดับความสําเร็จใน

การปองกันและแกไขปญหา

อาชญากรรมและยาเสพติด 

 

2.3.3 ระดับความสําเร็จของ

การรักษาความปลอดภัย

โดยเนนอุบัติเหตุจราจรทาง

บก 

 

2.3.4 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพการ

บริหารจัดการภาครัฐจังหวัด

อุดรธานี 

1.ยกระดับการศึกษาของคนอุดรธานี 

 

 

1.แกไขปญหาพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ

ของประชาชน 

 

1.เสริมสรางความม่ันคงทางสังคมแก

ประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม 

รวมท้ังชวยเหลือและพัฒนาคนยากจน

และผูดอยโอกาสใหสามารถพ่ึงตนเองได

มากท่ีสุด 

2.พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือคุณภาพชีวิต 

1.เสริมสรางความสงบสุขใหสังคม

โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดและความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน 

1.พัฒนาปรับปรุงแกไขปญหาพ้ืนท่ีเสี่ยง

ท่ีเปนตนเหตุของภัยตางๆ 

2.ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงท่ีเปน

ตนเหตุของภัยตางๆ โดยเฉพาะดาน

การจราจร 

1.การบริหารจัดการแบบองครวมท้ังดาน

การจัดทําแผนการประชุม ปรึกษาหารือ 

การติดตามและประเมินผล และการ

ดําเนินการท่ีเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพ

บริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการเพ่ือ

สังคมเขมแข็ง 
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2.ยุทธศาสตรดาน

สังคมและคุณภาพ

ชีวิต (ตอ) 

 

2.4 ครอบครัวและชุมชน

เขมแข็ง 

2.4.1 ระดับความสําเร็จของ

การสนับสนุน/สงเสริมการ

พัฒนาหมูบาน/ชุมชน 

1.สงเสริมการพัฒนาผูนําชุมชน 

กลุม/องคกรชุมชน และเศรษฐกิจ

ชุมชนใหเขมแข็งตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

2.สงเสริมการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน

ดวยกระบวนการแผนชุมชน 

3.ยุทธศาสตรดาน

การเกษตร 

3.1 เพ่ิมผลผลิตสินคา

เกษตรและลดตนทุนการ

ผลิตสินคาท่ีเปนเศรษฐกิจ

หลักของจังหวัด 

3.2 ผลิตสิ้นคาเกษตรและ

ผลิตภัณฑท่ีปลอดภัยมี

คุณภาพไดมาตรฐาน 

3.3 เกษตรกรมีอาชีพม่ันคง

พนความยากจน 

3.4 บริหารจัดการทรัพยากร

ธรราชาติดานการเกษตรให

มีประสิทธิภาพ 

3.1.1 ผลิตภัณฑมวลรวม  % 

(GPP) ของจังหวัดอุดรธานี

สาขาการเกษตรเพ่ิมข้ึนรอย

ละ 3 ตอป 

3.2.1 ระดับความสําเร็จของ

สินคาปลอดภัยไดมาตรฐาน 

 

3.3.1รอยละจํานวนครัวเรือ

เกษตรกรท่ียากจนลดลงตอป 

3.4.1 ระดับความสําเร็จของ

การบริหารจัดการทรัพยากร

ดินและน้ํา 

1.การพัฒนาสินคาเกษตร/เพ่ิม

ประสิทธิภาพ/สรางมูลคาเพ่ิม 

 

 

1.สรางมาตรฐานสินคา GAP/เกษตร

อินทรีย 

 

1.สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกร

และองคกรการเกษตรกร 

1.บริหารจัดการทรัพยากรทางการ

เกษตร 

2.การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

3.พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุน

การเกษตร 

4.ยุทธศาสตรดาน

การทองเท่ียว 

4.1 ธุรกิจการทองเท่ียว การ

บริการ เปนตัวแปรท่ีชวย

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสราง

งานและกระจายรายได 

4.1.1 ระดับความสําเร็จของ

การพัฒนาคุณภาพดานการ

ทองเท่ียว 

1.พัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมและ

แหลงทองเท่ียวใหม 

2.พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการ

ใหบริการและปจจัยสนับสนุนการ

ทองเท่ียวท่ังในดานบุคลากร 

โครงสรางพ้ืนฐานและความปลอดภัย 
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5.ยุทธศาสตร

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

5.1 เพ่ือบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมของจังหวัดแบบ

บูรณาการ 

5.1.1 ระดับความสําเร็จของ

การดําเนินการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

1.พัฒนาระบบขอมูลกลางท่ีสามารถ

เชื่อมตอและเขาถึงไดทุกกลุมผูใช 

2.การจัดทําแผนแมบทแบบบูรณา

การ 

3.การอนุรักษและฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบบูรณาการ 

4.สงเสริมการใชประโยชนทรัพยากร

อยางมีประสิทธิภาพ 

5.การสงเสริมและพัฒนาเครือขาย

ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

6.พัฒนาองคความรูดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

แบบยั่งยืน  

5 ประเด็น

ยุทธศาสตร 

12 เปาประสงค 16 ตัวชี้วัด 31 กลยุทธ 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

2.1 วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ยึดขอบขายแนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบัน

และในอนาคตท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงจะดําเนินการดวยความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จ เปน

ผลรูปธรรม 

วิสัยทัศน 

“ชุมชนนาอยู คูหลักธรรมาธิบาล การเกษตรพอเพียง” 

2.2 ยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

 2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
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 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

 6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวน

ของรัฐ 

 

2.3 เปาประสงค 

 1.เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต สรางความเขมแข็งใหชุมชน ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี ทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.เพ่ือสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนใหไดมาตรฐานและปลอดภัย สามารถพึงพาตนเองไดอยาง

ม่ันคงและยั่งยืน 

3.เพ่ือปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค โครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ในการดําเนิน

ชีวิตในสังคม 

4.เพ่ือพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน และสงเสริมงานดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

5.เพ่ืออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และจัดการมลพิษ

ตางๆ 

6.เพ่ือบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สรางความพึงพอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแก

ประชาชน 

2.4 ตัวชี้วัดตามประเด็นยุทธศาสตร 

 2.4.1 ดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

      - ระดับความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการท่ีเสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนให 

เขมแข็ง พัฒนาชีวิตความเปนอยู และยกระดับคุณภาพชีวิต 

2.4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

           - ระดับความสําเร็จของเกษตรกรท่ีไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาการเกษตรแบบ

ยั่งยืนและในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 2.4.3.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

           - ระดับความสําเร็จของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสิ่งอํานวย

ความสะดวกอ่ืน ท่ีไดมาตรฐาน 

 2.4.4 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

       - ระดับความสําเร็จของกิจกรรม/โครงการท่ีเสริมสรางการมีสวนรวมดูแลรักษา อนุรักษ ฟนฟู

เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 5.การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

      - ระดับความสําเร็จของกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ินไดรับ

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 และประชาชนท่ัวไป 

      - สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุม

โรคติดตอและไมติดตอ 

 2.6.2 การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

      - สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพ่ิม  ลด

ตนทุนการผลิต 

 2.6.3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

       - กอสรางและปรับปรุงซอมบํารุงถนน  สะพาน  ใหการคมนาคมเปนไปดวยความสะดวก และ

ปลอดภัยมีการจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางความนาอยูใหกับชุมชน 

       - พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  

ขยายเขตประปาในหมูบานและพัฒนาระบบประปาใหดื่มได 

       - การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

       - กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือ

การเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

 2.6.4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

      - สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ 

แหลงท้ิงขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษตางๆ อยางถูกวิธี 

 2.6.5 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

       - สงเสริมการอนุรักษฟนฟู สืบทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน และทะนุบํารุงศาสนา 

พัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 2.6.6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

      - พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติ

หนาท่ีตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  

 จากทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-

2564) ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ แนว

ทางการดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตร
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กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกัน

อยางชัดเจนในการนํามาเปนแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ

สภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชน

ใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรท่ีมีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมท้ังสรางโอกาสทาง

เศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ี

เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ 

“พัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เนนเรื่องโครงสรางพ้ืนฐาน ทําการเกษตร

กาวหนา  เรงแกไขปญหาขาดแคลนน้ํา” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ  และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชม  และ

นโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเปนกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน

พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพ

ทองถ่ิน  และปญหา/ความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ท้ังนี้เนื่องจาก

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต  เปนกรอบใน

การกําหนดทิศทางการพัฒนาใหมุงสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดย

สามารถจัดทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงนั้น ไดตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวม

และการวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  เพ่ือสามารถนําไปสูการแกปญหาและตอบสนองความ

ตองการของประชาชนในทองถ่ินไดอยางแทจริง 

3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 

      3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ใน

ปจจุบันเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอมภายนอก

ท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะ

แวดลอมภายในทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยเปนการตอบคําถาม

วา   “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงาน

  



- 54 - 
 

ในอนาคตตอไป ท้ังนี้ โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength - 

s) จุดออน (Weak- W) และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity-O) และอุปสรรค  

 (Threat-T) เปนเครื่องมือ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง โดยใชเทคนิค SWOT analysis มีดังนี้ 

ปจจัยภายใน 

 การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength = S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานมีสวนดี ความเขมแข็ง 

ความสามารถ ศักยภาพ สวนท่ีสงเสริมความสําเร็จซ่ึงจะพิจารณา ในดานตางๆ แลว องคการบริหารสวนตําบล

จําปาโมง มีจุดแข็งดังตอไปนี้ 

1.เปน อบต. ท่ีมีพ้ืนท่ีกวางใหญ มีความพรอมทางดาน โครงสรางพ้ืนฐานในระดับปานกลาง และมีขีด

ความสามารถในการใหบริการสาธารณะแกประชาชน 

2.ตั้งอยูใกลกับเขตเมือง การเดินทางเพ่ือติดตอหนวยงานราชการท่ีอําเภอใชเวลาไมมาก และอัตรา

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับท่ีคอนขางดี 

3.ชุมชน มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีเปนเอกลักษณของตนเอง 

4.ประชาชน ชุมชน องคกรเอกชนใหการสนับสนุน สงเสริม ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานของ 

อบต. โดยตลอด 

5.มีศาสนสถานท่ีมีความสําคัญตามประวัติศาสตรท่ีเปนท่ีเคารพเลื่อมใส ท่ียึดเหนี่ยวทางใจของชุมชน 

6.เปนพ้ืนท่ีท่ีมีภูมิทัศนท่ีเหมาะสมท่ีจะเปนเมืองนาอยู นาอาศัย และเหมาะทําการเกษตร 

7.มีพ้ืนท่ีท่ีมีลําหวย เกษตรกรจํานวนมากสามารถมีแหลงน้ําเพ่ือเพาะปลูกหลังฤดูทํานา มีอาชีพเสริม

ทําใหมีรายไดเพ่ิม 

8.มีแหลงทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร และเชิงวัฒนธรรม ท่ีเหมาะแกการพัฒนา สงเสริม

ใหเปนแหลงทองเท่ียวไดในอนาคต 

การวิเคราะหจุดออน (Weakness = W) เปนการพิจารณาปจจัยภายในพ้ืนท่ีวามีสวนเสีย ความ

ออนแอ ขอจําจัด ความไมพรอม ซ่ึงจะพิจารณาในดานตางๆ แลว องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มี

จุดออน ดังตอไปนี้ 

1.ปญหาการขาดการสนับสนุนในดานงบประมาณ ในการดําเนินโครงการขนาดใหญ   รวมถึงการ

พัฒนาสถานท่ีใหเปนแหลงทองเท่ียวในตําบล 

 2.การขาดระบบขนสงสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพรองรับการเดินทางติดตอหนวยงานราชการ รวมถึง

ติดตอทําธุรกิจของประชาชนในพ้ืนท่ี 

 3.ปญหาขาดท่ีดินทํากิน ท่ีดินทํากินไมพอเพียง ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธิ์  การบุกรุกท่ีสาธารณะของ

ประชาชนยังมีอยูบาง  

 4.การเขาถึงแหลงเงินทุน เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ 

 5.ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมมากข้ึนอันอาจเปนสาเหตุมลพิษ

ทางอากาศสงผลตอสุขภาพของประชาชน 

 6.ปญหาการเดินทางเพ่ือขายแรงงานนอกพ้ืนท่ี ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ปญหาสิ่งเสพติด 

วัยรุนทะเลาะวิวาท คนชราถูกทอดท้ิงตามมา 
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 7.ปญหาเกษตรกรขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง โดยเฉพาะการใชปุยเคมี สารเคมีตางๆ กําจัดวัชพืช

และศัตรูพืช ซ่ึงจะเปนผลเสียตอสุขภาพรางกายของเกษตรกร รวมท้ังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

ปจจัยภายนอก 

 การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอม เหตุการณสถานการณของ

โลก ของประเทศ และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน จะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรท่ีเปน 

ประโยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอองคการบริหารสวนตําบล โดยพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครองและเทคโนโลยี ซ่ึงมีดังนี้ 

 1.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสังคม เพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน

สตรี คนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส รวมถึงผูดอยโอกาสในสังคม 

 2.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปญหาดานสุขภาพอนามัย 

เชน หลักประกันสุขภาพแหงชาติ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 3.แนวโนมการทองเท่ียวของโลกเนนการทองเท่ียวเชิงอนุรักษและเชิงสุขภาพ และไทยเปนครัวโลก 

 4.รัฐบาลสนับสนุนใหแตละทองถ่ินมีบทบาทในการอนุรักษ ฟนฟู เผยแพร และถายทอดวัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินมากข้ึน 

 5.หนวยงานราชการสวนกลาง และสวนภูมิภาคสงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหองคการ

บริหารสวนตําบล 

 6.องคการบริหารสวนตําบลสามารถปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีในการจัดการจัดระบบบริการสาธารณะ

เพ่ือประโยชนสุขสูงสุดของประชาชนตาม ท่ีกําหนดไวใน พรบ. ไดในระดับหนึ่ง 

 7.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

 8.พระราชบัญญัติดานการศึกษาไดสนับสนุนใหมีการจัดการการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของประชาชนอยางเทาเทียมกันและท่ัวถึง 

 9.ราคาน้ํามันมีการปรับลดลงมากกวาใน 3-4 ปท่ีผานมา สงผลตอการพัฒนาทองถ่ิน และตนทุนใน

การผลิตของเกษตรกร 

 การวิเคราะหปญหาอุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat – T) เปนการศึกษาถึงปญหา อุปสรรค หรือภาวะ

คุกคามท่ีกอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอชุมชน โดยตองพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ

ปกครองและเทคโนโลยี ซ่ึงมีอุปสรรค ดังนี้ 

 1.การขยายตัวของในชุมชน และการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรภายในตําบล สงผลใหประชาชนมี

ระดับความตองการในการบริการสาธารณสุขสูงข้ึน ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการในการบริการดาน

สาธารณสุขใหแกประชาชนไดอยางไมครอบคลุมและท่ัวถึง 

 2.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในชุมชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมหัน

ไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

3.สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมท้ังปญหาความแหง

แลงหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล สงผลตอเกษตรกร และการพัฒนาทองถ่ินดวย 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ินตามประเด็นการพัฒนาทองถ่ิน 



- 56 - 
 

 สภาพปญหาท่ีสําคัญและตองการการแกไขของประชาชนในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  

จากแผนชุมชนโดยการจัดเวทีประชาคมหมูบานทุกหมูบาน  ขอมูลความจําเปนพ้ืนฐานหรือขอมูล จปฐ. และ

ขอมูล กชช.2ค (ขอมูลพ้ืนฐานระดับหมูบาน) ของสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอบานผือ ประจําป 2559 

สภาพปญหา ขอมูล จปฐ. แบงออกเปน 

1.ปญหาดานสุขภาพและอนามัย 

 1.1 ภาวะท่ีแมตองไปทํางานตางพ้ืนท่ี ทําใหไมไดเลี้ยงดูบุตรดวยตนเอง สงผลใหเด็กแรกเกิดไมไดกิน

นมแมอยางเดียวติดตอกันนอยกวา 6 เดือน 

1.2 ครัวเรือนมีการกินอาหารท่ีไมถูกสุขลักษณะ สาเหตุเกิดจากขาดความเขาใจ ไมเอาใจใสการกิน

อาหารตามหลักโภชนาการ รวมถึงความเคยชิน และวิถีของชุมชน 

1.3 ยังมีประชาชนท่ีขาดความรู ความเขาใจถึงภัยจากการใชยาเพ่ือบําบัด บรรเทาอาการเจ็บปวย

เบื้องตนท่ีไมเหมาะสม 

1.4 ปญหาการไดรับการตรวจสุขภาพประจําปของคนอายุ 35 ปข้ึนไป เพ่ือคัดกรองความเสี่ยงตอโรค 

เชน ตรวจคัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิต ยังไมครอบ 100% การปฏิบัติงานของ รพ.สต./ อสม. ควรเพ่ิม

การดําเนินการโดยเนนการใหความรู เฝาระวังสุขภาพในเชิงรุก 

1.5 คนอายุ 6 ป ข้ึนไป บางครัวเรือนยังไมใหความสําคัญเก่ียวกับการออกกําลังกาย การเคลื่อนไหว

รางการ หรือออกแรงทํางานวันละ 30 นาที อยางนอยสัปดาหละ 3 วัน ซ่ึงอาจสงผลตอสุขภาพรางกาย หรือ

ทําใหเจ็บปวยได 

  2.ปญหาดานท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

 จากผลสรุปการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพ้ืนฐาน ป 2559 ระดับหมูบาน ในหมวดท่ี 2 มีบาน

อาศัย (คนไทยมีบานอาศัยและสภาพแวดลอมเหมาะสม) จาก 8 ตัวชี้วัด ปรากฏวา มี 7 หมูบาน (ม.3, 4, 7, 8, 

10, 15, 16) ท่ีไมผานเกณฑตัวชี้วัดท้ัง 8 ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

2.1 ครัวเรือนไมมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัย บานมีสภาพไมถาวร หมายความวามีความกังวลวา

บานท่ีอยูอาศัยจะมีความคงทนอยูไดนอยกวา 5 ป หรืออาจมีน้ําทวมถึงในชวงฤดูฝน 

2.2 ปญหาเรื่องน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคไมเพียงพอ (เฉลี่ย 5 ลิตร/คน/วัน) โดยท่ีน้ําดื่ม

และบริโภคยังไมไดผานเกณฑการรับรองวาสะอาดใชดื่มได 

2.3 ครัวเรือนมีน้ําใชไมเพียงพอตลอดป สาเหตุเกิดจากแหลงน้ําชุมชน/บอบาดาล/ประปา แหง

ขอด ชํารุด ไมมีภาชนะเก็บน้ําเพียงพอ กิจกรรมการพัฒนาตองดําเนินการขุดบอบาดาลเพ่ิม ขุดลอกแหลงกักเก็บ

น้ําอุปโภค จัดหาภาชนะรองรับน้ําไวใช รวมถึงปรับปรุง ซอมแซมระบบประปาและบริหารจัดการน้ําท่ีดีมี

ประสิทธิภาพ 

2.4 ครัวเรือนไมมีการจัดบานเรือนใหเปนระเบียบเรียบรอยสะอาด ถูกสุขลักษณะ โดยขาดความ

เอาใจใส ไมใหความสําคัญในการรักษาความสะอาดบานเรือนเพ่ือความสวยงาน 

2.5 ครัวเรือนไดถูกรบกวนจากมลพิษ (ไมวาจะเปนจากเสียง ฝุน กลิ่น น้ําเสีย ขยะของเสียง) 

สงผลตอการเจ็บปวย เกิดความวิตก กังวล 

2.6 ครัวเรือนยังไมมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี ไมวาจะเปนการปองกันเหตุจากอุบัติเหตุเม่ือ

ขับข่ียานพาหนะ เหตุจากเครื่องใชไฟฟา และอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ 
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2.7 ครัวเรือนยังไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีดีพอ ไมวาจะเปนการถูกลักทรัพย 

วิ่งราว ปลน ตมตุน การทําอนาจาร ขมขืน กระทําชําเรา ทํารายรางกาย หรือถูกบุกรุกท่ีอยูอาศัย ซ่ึงตองมีการ

เฝาระวังการม่ัวสุมของเยาวชนกลุมเสี่ยง ท่ีอาจสรางความเดือดรอนรําคาญ รวมท้ังระวังภัยจากผูท่ีจะมีภัยตอ

ชีวิตและทรัพยสิน    

      2.8 ครัวเรือนขาดความอบอุน ซ่ึงอาจเปนกรณีครอบครัวแตกแยก หรือผูสูงอายุอยูเพียงลําพัง

บุตรหลานไปทํางานตางถ่ิน ไมมีคนดูแล หรือสมาชิกในครัวเรือนไมไดอยูดวยกันอยางพรอมหนา ตองดิ้นรนหา

เลี้ยงชีพ ใหไดมาซ่ึงเงินเพ่ือดํารงชีพและสงเสียบุตรเลาเรียน 

 3.ปญหาดานการศึกษา 

3.1 ยังมีเด็กอายุ 3-5 ปเต็ม 2 คน จาก 16 คน ในบานจําปาดง หมูท่ี 3 ท่ีไมไดรับบริการ 

เลี้ยงดูเตรียมความพรอมกอนวัยเรียน เกิดจากพอแมไมใสใจใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมกอนวัย

เรียน ไมมีการฝกบุตรหลานใหสามารอยูกับคนอ่ืนเพ่ือเปนการริเริ่มการฝกใฝการศึกษาของเด็กกอนวัยเรียน 

3.2 มีเด็กอายุ 6-14 ป บานขัวลอ หมูท่ี 9 จํานวน 1 คน จากท้ังหมด 80 คน ท่ีไมไดรับ 

การศึกษาภาคบังคับหรือไมไดเรียนจนจบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ซ่ึงสาเหตุอาจเกิดจากการขาดแรงจูงใจ การ

สอนแนะท่ีดี รวมท้ังขาดแคลนปจจัย ทุนเพ่ือการศึกษา 

3.3 มีเด็กจบชั้น ม.3 ไมไดเรียนตอชั้น ม.4 หรือเทียบเทา (บานวังสวย หมูท่ี 5)  

3.4 ยังมีคนอายุ 15-60 ปเต็ม 1 คน (บานเหลาคราม หมูท่ี 17) ท่ีไมสามารถอาน เขียน 

ภาษาไทย และคิดเลขอยางงายได 

   4.ปญหาดานการมีงานทําและมีรายได 

4.1 คนอายุ  15 – 60  ป (บางสวน) ไมมีรายไดและไมมีอาชีพ   

4.2 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)  

4.3 ราษฎรมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพท่ีไมม่ันคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรูดาน 

อาชีพท่ีประชาชนมีความถนัดและสนใจ 

5.ปญหาดานคุณธรรมและความประพฤติ 

 5.1 คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมดื่มสุรา เกิดจากปจจัยในเรื่องคานิยม สําคัญผิดคิดวาเทห และ

ความเครียดจากปญหา กิจกรรมท่ีควรนํามาแกไข โดยการเรียนรูตนเองโดยวิถีธรรม เขาถึงศีล สมาธิปญญา 

และรณรงค ลด ละ เลิก จากสิ่งเสพติด 

 5.2 คนในครัวเรือนมีพฤติกรรมสูบบุหรี่เกือบทุกหมูบาน ปจจัยท่ีมีผลตอพฤติกรรมอาจเกิดจาก

คานิยมและวัฒนธรรมดั้งเดิมชุมชน รวมถึงความเครียดจากปญหาครอบครัว และเศรษฐกิจ กิจกรรมท่ีควร

นํามาพัฒนา คือ การสรางกฎกติกาชุมชนงานบุญงานศพปลอดเหลา 

 5.3 การไมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาของคนอายุ 6 ปข้ึนไปก็ยังมีปรากฏอยูบาง เนื่องจากไมให

ความสําคัญ หรือไมเชื่อไมศรัทธา ควรใหมีกิจกรรมการเรียนรูตนเองโดยวิถีธรรม เชื่อศรัทธาในกฎแหงกรรม 

เรียนรูธรรมจากศรัทธา 

 5.4 ครัวเรือนไมมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชนมีปรากฏจํานวนนอย ปจจัย

อาจมาจากผูนําขาดภาวะผูนํา ไมโปรงใส ชุมชนแตกแยก หรือการไมมีความเสียสละของสวนบุคคล      
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สภาพปญหา ขอมูล กชช.2ค แบงออกเปน 7 ดาน ประกอบดวย 

 1.โครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 การคมนาคมไมสะดวกเนื่องจากถนนท่ีใชสัญจรไปมา มีบางชวงเริ่มชํารุดเสียหายบางชวงเปนหลุม

เปนบอ  และบางชวงยังเปนดินลูกรัง ทําใหมีฝุนละออง ซ่ึงอาจกอใหเกิดอันตรายในการเดินทางสัญจร มี

ปญหามากท่ีสุด คือ บานเหลาคราม หมูท่ี 4 

1.2 ระบบประปาหมูบานยังขาดคุณภาพท่ีดี มีไมเพียงพอตอการอุปโภค โดยเฉพาะบานเหลาคราม 

หมูท่ี 4 เปนปญหามากในระดับหนึ่ง ในชวงหนาแลง 

 1.3 ระบบไฟฟาสาธารณะ (ไฟก่ิง)  ยังไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี   ทําใหการสัญจรในยามคํ่าคืนไมสะดวก

และคลองตัว 

1.4 สิทธิในท่ีดินทํากิน  (ยังไมมีโฉนดท่ีดินเปนของตนเองเปนจํานวนมาก) 

 2.สภาพพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

2.1 คนอายุ  15 – 60  ป (บางสวน) ไมมีรายไดและไมมีอาชีพ ในบานลาน หมูท่ี 16 เปนปญหามาก 

อยูในระดับหนึ่ง 

2.2 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)  

2.3 ราษฎรมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพท่ีไมม่ันคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรูดาน 

อาชีพท่ีประชาชนมีความถนัดและสนใจ 

2.4 ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีมีอยูตื้นเขินอีกท้ังแหลงน้ํา 

มีอยูไมเพียงพอตอความตองการและมักจะแหงขอดในฤดูแลง 

2.5 ขาดสถานท่ีจําหนายสินคาทองถ่ิน  

 3.สุขภาพอนามัย 

3.1 ขาดสถานท่ีสําหรับกิจกรรมนันทนาการเชนสนามกีฬาอุปกรณกีฬาในบางหมูบาน 

3.2 สวัสดิการและกองทุนสําหรับผูสูงอายุผูยากไรและผูพิการยังมีไมท่ัวถึง 

 4.ความรูและการศึกษา 

  4.1 การไดรับการศึกษา บานจําปาดง หมูท่ี 3 และบานขัวลอ หมูท่ี 9 

 5.การมีสวนรวมและความเขมแข็งชุมชน 

  5.1 การเรียนรูโดยชุมชน มีปญหามากหรือต่ํากวาเกณฑ ท้ัง 17 หมูบาน 

  5.2 การเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน มีปญหามากหรือต่ํากวาเกณฑ 2 หมูบาน คือ บาน

กลางนอย หมูท่ี 6 และ บานมวง หมูท่ี 11 

 6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.1 ปาไมถูกทําลายและทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูไมไดรับการดูแล เนื่องจากประชาชนขาด

จิตสํานึกท่ีดีในการอนุรักษและรักษาสิ่งแวดลอม 

       6.2 ภูมิทัศนในชุมชนบางแหง บางหมูบานยังไมสวยงาม สะอาดตา 

       6.3 ปญหาเก่ียวกับเรื่องขยะ ยังตองไดรับการจัดการอยางเปนระบบ และถูกสุขลักษณะ 

       6.4 การใชสารเคมีในการเกษตรของเกษตรกร ซ่ึงอาจเกิดปญหาตอสุขภาพ และสิ่งแวดลอม 

 7.ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน  
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    จากท้ัง 3 ตัวชี้วัด ซ่ึงประกอบดวย ความปลอดภัยจากยาเสพติด ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และ

ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน ผลการประเมินจะอยูในระดับปานกลางถึงมีปญหานอย จากพบในเรื่อง

ของยาเสพติดมีการแพรระบาดอยูบาง 
 
 
 
 
 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

1.สภาวะการณทางการเมืองท่ีไมม่ันคง นโยบายรัฐบาลท่ีไมมีความตอเนื่องสงผลตอการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.นโยบายรัฐท่ีตระหนักถึงความสําคัญของการปฏิรูปสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนใหมีการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ การสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหควบคูไปกับการ พัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม 

เนื่องจากปญหาขยะเปนปญหาสําคัญระดับประเทศท่ีกอใหเกิดความเสียหายดาน ตาง ๆ เชน มลพิษทาง

อากาศ เกิดจากการเผาขยะกลางแจงทําใหเกิดควันและสารพิษทางอากาศ มลพิษทางน้ํา ท่ีเกิดจากการกอง

ขยะบนพ้ืน เม่ือฝนตกลงมาบนกองขยะสารพิษจะไหลลงสูแหลงน้ําจะทําใหเกิดน้ําเสีย และเปนแหลงพาหนะ

นําโรค ลวนแตสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และสุขภาพอนามัยของประชาชน จึงตองมีการบริหารจัดการอยาง

ถูกวิธี และเรงดวน เก่ียวกับการลดและการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีตนทาง การจัดการขยะมูลฝอยแบบศูนยรวม 

และการกําจัดโดยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมแบบผสมผสาน เนนการแปรรูปเปนพลังงานหรือทําใหเกิดประโยชน

สูงสุด มีการสงเสริมและสนับสนุนเอกชนมาลงทุนหรือรวมลงทุน รวมท้ังสรางวินัยของคนในชาติ การลด คัด

แยกขยะมูลฝอย และการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแตระดับเยาวชน รวมท้ังสงเสริมสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมลด 

คัดแยก และนําขยะมูลฝอยไปใชประโยชน จะทําใหสงผลดีตอการบริหารจัดการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน ทําใหงบประมาณในการกําจัดลดลง นํางบไปพัฒนาแกไขปญหาในเรื่องอ่ืนๆ ไดมากข้ึน 

 3.สถานการณปญหายาเสพติด ตามท่ีรัฐบาลกําหนดใหการแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระสําคัญของ

ชาติท่ีทุกหนวยงานจะตองใหความรวมมือเพ่ือแกไขปญหาใหเบาบางลงจนหมดสิ้นโดยเร็ว ซ่ึงการปฏิบัติงานใน

ระดับพ้ืนท่ีจะสําเร็จ หากมีการปฏิบัติโดยองคการปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบท่ีใกลชิดกับ

ประชาชน และมีกลไกการปฏิบัติหนาท่ีในพ้ืนท่ี เพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตลอดจนการ

ดําเนินการและประสานงานใหเกิดผลการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม การเฝาระวังและสรางความยั่งยืนในการ

เอาชนะยาเสพติด กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนหนวยงานรับผิดชอบการดําเนินงานตาม

ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซ่ึงแสดงใหเห็นวารัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ได

เล็งเห็นความสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินงานเพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ปญหายาเสพติดมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับปญหาเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหาการวางงาน 

ปญหา ทางดานสังคม ฯลฯ มากยิ่งข้ึน ซ่ึงถาหากไมสามารถบูรณาการการแกไขปญหาระหวางงานยาเสพติด

กับการแกไขปญหาพ้ืนฐานไดอยางมีประสิทธิภาพแลวก็จะเปนการยากท่ีจะแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน แนวโนม

ท่ีเพ่ิมข้ึนของปญหา ยาเสพติด มีสวนโดยตรงท่ีจะทําใหการแพรระบาดในหมูบาน/ชุมชนก็จะมีมากข้ึนตามไป

ดวย ประกอบกับความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีการสื่อสารจะทําใหเกิดการลอกเลียนแบบพฤติกรรม หรือ
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เปนชองทางติดตอสื่อสารระหวางผูเสพ ผูคายาเสพติด และกลุมเสี่ยงโดยเฉพาะกลุมเยาวชนไดมากข้ึน อันจะ

เปนผลใหเกิดการขยายตัวของปญหายาเสพติดอยางสลับซับซอนมากกวาปจจุบัน 

 4.ดานเศรษฐกิจ การรวมตัวกันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะชวยสงเสริมแนวโนมการ

เจริญเติบโตในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ความเปนตลาดเดียวของประชากรเกือบ 600 ลานคนจะทําใหภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนภูมิภาคท่ีมีพลวัตสูงท่ีสุดในโลกภูมิภาคหนึ่ง แมวายังจะมีงานตองทําอีกมากเพ่ือให

การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสมบูรณโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการบริการ แต AEC ก็ยังอาจจะ

สงผลดีตอการเจริญเติบโตของประเทศไทยและในสวนของทองถ่ิน 

 

 5.วิกฤติโลกรอน ทําใหสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป สงผลกระทบตอการดํารงชีวิตและการ

ประกอบอาชีพดานเกษตรกรรมท่ีตองพ่ึงธรรมชาติ 

 6.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ  ทําใหประชาชนในทองถ่ินลืมรากฐานทางวัฒนธรรมท่ี

มีอยู  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน เกิดความ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง พ.ศ. 2560 -2563 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3.4 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map)   

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร

จังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริมการ

พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม 

และยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนา

ศักยภาพการคาการลงทุน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถใน

การแขงขัน 

ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับ

คุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็ง

ใหสังคมมีความพรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม

 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ 

และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน   

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตรที่ 1 สงเสริม 

การลงทุน และพานิชยกรรม 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 สงเสริมการทอง 

เที่ยว การบริหารจัดการและ 

อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิงแวดลอม 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดาน 

 การศึกษาและการกีฬา 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 ดานโครง 

สรางพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา 

สังคมและคุณภาพชีวิต 

 

ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหาร 

จัดการแบบบูรณาการ 

 
 

ยุทธศาสตรการ

พัฒนาของ      

อบต จําปาโมง 

ยุทธศาสตรที1่ ดานการ 

สรางความเขมแข็งให

ชุมชน 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การพัฒนาดานเกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภยั 

ยุทธศาสตรที ่3 

การพัฒนาดาน

โครงสรางพื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 

ดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ 

ส่ิ   

ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนา

แหลงทองเที่ยว ดานศาสนา 

ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณี และภูมปิญญา

่  

 

ยุทธศาสตรที่ 6 การพัฒนา

ดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล

และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

แนวทาง 

การพัฒนา  

ผลผลติ/โครงการ ผลผลิต/โครงการ ผลผลติ/โครงการ 

 
 

 

ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ 

 

ผลผลติ/โครงการ 

ผลผลิต/

โครงการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการใช

ประโยชนอยางยั่งยนื 

ยุทธศาสตรที่ 6 การ

เสริมสรางความมั่นคง 

ความปลอดภยัในชีวิต

ทรัพยสินนของประชาชน

ส ส ั  ิ
 

แนวทาง 2 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 1 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

เปาหมาย เปาหมาย 
เปาหมาย เปาหมาย 

เปาหมาย 
เปาหมาย 

แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 แนวทาง 4 

แนวทาง 1 
แนวทาง 1 แนวทาง 2 

แนวทาง 3 

แนวทาง 1 แนวทาง 1 แนวทาง 1 
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วิสัยทัศน 
“ชุมชนนาอยู    คูหลักธรรมาภิบาล การเกษตรพอเพียง” 

 

1.สรางความเข็มแข็งใหชุมชน โดยชุมชนเขามามีสวนรวม

นกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาเกษตรกรรมใหได

มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวย

ความสะดวก และความจําเปนพ้ืน,ฐานอ่ืนๆ พันธกิจ 

4. พัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษโดยวิ๔วัฒนธรรมชุมชน และ

สงเสริมงานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินทองถ่ิน 

5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนสุขอยางย่ังยืน 

6 บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล 

และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

  

ยุทธศาสตร ยุทธศาสตรท่ี 1 

การพัฒนาดานการสราง

ความเขมแข็งใหชุมชน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การพัฒนาเกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

ยุทธศาสตรท่ี 3  

การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4 

การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 

การพัฒนาแหลงทองเที่ยว และ

สงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีทองถ่ิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 6  

การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและ

นโยบายเรงดวนของรัฐ 

 

แนวทาง 

การพัฒนา 
1.1.เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางขุมชนให

เขมแขง ปองกันบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสีย 

1.2. สงเสริมศักยภาพการรวมกลุมประกอบ

อาชีพ การแปรรูปผลผลิตการเกษตร ยกระดับ

คุณภาพชีวิต ใหมีรายไดเสริม 

 

1.3. จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห 

พัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.4.สงเสริมสนับสนุนการศึกษา การกีฬา 1.5. สงเสริมสุขภาพอนามัยของ

ประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณ

 

2.1 สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและ

ผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพ่ิม 

3.1.กอสรางและปรับปรุงซอม

บํารุงถนน สะพาน ใหการ

คมนาคมเปนไปดวยความสะดวก 

3.2.พัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

3.3.ใหบริการดานไฟฟาแรงตํ่า ไฟฟา

สองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

 

3.4.กอสรางซอมแซม ขุด/ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา 

วางทอ ทางระบายน้ํา คลองสงน้ํา ฝาย ประตูก้ันน้ํา 

เปาประสงค 1.ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มี

สขภาพอนามัยที่ดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนใหได

มาตรฐานและปลอดภัย 

3.การติดตอระหวางชุมชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย 

และบริหารจัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

4.มีสถานที่ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ โดยวิถีวัฒนธรรม

ชมชน สรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

5.อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัด

ขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี แลชะจัดการมลพิษตางๆ  
6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลด

ข้ึนตอนการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจในการใหบริการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร 
ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การยกระดับ

คุณภาพชีวิตเพื่อ

สรางความ

เขมแข็งใหสังคม 

มีความพรอมรับ

การเปล่ียนแปลง

ทางเศรษฐกิจ 

สังคม และ

วัฒนธรรม 

การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา

ดานการ

สรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน 

เพื่อใหประชาชน

มีความเขมแข็ง 

มีความรู  มี

สุขภาพอนามัยที่

ดี ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ

สังคม 

ระดับ

ความสําเร็จของ

กิจกรรม/

โครงการท่ี

เสริมสรางความ

สงบสุขในสังคม 

สรางชุมชนให

เขมแข็ง พัฒนา

ชีวิตความเปนอยู

เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

 

2 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

4 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

6 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

6 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

9 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

 

3 

8 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

12 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

ปละ 2 

โครงการ 

 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 3 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1  

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

- เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สราง

ชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมการ

ปองกัน 

และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความ

สูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

- สงเสริมศักยภาพการรวมกลุมประกอบ

อาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร และยกระดับคุณภาพชวีิตให

มีรายไดเสริม 

- สงเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการ

สังคมสงเคราะหพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก 

สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสผูยากไร 

- สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา 

และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และ

ประชาชนทั่วไป 

- สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน

ใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมทั้ง

ปองกันและควบคุมโรคติดตอและไม

ติดตอ 

 

- แก้ไขความยากจนและ

สร้างความเข้มแข็งของ

ชมุชน 
- ดําเนินงานศนูย์ป้องกนั

บรรเทาสาธารณภยั 
- ป้องกนัอบุตัิ7 วนัอนัตราย

เทศกาลปีใหม ่
- ป้องกนัอบุตัิ 7 วนั

อนัตรายทศกาลสงกรานต์ 

- บรรเทาความเดือดร้อน

เหตฉุกุเฉิน กรณีเร่งดว่น 
- จดักิจกรรมวนัสตรีศรี

จําปาโมง 
- สง่เสริมกลุม่วสิาหกิจ

ชมุชน 

- จดัสวสัดิการเบีย้ผู้ติดเชือ้

เอดส์ 
- กองทนุสวสัดิการชมุชน 

- สนบัสนนุการแข่งขนักีฬา

ท้องถ่ินสมัพนัธ์ต้านยาเสพ

ติด 
- จดักิจกรรมวนัเด็ก

แหง่ชาต ิ

- กอง

สวัสดิการฯ 

 

- สํานักปลัด 

 

- สํานักปลัด 

 

- สํานักปลัด 

 

- สํานักปลัด 

 

- กอง

สวัสดิการ 

 

- กอง

สวัสดิการ 

- กอง

สวัสดิการ 

- สวัสดิการ 

- กอง

การศึกษา 

 

- กอง

การศึกษา 

- สํานัก

ปลัด 

 

- กองชาง 

 

- กองชาง 

 

- กองชาง 

 

- กองชาง 

 

- สํานัก

ปลัด 

 

- กองคลัง 

 

- สํานัก

ปลัด 

- กองคลัง 

- สํานัก

ปลัด 

 

- สํานัก

ปลัด 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ) 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การยกระดับ

คุณภาพชีวิตเพื่อ

สรางความเขมแข็ง

ใหสังคม มีความ

พรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

การพัฒนา

สังคมและ

คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา

ดานการสราง

ความเขมแข็ง

ใหชุมชน 

เพื่อให

ประชาชนมี

ความเขมแข็ง 

มีความรู  มี

สุขภาพ

อนามัยที่ดี ทัน

ตอการ

เปล่ียนแปลง

ของสังคม 

ระดับ

ความสําเร็จของ

กิจกรรม/

โครงการท่ี

เสริมสรางความ

สงบสุขในสังคม 

สรางชุมชนให

เขมแข็ง พัฒนา

ชีวิตความเปนอยู

เพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิต 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

ปละ 2 

โครงการ 

 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

 - ขับเคล่ือนยุทธศาสตร

เอดส เพศ อนามัยเจริญ

พันธ 

- พัฒนางานดาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

- ฉีดพนสารเคมีกําจัด

ยุงลาย 

- กอง

สวัสดิการ 

 

- กอง

สวัสดิการ 

- สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

- สํานัก

ปลัด 

 

- กองคลัง 

 

- กองคลัง 

การสงเสริมการ

พัฒนาเกษตร

อุตสาหกรรม 

ยกระดับมาตรฐาน

การผลิตสินคา

เกษตรปลอดภัย

และเกษตรอินทรีย 

ดานสงเสริม

การลงทุนและ 

พาณิชย 

กรรม 

การพัฒนา

เกษตรกรรม

ในรูปแบบ

เกษตร

ปลอดภัย 

เพื่อสงเสริม

อาชีพ

เกษตรกรรม

ของชุมชนให

ไดมาตรฐาน

และปลอดภยั 

สามารถพึงพา

ตนเองไดอยาง

มั่นคงและ

ยั่งยืน 

ระดับ

ความสําเร็จของ

เกษตรกรที่ไดรับ

การเรียนรู

เศรษฐกิจ

พอเพียง การ

พัฒนาการ

เกษตรแบบยัง

ยืนในรูปแบบ

เกษตรปลอดภัย 

1 

 

 

1 

2 

 

 

2 

3 

 

 

3 

4 

 

 

4 

ปละ 1 

โครงการ 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

- สงเสริมและพัฒนาดาน

เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ

การเกษตรใหมีคุณภาพสราง

มูลคาเพิ่ม  ลดตนทุนการ

ผลิต 

 

- ดําเนินงานศูนย

ถายทอดเทคโนโลย ี

การเกษตร 

- ผลิตปุยอินทรีย

ชีวภาพ/ปุยหมัก 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กอง

สวัสดิการ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ) 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การยกระดับ

คุณภาพชีวิตเพื่อ

สรางความเขมแข็ง

ใหสังคม มีความ

พรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม 

และวัฒนธรรม 

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนา

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

เพื่อปรับปรุง

ระบบ

สาธารณูปโภค 

โครงสราง

พื้นฐาน และ

ส่ิงอํานวย

ความสะดวก

อื่นๆ ในการ

ดําเนินชีวิตใน

สังคม 

ระดับ

ความสําเร็จของ

การพัฒนาระบบ

สาธารณูปโภค 

ดานโครงสราง

พื้นฐานและส่ิง

อํานวยความ

สะดวกอื่นที่ได

มาตรฐาน 

1 2 3 4 ปละ 1 

โครงการ 

- ปรับปรุงสาธารณูปโภค

โครงสรางพื้นฐานและส่ิง

อํานวยความสะดวกอื่นๆ 

- พัฒนาและปรับปรุง

ประสิทธิภาพระบบประปา 

สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการใหได

มาตรฐาน  ขยายเขตประปา

และพัฒนาใหด่ืมได 

- การบริการดานไฟฟาแรง

ตํ่า ไฟฟาสองสวาง และ

ความจําเปนพื้นฐานอื่นๆ 

- กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุด

ลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอ

สงน้ํา ทางระบายน้าํ คลอง

สงน้ําเพื่อการเกษตร ฝายน้ํา

ลน ประตูกั้นน้ํา 

- กอสรางถนน คสล. 

- กอสรางรางระบายน้าํ 

- กอสราง/ซอมแซม

ถนนลูกรังเพื่อ

การเกษตร 

- ขยายเขตไฟฟาแรงตํ่า 

- ขยายเขตไฟฟาสอง

สวาง 

- ขยายเขตประปา

หมูบาน 

- ขุดลอกแหลงกักเกบ็

น้ํา 

 

 

กองชาง - สํานัก

ปลัด 

- กองคลัง 

- กอง

ศึกษาฯ 

- กอง

สวัสดิการ

ฯ 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ) 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดลอม

เพื่อการใช

ประโยชนอยางยั้ง

ยืน 

ดานสงเสริม

การทองเที่ยว 

การบริหาร

จัดการและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

การพัฒนา

ดานการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรร

มชาติ และ

ส่ิงแวดลอม 

เพื่ออนุรักษ

ทรัพยากร

ธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

กําจัดขยะมูล

ฝอยอยางถูก

วิธี และจัดการ

มลพิษตางๆ  

ระดับความสําเร็จ

ของกิจกรรม/

โครงการท่ี

เสริมสรางการมี

สวนรวม อนุรักษ 

ฟนฟูเพื่อจัดการ

ทรัพยากรธรรมชา

ติและส่ิงแวดลอม 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

ปละ 1 

โครงการ 

“ 

- สงเสริมและพัฒนาดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดหาถังขยะ แหลงทิ้งขยะ การ

กําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษ

ตางๆ อยางถูกวธิ ี

- บริหารจัดการขยะแบบ

ครบวงจร 

- ปลูกปาเฉลิมพระเกยีรติ

เนื่องในวันตนไมแหงชาติ 

สํานักปลัด - กองชาง 

- กองคลัง 

-กอง

สวัสดิการ 

- กองคลัง 

การพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิง

อนุรักษ การ

บริการ และการ

สงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถิ่น 

ดานสงเสริม

การทองเที่ยว 

การบริหาร

จัดการและ

อนุรักษ

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

การพัฒนา

แหลง

ทองเที่ยว และ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรร

ม ประเพณี

ทองถิ่น 

เพื่อพัฒนา

แหลง

ทองเที่ยวเชิง

อนุรักษโดยวิถี

วัฒนธรรม

ชุมชน และ

สงเสริมงาน

ดานศาสนา 

ศิลปวัฒนธรร

ม ประเพณี

ทองถิ่น 

ระดับความสําเร็จ

ของกิจกรรมทาง

ศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถิ่นที่

ไดรับการอนุรักษ

และสืบสาน 

1 

1 

 

1 

 

2 

 

 

1 

2 

2 

 

2 

 

4 

 

 

2 

3 

3 

 

3 

 

6 

 

 

3 

4 

4 

 

4 

 

8 

 

 

4 

ปละ 1 

โครงการ 

 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

 

ปละ 1 

โครงการ 

- สงเสริมการอนุรักษฟนฟู สืบ

ทอดศิลปวัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถิ่น และทะนุบาํรุง

ศาสนา พัฒนาแหลงทองเที่ยว 

- จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ 

- สืบสานประเพณีสงกรานต

วันผูสูงอาย ุ

- สนับสนุนกิจกรรมทางพุทธ

ศาสนา 

- จัดพธิีสูขวัญบานสู

ขวัญเมืองและประเพณีบุญ

เบิกบานพธิีเล้ียงปูตา 

- วัฒนธรรมไทยสายใย

ชุมชน 

กอง

การศึกษา 

- สํานักปลัด 

- กอง

สวัสดิการ 

- กองชาง 

- กองคลัง 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร (ตอ) 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท. 
เปาประสงค 

ตัวชี้วัดผลผลิต/

โครงการ 

คาเปาหมาย ความกาว 

หนาของ

เปาหมาย 

กลยุทธ ผลผลิต/โครงการ 

หนวยงาน

ผูรับผิดชอบ

หลัก 

หนวย

สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

การเสริมสราง

ความมั่นคง ความ

ปลอดภัยในชวีิต 

ทรัพยสินของ

ประชาชน 

 

ดานการ

บริหารจัดการ

แบบบูรณา

การ 

การพัฒนา

ดานการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล และ

นโยบาย

เรงดวนของรัฐ 

เพื่อบริหาร

จัดการภาครัฐ

แบบมีสวน

รวม ลด

ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน 

สรางความพึง

พอใจในการ

ใหบริการ และ

เกิดประโยชน

แกประชาชน 

ระดับความพึง

พอใจของ

ประชาชน

ผูใชบริการ 

1 

 

1 

 

 

1 

 

1  

 

1 

 

2 

2 

 

2 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4 

3 

 

3 

 

 

3 

 

3 

 

3 

 

6 

4 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

4 

 

8 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

ปละ 2 

โครงการ 

 

พัฒนา เพิ่มศักยภาพ 

ประสิทธิภาพขององคกร 

ทรัพยากรมนุษยในการ

ใหบริการ และปฏิบัติ

หนาที่ตามหลักธรรมาภิ

บาลและนโยบายเรงดวน

ของรัฐ 

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการส่ือสารของ อบต. 

- เพิ่มประสิทธภิาพการ

บริหารจัดการบานเมืองที่

ดี 

- จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ

สํานักงาน 

- อบรมเพิ่มศักยภาพและ

ศึกษาดูงาน 

- จัดเวทีรับฟงความ

คิดเห็น/ประชุมประชาคม 

- จัดงานรัฐพิธวีันพอ, วัน

แมแหงชาติ 

 

สํานักปลัด - กองคลัง 

- กอง

การศึกษา 

- กองชาง 

- กอง

สวัสดิการ 
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