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บทที่ 1 

บทนํา 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เปนการจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนา 

เพ่ือใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามป โดยยึดระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 ขอ 16 ซ่ึงกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือแสดงทิศทางหรือแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลในอนาคต

เชิงนโยบาย  หรือยุทธศาสตร  ไวครอบคลุมทุกดาน  โดยตองแสดงวิสัยทัศน  พันธกิจ  วัตถุประสงค  เปาหมาย  

กลยุทธ  แนวทางหรือมาตรการพัฒนาใหสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  

ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และทิศทางการพัฒนาอําเภอ  นโยบายในการ

พัฒนาทองถ่ิน รวมถึงศักยภาพของพ้ืนท่ี และปญหาความตองการของประชาชน  พรอมท้ังมีระบบท่ีสามารถเชื่อม

ประสานแผนกับหนวยงานบริหารราชการสวนภูมิภาค  องคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ีใกลเคียง  ตลอดจนเปน

เครื่องมือสะทอนความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการกําหนด   

 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  จึงเปนกระบวนการ

กําหนดทิศทางในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  โดยกําหนดสภาพการณ  ท่ีตองการบรรลุ

และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ  ท้ังนี้

จะตองสอดคลองกับศักยภาพของทองถ่ิน  และปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย เพ่ือใหการ

วางแนวกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  

 คณะกรรมการสนับสนุนและจัดทํารางแผนพัฒนาทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ได

จัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนา โดยไดการรวบรวมแนวทาง และขอมูลจากการประชุมประชาคมหมูบาน

ของคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน นํามาวิเคราะหเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาตําบลสามป 

(พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒) เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน ตอไป 

1.2 วัตถุประสงคในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการบริหารงานและการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

2.เพ่ือเปนการบูรณาการ ประสานความรวมมือ ในการกําหนด ทิศทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล

จําปาโมง 

3.เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการนํานโยบาย ทิศทางการพัฒนาตําบลไปสูการปฏิบัติในพ้ืนท่ีใหสอดคลองกับ

ศักยภาพของพ้ืนท่ี เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

1.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินจัดประชุมประชาคมทองถ่ิน สวนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของ เพ่ือแจง

แนวทางการพัฒนาทองถ่ิน รับทราบปญหา ความตองการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวของ

ตลอดจนความชวยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนว

ทางการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ มาพิจารณา

ประกอบการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป        
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 2.กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาทองถ่ินประกอบดวย วิสัยทัศน พันธกิจ จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา

ในอนาคต เปาหมายหรือเปาประสงค ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา รวมท้ังสอดคลองกับปญหา ความ

ตองการของประชาคมทองถ่ิน โดยใหนําขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหนวยงานตางๆ และขอมูลใน

แผนพัฒนาหมูบาน แผนพัฒนาตําบลและหรือแผนหมูบาน/ชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนา

ทองถ่ินสามป กําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึนสําหรับปงบประมาณแตละป ซ่ึงมีความ

ตอเนื่องและเปนแผนกาวหนา 

 3.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํารางแผนพัฒนายุทธศาสตรสี่ป รวบรวมแนวทางและขอมูล นํามา

วิเคราะหเพ่ือจัดทํารางแผนพัฒนายุทธศาสตรสี่ปแลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

 4.คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรสี่ป เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

 5.ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติรางแผนยุทธศาสตรสี่ป และประกาศใชแผนยุทธศาสตรสี่ปสําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลใหผูบริหารทองถ่ินเสนอรางแผนยุทธศาสตรสี่ปตอสภาองคการบริหารสวนตําบล

เพ่ือใหความเห็นชอบกอน แลวผูบริหารทองถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรสี่ปตอไป 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

 1.เพ่ือใหการพัฒนาทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมาย มีทิศทางโดยใชยุทธศาสตรการพัฒนา และเปนกรอบใน

การจัดทําแผนพัฒนาของตําบล 

 2.สามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด ไดอยางมีประสิทธิภาพ การใชจายงบประมาณเกิด

ประโยชนสูงสุดและความคุมคา มีความโปรงใสสามารถตรวจสอบได 

 3.เกิดการบูรณาการ การประสานความรวมมือท่ีดี ลดความซํ้าซอนในการดําเนินงาน 
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บทที่ 2 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

2.1 สภาพท่ัวไป 

1.ท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง 

 องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 194  หมูท่ี 7 บานโนนสวาง ต.จําปาโมง อ.บานผือ 

จ.อุดรธานี  จัดตั้งเปนองคการบริหารสวนตําบลเม่ือวันท่ี  30  มีนาคม  พ.ศ. 2539  ปรับขนาดองคการบริหาร

สวนตําบล จากขนาดเล็กเปนขนาดกลางในการประชุมของคณะกรรมการองคการบริหารสวนตําบลจังหวัด

อุดรธานี ครั้งท่ี  8/2551  เม่ือวันท่ี  21  สิงหาคม 2551 อยูในเขตพ้ืนท่ีของอําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

หางจากอําเภอบานผือไปทางทิศตะวันตก ไปตามเสนทางบานผือ-นาคําไฮ ประมาณ  3  กิโลเมตร  เลี้ยวขวา

ไปอีกประมาณ  5  กิโลเมตร ทิศเหนือติดตอกับตําบลบานผือ  ตําบลเมืองพาน อําเภอบานผือจังหวัดอุดรธานี 

โดยมีแนวเขตเริ่มตนบริเวณพิกัด ทีอี  164496  ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเขตเชิงเขาภูพาน ถึงบริเวณพิกัด 

ทีอี  185497  จุดตนลําหวยคําใหญ ไปตามแนวก่ึงกลางลําหวยจนถึงบริเวณพิกัด ทีอี 218506  ไปทางทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ ตามแนวก่ึงกลางลําหวยน้ําฟา จนถึงพิกัด ทีอี 254561 ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต ผาน

หนองทุงมนติดกับถนนลาดยาง รพช. บริเวณพิกัด ทีอี 287539  ระยะทาง ประมาณ  17  กิโลเมตร ทิศ

ตะวันออก ติดกับตําบลขาวสาร อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด ทีอี  

287539  ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวก่ึงกลางลําหวยกระโดง (หรือหวยงาว) สิ้นสุดบริเวณพิกัด  ทีอี 

228445  จุดบรรจบกับลําหวยทรายระยะทางประมาณ  12  กิโลเมตร ทิศใต  ติดตอกับตําบลหนองแวง  

อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี  โดยมีแนวเขตเริ่มตนจากบริเวณพิกัด ทีอี  228445  ไปทางทิศตะวันตกเฉียง

ใต ตามแนวก่ึงกลางลําหวยทรายจนถึงบริเวณพิกัด ทีอี 200425  จุดตนลําหวยทรายไปทางทิศตะวันตก  ตัด

ผานสันเขาภูพาน สิ้นสุดบริเวณพิกัด  ทีอี  173423  จดผาแดง  ระยะทางประมาณ  7  กิโลเมตร ทิศ

ตะวันตก ติดตอ ตําบลกุดผึ่ง ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา  จังหวัดหนองบัวลําภู มีแนวเขตเริ่มตนบริเวณ

พิกัด  ทีอี  173423  จดผาแดง  ไปทางทิศเหนือตามแนวสันเขาภูพานสิ้นสุดบริเวณพิกัด  ทีอี 164496  

ระยะทางประมาณ  7.5  กิโลเมตร 
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-  เนื้อท่ี 

        องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีเนื้อท่ีประมาณ  75   ตร.กม. หรือ ประมาณ  46,875  ไร 

- ภูมิประเทศ 

 เนื้อท่ีสวนใหญทางตอนเหนือเปนท่ีราบลุม  สวนทางตอนใตเปนท่ีลูกคลื่นดอนลาด และเปนแหลงตน

น้ํา  จํานวน  3  สาย  คือ  ลําหวยงาว ลําหวยโมงและลําหวยน้ําฟา เหมาะสําหรับทําการเกษตร 

- จํานวนหมูบาน  จํานวน  17  หมูบาน 

 -  จํานวนหมูบานในเขต  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีท้ังหมด  17  หมูบาน ดังนี้ 

    ขอมูล เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม 2559 

หมู

ท่ี 
บาน รหัสหมูบาน ครัวเรือน 

จํานวนประชากร 

(เพศ) รวม 

จํานวนผูมีสิทธิ์ 

เลือกตั้ง 
หมาย

เหตุ 
ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 จําปาโมง 41170701 156 313 305 618 224 228 452 

2 นาอาง 41170702 182 385 354 739 281 265 546 

3 จําปาดง 41170703 219 443 451 894 338 333 671 

4 เหลาคราม 41170704 131 253 236 471 179 186 365 

5 วังสวย 41170705 163 348 369 717 248 282 530 

6 กลางนอย 41170706 184 330 365 695 254 294 548 

7 โนนสวาง 41170707 116 175 189 364 139 144 282 

8 แดง 41170708 124 255 267 522 172 180 352 

9 ขัวลอ 41170709 258 480 517 997 363 410 773 

10 ลาน 41170710 154 304 294 598 234 223 467 

11 มวง 41170711 196 307 312 619 232 213 445 

12 เหลามะแงว 41170712 132 223 236 459 186 187 373 

13 นาเจริญ 41170713 77 166 146 312 115 121 236 

14 โนนสวาง 41170714 169 336 327 663 259 237 496 

15 มวง 41170715 182 332 358 690 254 255 509 

16 ลาน 41170716 131 274 282 556 210 232 442 

17 เหลาคราม 41170717 141 260 266 526 183 204 387 

รวม 2,715 5,166 5,274 10,440 3,871 3,994 7,865 

 

- จํานวนหมูบานในเขต อบต. บางสวน            -          หมู 

สรุปจํานวนประชากร 

 ประชากรท้ังสิ้น     10,440     คน แยกเปนชาย     5,166     คน      หญิง      5,274    คน 

จํานวนครัวเรือนท้ังสิ้น 2,715 ครัวเรือน   มีความหนาแนนเฉลี่ย 139.20 คน/ตารางกิโลเมตร 
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3.สภาพทางเศรษฐกิจ 

 อาชีพ 

  อาชีพสวนใหญของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  อาชีพหลักคือ 

อาชีพเกษตรกรรม มีทํานา   ทําไร (ขาวโพด ,ถ่ัวเหลือง ฯลฯ)    สวนยางพารา ฟารมปศุสัตว   อาชีพรองคือ   

รับจาง,คาขายและรับราชการ ซ่ึงแยกดังนี้ 

  1. อาชีพการเกษตร          80% 

  2. อาชีพรับจาง               10% 

  3. อาชีพคาขายและรับราชการ 10% 

4. สภาพทางสังคม การศึกษา และองคกรทางศาสนา 

 4.1 การศึกษา 

  - โรงเรียนประถมศึกษา  9 แหง 

   1.   โรงเรียนบานกลางนอยเหลามะแงว 

   2.   โรงเรียนบานวังสวย 

   3.   โรงเรียนบานโนนสวาง 

   4.   โรงเรียนบานจําปาโมง 

   5.   โรงเรียนบานขัวลอ 

   6.   โรงเรียนบานมวง 

   7.   โรงเรียนบานนาอาง 

   8.   โรงเรียนบานลาน 

   9.   โรงเรียนบานแดง 

   

- โรงเรียนมัธยมศึกษา  1 แหง 

   1.  โรงเรียนจําปาโมงวิทยาคาร 

  -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                      10          แหง 

   1.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจําปาโมง 

   2.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานนาอาง 

   3.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานจําปาดง 

   4.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานวังสวย 

   5.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานกลางนอย 

   6.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสวาง 

   7.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแดง 

   8.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานขัวลอ 

   9.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานลาน 

   10.ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานมวง 
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 4.2 องคกรทางศาสนา 

  - วัด/สํานักสงฆ  23 แหง 

  วัดโพธิ์ศรีสะอาด บานจําปาโมง หมูท่ี 1 เจาอาวาส พระอธิการกิตติ           โทรศัพท - 

  วัดชัยสวาง บานนาอาง หมูท่ี 2 เจาอาวาส พระอธิการกาน   กนฺตสีโร โทรศัพท 084-

7987118 

  วัดศรีรัตนดํารง บานจําปาดง หมูท่ี 3                                         โทรศัพท – 

  วัดนิลภาราม บานเหลาคราม หมูท่ี 4 เจาอาวาส พระอาจารยชู   ขันติโก โทรศัพท – 

  วัดอุทกโสภาราม บานวังสวย หมูท่ี 5 เจาอาวาส พระอาคม                 โทรศัพท – 

  วัดศรีบุญเรือง บานกลางนอย หมูท่ี 6 เจาอาวาส พระครูปญญา   ชัยคุณ (เขต 1)  โทรศัพท 

086-2246424 

  วัดโคธาราม บานโนนสวาง หมูท่ี 7 เจาอาวาส พระพระสุนธร    สุนธโร  โทรศัพท - 

  วัดโพธิ์ศรีสวาง บานแดง หมูท่ี 8 เจาอาวาส พระคําแดง                     โทรศัพท – 

  วัดจักรเสตตาราม บานขัวลอ หมูท่ี 9 เจาอาวาส พระอธิการอัมพร   คุณวโร (เขต 2) 

โทรศัพท 089-5575134 

  วัดโพธิ์ศรี บานลาน หมูท่ี 10 เจาอาวาส พระครูโพธิศิริรักษ (เขต 3) 085-7947216 

  วัดโพธิ์ชัย บานมวง หมูท่ี 11 เจาอาวาส พระวิชา   ฐานวีโร มหานิกาย โทรศัพท 083-

5977145 

  วัดเทพนิมิตทุงสวาง หมูท่ี 12 เจาอาวาส พระอธิการสมเกีรตย    อนังคโน นิกายมหายาน 

โทรศัพท  - 

  สํานักสงฆบานนาเจริญ หมูท่ี 13 เจาอาวาส พระอาจารสี   อังควโร นิยายมหายาน โทรศัพท 

085-0109173 

  สํานักสงฆแกวอุดม บานโนนสวาง หมูท่ี 14 เจาอาวาส                นิยายมหายาน โทรศัพท 

085-0112940 

  วัดปาบานหลอด บานขัวลอ หมูท่ี 9 เจาอาวาส พระเสาร   กันตสีโล นิยายมหายาน 

โทรศัพท - 

  วัดปาเทพสังวร บานมวง หมูท่ี 11 เจาอาวาส พระวิรัช วฑฺฒโน ธรรมยุตนิยาย โทรศัพท 

081-0240125 

  วัดศรีรัตนสัพพัญู บานลาน หมูท่ี 10 เจาอาวาส -                ธรรมยุตนิกาย โทรศัพท - 

  วัดปาถํ้าหีบ บานนาอาง หมูท่ี 2 เจาอาวาส พระสีใส อุตโม ธรรมยุตนิกาย โทรศัพท 087-

2234651 

  วัดดอยเทพนิมิต บานแดง หมูท่ี 8 เจาอาวาส พระอริย   เขมาทันโท มหานิกาย โทรศัพท – 

  วัดถํ้าจันทรคราส บานนาอาง หมูท่ี 2 เจาอาวาส พระสมุห   สุรักสุจิตโต มหานิกาย 

โทรศัพท 087-2302131 

  สํานักสงฆนิลถาราม (ปาชาธุดงสถาน) บานเหลาคราม หมูท่ี 4 เจาอาวาส  - มหานิกาย 

โทรศัพท – 

  สํานักสงฆภูผาแดง บานนาอาง หมูท่ี 2  ไมมีพระจําพรรษา 
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ท่ีพักสงฆวัดอุทกโสภาราม บานวังสวย หมูท่ี 5 เจาอาวาส พระกงพาน  จันทโชโต มหานิกาย โทรศัพท 

                     –วัดปาหนองหมู บานขัวลอ หมูท่ี 9 เจาอาวาส – มหานิกาย  โทรศัพท – 

5. การสาธารณสุข 

  - โรงพยาบาลของรัฐขนาด - เตียง - แหง 

  - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  2 แหง 

  - คลินิกเอกชน    2 แหง 

  - รานขายยาแผนปจจุบัน   - แหง 

   - อัตราการมีและใชสวมราด รอยละ 100% 

 6. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  - สถานีตํารวจ /ตชต. 1 แหง 

  - สถานีดับเพลิง  1 แหง 

7.ทรัพยากรธรรมชาติ 

  - ปาไมพ้ืนท่ีปาสวนใหญอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ พ้ืนท่ีตามแนวเทือกเขภูพานสวนใหญเปน

ไมเบญจพันธ  

  - ดิน มีความอุดมสมบูรณ เหมาะสําหรับใชเพ่ือการเกษตร 

  - น้ํา ทรัพยากรน้ํา ในเขตพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบลมาจากลําหวย  3  สาย  คือลําหวย

โมง ลําหวยงาว และลําหวยน้ําฟา ซ่ึงเปนแหลงน้ําธรรมชาติ 

  - บึง,หนอง และอ่ืนๆ 11 แหง 

 แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 

  - ฝาย  15   แหง          - บอน้ําตื้น 1,000 แหง 

  - บอโยก            30 แหง           - อ่ืนๆ ระบุ - แหง 

8. การบริการพ้ืนฐาน 

       การคมนาคม 

  สภาพของการคมนาคมขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ในการเดินทางไปติดตอ

ราชการท่ีอําเภอบานผือ ยังไมสะดวกเทาท่ีควร เนื่องจากถนนสายหลักบางสวนเกิดการชํารุดเสียหาย เปนหลุม 

เปนบอ ซ่ึงยังไมไดรับการซอมแซม แยกเปนถนนท่ีลาดยางแลว เปนสวนการคมนาคมภายในหมูบาน ตรอก

ซอยตางๆ ประมาณ  70% และถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  20%     สวนอีก  10% เกิดการชํารุดเปนถนนลูกรัง 

มีลาดยางแลวบางสวน  แยกไดดังนี้ 

- เปนถนนลูกรัง ประมาณ  70%   ระยะทาง   26.886 ก.ม.  รวม     22   สาย 

          1.ถนนลูกรังบานจําปาดง ม.3 – บานกุดเข็ง ต.ขาวสาร   ระยะทาง   5.607    ก.ม. 

      2.ถนนลูกรังบานจําปาดง ม.3 – บานกุดเข็ง – บานขัวลอ ม.9  ระยะทาง   3.227  ก.ม. 

      3.ถนนลูกรังบานโนนสวาง ม.14 -แยกระหวางไปบานจําปาโมงและกุดเข็ง ระยะทาง 2.000 ก.ม. 

      4.ถนนลูกรังบานเหลาคราม ม.4 – บานวังสวย ม.5  ระยะทาง   2.4000    ก.ม. 

      5.ถนนลูกรังบานโนนสวาง ม.14 – ถนนลาดยางไปนาคําไฮ  ระยะทาง 4.000   ก.ม. 

      6.ถนนลูกรังภายในหมูบานจําปาโมง ม.1    ระยะทาง     0.309     ก.ม. 
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      7.ถนนลูกรังภายในหมูบานนาอาง ม.2  ระยะทาง     0.143     ก.ม. 

      8.ถนนลูกรังภายในหมูบานจาํปาดง ม.3   ระยะทาง   1.971     ก.ม. 

      9.ถนนลูกรังภายในหมูบานเหลาคราม ม.4    ระยะทาง      0.124  ก.ม. 

      10.ถนนลูกรังภายในหมูบานวังสวย   ม.5   ระยะทาง    0.173   ก.ม. 

       11.ถนนลูกรังภายในหมูบานกลางนอย ม.6   ระยะทาง   0.442    ก.ม. 

       12.ถนนลูกรังภายในหมูบานโนนสวาง ม.7  ระยะทาง     0.295   ก.ม. 

       13.ถนนลูกรังภายในหมูบานแดง ม.8   ระยะทาง     1.317    ก.ม. 

       14.ถนนลูกรังภายในหมูบานขัวลอ  ม.9   ระยะทาง  0.137   ก.ม. 

       15.ถนนลูกรังภายในหมูบานลาน  ม.10   ระยะทาง     0.785   ก.ม. 

       16.ถนนลูกรังภายในหมูบานมวง   ม.11   ระยะทาง    0.507   ก.ม. 

       17.ถนนลูกรังภายในหมูบานเหลามะแงว  ม.12   ระยะทาง   1.021  ก.ม. 

       18.ถนนลูกรังภายในหมูบานนาเจรญิ    ม.13  ระยะทาง    0.743   ก.ม. 

       19.ถนนลูกรังภายในหมูบานโนนสวาง ม.14  ระยะทาง    0.622     ก.ม. 

       20.ถนนลูกรังภายในหมูบานมวง   ม.15  ระยะทาง  0.290    ก.ม. 

       21.ถนนลูกรังภายในหมูบานลาน ม.16    ระยะทาง  0.572    ก.ม. 

       22.ถนนลูกรังภายในหมูบานเหลาคราม ม.17   ระยะทาง    0.202    ก.ม. 

 -ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   20%     ระยะทาง   23.841   ก.ม. รวม    17   สาย 

      1.ถนน คสล.ภายในหมูบานจาํปาโมง ม.1   ระยะทาง   2.614   ก.ม.  

      2.ถนน คสล.ภายในหมูบานนาอาง   ม.2    ระยะทาง   1.536      ก.ม. 

      3.ถนน คสล.ภายในหมูบานจาํปาดง   ม.3   ระยะทาง     1.717    ก.ม. 

      4.ถนน คสล.ภายในหมูบานเหลาคราม ม.4   ระยะทาง    1.136    ก.ม. 

      5.ถนน คสล.ภายในหมูบานวังสวย   ม.5   ระยะทาง    2.275   ก.ม. 

      6.ถนน คสล.ภายในหมูบานกลางนอย ม.6  ระยะทาง    1.354    ก.ม. 

      7.ถนน คสล.ภายในหมูบานโนนสวาง ม.7   ระยะทาง    1.534    ก.ม. 

      8.ถนน คสล.ภายในหมูบานแดง  ม.8    ระยะทาง   1.266     ก.ม. 

      9.ถนน คสล.ภายในหมูบานขัวลอ   ม.9  ระยะทาง     1.951     ก.ม. 

      10.ถนน คสล.ภายในหมูบานลาน   ม.10  ระยะทาง    0.742    ก.ม. 

      11.ถนน คสล.ภายในหมูบานมวง   ม.11   ระยะทาง    1.384    ก.ม. 

      12.ถนน คสล.ภายในหมูบานเหลามะแงว   ม.12   ระยะทาง    1.127    ก.ม. 

      13.ถนน คสล.ภายในหมูบานนาเจรญิ   ม.13    ระยะทาง    0.511    ก.ม. 

      14.ถนน คสล.ภายในหมูบานโนนสวาง    ม.14   ระยะทาง   1.891   ก.ม. 

      15.ถนน คสล.ภายในหมูบานมวง    ม.15     ระยะทาง   1.734      ก.ม. 

      16.ถนน คสล.ภายในหมูบานลาน   ม.16   ระยะทาง    0.500   ก.ม. 

      17.ถนน คสล.ภายในหมูบานเหลาคราม  ม.17   ระยะทาง   0.569  ก.ม. 

- เปนถนนลาดยางแลวประมาณ 10%   ระยะทาง  34.214   ก.ม.  รวม  7     สาย 

      1.ถนนลาดยางบานมวง ม.11 – บานนาอาง ม.2  (อด.3031)  ระยะทาง    4.998    ก.ม. 

      2.ถนนลาดยางบานเหลาคราม ม.4 – ม.17 บานเหลาคราม   ระยะทาง    1.000    ก.ม. 
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      3.ถนนลาดยางบานลาน ม.10 – บานลาน  ม.16    ระยะทาง    0.521     ก.ม. 

      4.ถนนลาดยางบานจําปาโมง ม.1 – บานกาลึม ต.เมืองพาน (ชวงท่ี 1) ระยะทาง 0.700   ก.ม. 

      5.ถนนลาดยางสายภูดิน (ต.บานผือ)  – บานมวง ม.11 (อด.3158)  ระยะทาง  18.000 ก.ม. 

      6.ถนนลาดยางบานกลางนอย ม.6 – บานวังสวย ม.5   ระยะทาง   4.000   ก.ม. 

      7.ถนนลาดยางบานแดง ม.8–บานมวง ม.11 –บานเทอเลอ(ต.หนองแวง)ระยะทาง 5.000 ก.ม.  

 9. การโทรคมนาคม 

- หนวยไปรษณียโทรเลข  1 แหง            - สถานีโทรคมนาคมอ่ืนๆ   - แหง 

10. การสาธารณูปโภค 

- ไฟฟา จํานวนหมูบานท่ีมีไฟฟาเขาถึง 17 หมูบาน 

- มีระบบใหบริการระบบประปาหมูบาน 17 หมูบาน จํานวนประปาใตดิน 8 แหง และบนดิน 3 แหง รวม

ท้ังหมด 11 แหง    

 11. ขอมูลอ่ืนๆ 

 1) หนวยธุรกิจในเขต อบต. 

  -  ธนาคาร  - แหง 

  - โรงแรม  - แหง 

  - ปมน้ํามัน  3 แหง 

  - โรงงานอุตสาหกรรม -  แหง 

  - โรงส ี   27 แหง 

  2) มวลชนท่ีตั้ง 

  - ลูกเสือชาวบาน   2 รุน 360 คน 

  - ไทยอาสาปองกันชาติ  1 รุน 300 คน 

  - กองทุนเพ่ือความม่ันคง  รุน - คน 

  - อ่ืนๆระบุ อปพร.  2 รุน 206 คน 

  - กูชีพกูภัย/OTOS  2 รุน 24 คน  

  - อพป.    1  รุน 50  คน 

2.2 ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพทองถิ่น  โครงสรางและกระบวนการบริหารงาน 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงเปนราชการบริหารสวนทองถ่ินรูปแบบหนึ่งเกิดข้ึนตาม

พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ 2537 มีอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดในกฎหมาย

วาดวยสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบลกฎหมายวาดวยการกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกฎหมายอ่ืนท่ีกําหนดอํานาจหนาท่ีใหแกองคการบริหารสวน

ตําบลการกําหนดโครงสรางสวนราชการไดคํานึงถึงความตองการและความเหมาะสมขององคการบริหารสวน

ตําบลจําปาโมง    โดยมีการแบงสวนราชการภายในออกเปน  5  สวน  ประกอบดวย สํานักปลัด กองคลัง กอง

ชาง กองการศึกษาฯ และกองสวัสดิการสังคมฯ สําหรับการบริหารงานราชการประจํามีปลัดองคการบริหาร

สวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาพนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางในสังกัด  ซ่ึงเจาหนาท่ีรับผิดชอบในงาน

ประจําท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล  รูปแบบการบริหารประกอบดวย 2 ฝาย คือฝายการเมือง และฝาย

ประจํา      
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1. ฝายการเมือง ประกอบดวย 

- สภาองคการบริหารสวนตําบล เปนฝายนิติบัญญัติมีหนาท่ีดานนิติบัญญัติ และหนาท่ีดานการควบคุม

ฝายบริหาร รวมท้ังทําหนาท่ีดานการควบคุมตรวจสอบการบริหารงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล 

ฝายสภา อบต. ประกอบดวย สมาชิก อบต.  34 คน จาก 17 หมูบาน ซ่ึงไดรับเลือกตั้งจากประชาชนหมูบาน

ละ 2 คน โดยท่ีประชุมเลือกสมาชิกใหดํารงตําแหนงประธานสภา 1 คน และอีกเลือก 1 คนใหดํารงเปนรอง

ประธานสภา และมีปลัด อบต. เปนเลขานุการ 

       ประธานสภา นายพนม   พลราช  

         รองประธานสภา นายอนชิุต   เหลาแก้ว 

        เลขาสภา พ.อ.อ.แพง   จนัเต   

- 1.2 นายกองคการบริหารสวนตําบล ทําหนาท่ีเปนฝายบริหาร มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของ

ประชาชนผูมีสิทธิ์เลือกตั้งในเขตพ้ืนท่ี ฝายบริหาร มีหนาท่ีกําหนดเปาหมาย นโยบาย ควบคุมการ

ปฏิบัติงานใหเปนไปตามนโยบาย 

      นายก อบต. นายกิตติคุณ   คนบุญ 

      รองนายก อบต. นายศิรชัย   แวงคํา 

      รองนายก อบต. นายอาจอง   กองมณี 

      เลขานายก อบต. นางออยใจ   นาพา 

2. ฝายประจํา ประกอบดวย 

ขาราชการประจํา มีหนาท่ี รับนโยบายท่ีฝายการเมืองเปนผูกําหนดไปปฏิบัติ ความสัมพันธระหวาง 

ฝายการเมืองกับฝายบริหารถูกกําหนดข้ึนตามกฎหมาย โดยอาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  และพระราชบัญญัติองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 โครงสรางการบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

    องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีโครงสรางองคการตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและ

องคการบริหารสวนตําบล (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

 

  

 

 

                   

 

                                
 

 

สภาองคการบริหารสวนตําบล นายก อบต. 

ประธานสภา อบต. รองนายก อบต. 2 คน 

รองประธานสภา อบต. เลขานุการ 

นายก อบต. 
สภา อบต. เลือก ปลัด อบต. เปน 

เลขานการสภา อบต  
พนักงานสวนตําบล 

ปลดั อบต. พนกังานสว่นตา่งๆ  
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   -  จํานวนบุคคลากร 

    จํานวน    58       คน 

   ตําแหนงในสํานักปลัด    17    คน 

   ตําแหนงในกองคลัง    8      คน 

   ตําแหนงในกองชาง     6     คน 

   ตําแหนงในกองการศึกษา   26       คน 

   ตําแหนงในกองสวัสดิการสังคมฯ     1    คน 

  - ระดับการศึกษาของบุคคลากร 

   ประถมศึกษา                    -          คน      

   มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา      20   คน       

   ปริญญาตรี                      27     คน                      

   สูงกวาปริญญาตรี              11      คน                  

  - รายไดขององคการบริหารสวนตําบล 

   ประจําปงบประมาณ  2558 บาท แยกเปน 

   รายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลจัดเก็บเอง 1,293,610.92  บาท 

   รายไดท่ีสวนราชการตางๆ จัดเก็บให     20,229,961.61    บาท 

   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล   15,824,715.00 บาท 

 ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

  1) การรวมกลุมของประชาชน 

   อํานวยกลุมทุกประเภท        33               กลุม 

   แยกประเภทกลุม 

   - กลุมอาชีพ                       14                กลุม 

   - กลุมออมทรัพย                  19               กลุม 

   - กลุมอ่ืนๆ                           -                กลุม 
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ตารางรายไดองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 

ท่ี รายการ 
พ.ศ.2556 พ.ศ.2557 พ.ศ.2558 

จํานวนเงิน จํานวนเงิน จํานวนเงิน 

1 ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน 33,321 37,957.00 51,952.00 

2 ภาษีบํารุงทองท่ี 56,671.64 55,078.01 37,423.61 

3 ภาษีปาย 2,400 2,400.00 220.00 

4 ภาษีสุรา 1,634,542.89 1,206,127,86 1,920,592.48 

5 ภาษีสรรพสามิต 3,889,541.67 1,906,287.04 3,180,939.30 

6 ภาษีมูลคาเพ่ิม - - - 

7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 78,937.26 147,469.14 233,878.28 

8 คาธรรมเนียมจดทะเบียนนิติกรรมท่ีดิน 687,178 306,953.00 539,917.00 

9 คาภาคหลวงแร 45,164.34 30,077.66 62,301.96 

10 คาธรรมเนียมลอเลื่อนและรถยนต - - - 

11 คาธรรมเนียมสิ่งปฏิกูล 2,000 1,000.00 1,000.00 

12 คาปรับผิดสัญญา 83,600 16,769.50 103,429.00 

13 คาดอกเบี้ยเงินฝาก 36,312.78 111,500.01 598,061.71 

14 คาน้ําประปา 509,451.25 286,075.00 313,037.00 

15 คาขายแบบแปลน 71,000 68,300.00 96,200.00 

16 คาบริการการแพทยฉุกเฉิน 32,727.13 21,050.00 76,750.00 

17 รายไดอ่ืน ๆ 28,950 - 3,640.00 

18 เงินอุดหนุน 11,736,975 14,485,998.00 15,824,715.00 

19 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - - 2,296,456.16 

20 ภาษีมูลคาเพ่ิม (1ใน 9 ) 3,071,660.94 2,310,110,57 5,243,238.37 

21 ภาษีมูลคาเพ่ิมตาม  พรบ.กําหนด 5,080,614.56 1,852,553.00 8,579,553.44 

22 คาภาคหลวงปริโตเลียม 503,441.22 344,877.50 469,504.78 

23 เงินเหลือจายท่ีสํารองไว  5 %    

  รวม 27,584,490 23,190,583.29 39,632810.09 

 

 



                                                       แผนภูมิโครงสรางสวนราชการองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง                                          -12- 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

นักบริหารงานทองถิ่น 

 

สํานักปลัด   

นักบริหารงานท่ัวไป  

-งานบริหารงานท่ัวไป 

-งานนโยบายและแผน 

-งานกฎหมายและคดี 

-งานปองกันและบรรเทาฯ 

-งานการเจาหนาท่ี 

-งานสงเสริมการเกษตร 

-งานสาธารณสขและ

 

กองคลัง 

นักบริหารงานคลัง   

-งานการเงิน 

-งานบัญชี 

-งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 

-งานทะเบียนทรัพยและพัสดุ 

กองชาง 

นักบริหารงานชาง   

-งานกอสราง 

-งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

-งานประสานสาธารณูปโภค 

-งานผังเมือง 
 

กองการศึกษา ฯ 

นักบริหารงานการศึกษาฯ 

-งานบริหารการศึกษา 

-งานสงเสริมการศึกษาศาสนา

และวัฒนธรรม 

-งานกิจการโรงเรียน 
 

รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

นักบริหารงานทองถิ่น 

 

กองสวัสดิการสังคม ฯ 

นักบริหารงานสวัสดิการฯ 

-งานสวัสดิการพัฒนาชุมชน 

-งานสังคมสงเคราะห 

-งานสงเสริมอาชีพและพัฒนา
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                                                                                   โครงสรางสํานักปลัด   

 

 

 

 

 

     - จพง. ธุรการ ชง. ( 1 )   - นักวิเคราะหฯ ชก. ( 1 )                 -               - จพง.ปองกันฯ ชง. (1)   - นวก.เกษตร ปก. (-)  -นักทรัพยากรบุคคล ชก.(1) - นวก.สุขาภิบาล ปก.(.1.) 

    - ผช.จนท.บันทึกขอมูล (1) - ผช.จนท.วิเคราะหฯ ( 1 )                               - ผช. จนท. ปองกันฯ ( 1 ) - ผช. นวก.เกษตร ( 1 )                                 

    - ผช.ธรุการ  ( 1 )                                               - พนักงานขับรถ ( 2 )    

    - คนงานท่ัวไป ( 3 )                                                                           

   

ระดับ 
ผอ. 

ระดับสูง 

ผอ. 

ระดับกลาง 

ผอ. 

ระดับตน 
เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการ

พิเศษ 

ชํานาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

พงจ.ตาม

ภารกิจ 
พงจ.ท่ัวไป 

จํานวน - - 1 - - 1 1 - 2 - 7 3 

  

หัวหนาสํานักปลัด   

นักบริหารงานท่ัวไป ( 1 ) 
 

 

 

 

 

 

 

งานนโยบายและแผน งานกฎหมายและคด ี งานปองกันฯ งานสงเสริมการเกษตร งานบริหารงานท่ัวไป งานการเจาหนาท่ี งานสาธารณสุขฯ
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โครงสรางกองคลัง 

 

 

 

 

 

     

                 - นวก. การเงินและบัญชี ปก. ( 1 )   - จพง.การเงินและบัญชี ปก. ( 1 )   - จพง. พัสดุ ปง. ( 1 )             - จพง.จัดเก็บรายไดฯ ปง. ( 1 )     

                                                             - ผช. จนท. การเงินและบัญชี  ( 1 )   - ผช. จนท.พัสดุ ( 1 )            - ผช. จนท. จัดเก็บรายได ( 1 ) 

                                                                                                              - คนงานท่ัวไป ( 1 )     

                                                       

ระดับ 
ผอ. 

ระดับสูง 

ผอ. 

ระดับกลาง 

ผอ. 

ระดับตน 
เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการ

พิเศษ 

ชํานาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

พงจ.ตาม

ภารกิจ 
พงจ.ท่ัวไป 

จํานวน - - - - - - 2 - 2 - 3 1 

 

 

 

ผูอํานวยการกองคลัง 

นักบริหารงานการคลัง ( .. ) 

 

งานบัญชี งานการเงิน งานพัฒนาและจัดเก็บฯ งานทะเบียนทรัพยสินฯ 
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           โครงสรางกองชาง 

 

 
 

 

 

 

 

          - ผูชวยชางไฟฟา ( 1 )               - นายชางโยธา ปง. ( - )                                - พนักงานผลิตน้ําประปา ( 1 ) 

                                                            - ผูชวยชางโยธา ( 1 )                                   - พนักงานสูบน้ํา  ( 1 ) 

                                                                                                             - พนักงานจางท่ัวไป ( 1 )  

  

 

  

ระดับ 
ผอ. 

ระดับสูง 

ผอ. 

ระดับกลาง 

ผอ. 

ระดับตน 
เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการ

พิเศษ 

ชํานาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

พงจ.ตาม

ภารกิจ 
พงจ.ท่ัวไป 

จํานวน - - 1 - - - - - - - 2 3 

                      

ผูอํานวยการกองชาง 

นักบริหารงานชาง ( 1 ) 

 

งานออกแบบและควบคุมอาคาร งานกอสราง งานประสานสาธารณูปโภค งานผังเมือง 
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                                                                     โครงสรางกองสวัสดิการสังคมฯ 

 
 

 

 

 

       

                          - นักพัฒนาชุมชน ปก. (..-..)  

  

  

ระดับ 
ผอ. 

ระดับสูง 

ผอ. 

ระดับกลาง 

ผอ. 

ระดับตน 
เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการ

พิเศษ 

ชํานาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

พงจ.ตาม

ภารกิจ 
พงจ.ท่ัวไป 

จํานวน - - 1 - - - - - - - - - 

 

ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคมฯ 

นักบริหารงานสวัสดิการสังคมฯ ( 1 )  

งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน งานสังคมสงเคราะห งานสงเสริมและพัฒนาสตรี 
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                                                                 โครงสรางกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

                            - นักวิชาการศึกษา ชก. ( 1 )   

                               -  ผช.นวก.ศึกษา ( 1 ) 

                 - ครูปฏิบัติการ ( 6 ) 

                  - ครูผูดูแลเด็ก ( 4 ) 

                 - ผูชวยครูผูดูแลเด็ก ( 13 ) 

       

ระดับ 
ผอ. 

ระดับสูง 

ผอ. 

ระดับกลาง 

ผอ. 

ระดับตน 
เชี่ยวชาญ 

ชํานาญการ

พิเศษ 

ชํานาญ

การ 
ปฏิบัติการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน 

พงจ.ตาม

ภารกิจ 
พงจ.ท่ัวไป 

จํานวน - - 1 - - - 6 4 -  14 - 

 

   ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ  

นักบริหารการศึกษา ( 1 )  

งานบริหารการศึกษา งานสงเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม งานกิจการโรงเรียน 



-18- 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning)  
 จากทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-

2564) ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ แนว

ทางการดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตร

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” 
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บทที่ 3 

แผนยุทธศาสตร 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ

นโยบายและยุทธศาสตรในระดับตางๆ เชน ทิศทางและกรอบยุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ (Country 

Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงของชาติ ยุทธศาสตรหลักของคณะรักษาความม่ันคง

แหงชาติ (คสช.) คานิยมหลักของคนไทย และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน แนวทางการดําเนินการ

เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัด นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบล เปนตน 

กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2558-2577) 

 รัฐบาลไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติข้ึนมาเพ่ือยกรางยุทธศาสตรชาติเบื้องตน โดยมี 

สศช. และรองเลขาธิการ สศช. เปนกรรมการมนคณะกรรมการฯ ดังกลาวดวย โดยในเบื้องตนไดกําหนด

วิสัยทัศนในกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) ไววา “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 

ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเปนคติพจน

ประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

 ท้ังนี้ ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรชาติท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

ไดแก (1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง (2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) 

ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เพ่ือใหทุกภาคสวนในสังคมมีความตระหนักถึงเปาหมายอนาคตของประเทศไทยรวมกันและเกิดการ

รวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสรางและรักษาไวซ่ึงผลประโยชนแหงชาติและบรรลุวิสัยทัศนของ

ยุทธศาสตรชาติท่ีกลาวขางตน จึงจําเปนจะตองมีการถายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรตางๆ ควรจะ

ยึดกรอบการพัฒนาท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติเปนแนวทางในการพัฒนา ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

จึงนําวิสัยทัศนของยุทธศาสตรชาติมาเปนวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และนํายุทธศาสตรการพัฒนา

ท้ัง 6 ดานท่ีกําหนดไวในยุทธศาสตรชาติมาเปนแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี 12 โดยจะกําหนดยุทธศาสตรใหตอบสนองกับบริบทการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึนในชวง 5 ปแรกของ

ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2560-2564) เปนสําคัญ 
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กรอบรูปแบบและเคาโครงเบ้ืองตนของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะสอดรับกับกรอบยุทธศาสตรชาติระยะยาว 20 ป ในลักษณะของการ

ถายทอดยุทธศาสตรระยะยาวลงสูการปฏิบัติในชวงเวลา 5 ป โดยรูปแบบและเคาโครงเบื้องตนของแผนพัฒนา

ฯ ฉบับท่ี 12 จะประกอบดวย 4 สวนดังนี้ 

สวนท่ี ประกอบดวย 

สวนท่ี 1 กรอบหลักการของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

- หลักการของแผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี 12 

- สาระสําคัญของกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2558-2577) 

- ความเชื่อมนโยงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป และแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

สวนท่ี 2 การประเมินสถานของ

ประเทศ 

- สถานะของประเทศดานตางๆ (ดานเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม ดานการบริหารจัดการ) 

- บริบทการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนาประเทศท้ังภายในและภายนอก 

- การวิเคราะหสถานะของประเทศ (จุดแข็ง ขุดออน โอกาส ความทาทาย) 

สวนท่ี 3 วัตถุประสงคและ

เปาหมายในภาพรวม 

- วัตถุประสงคและเปาหมายในภาพรวม 

- สรุปยอยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 10 ยุทธศาสตร 

สวนท่ี 4 ยุทธศาสตรการพัฒนา

ประเทศ 

- เปาหมายและตัวชี้วัดความสําเร็จรายยุทธศาสตรท่ีตอบสนองเปาหมายของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และท่ีสามารถแปลงไปสูแนวทางดําเนินการท่ีชัดเจน

เปนรูปธรรมได 

- กําหนดแนวทางดําเนินการท่ีมีความสําคัญสูงท่ีตองผลักดันสูการปฏิบัติเพ่ือ

บรรลุเปาหมายท่ีกําหนด 

 

ขอเสนอแนวทางการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

 สศช.ไดนําความคิดเห็นจาการประชุมประจําป 2558 ของ สศช. มาประมวลและยกรางแนวคิด

ยุทธศาสตร และนําเสนอตอคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ครั้งท่ี 4/2558 เม่ือวันท่ี 19 ตุลาคม 

2558 และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ครั้งท่ี 11/2558 เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 

2558 ซ่ึงท่ีประชุมไดเห็นชอบใหยุทธศาสตรของแผนพัฒนา ฉบับท่ี 12 ซ่ึงประกอบดัวย 10 ยุทธศาสตรหลัก 

ดังนี้ 

 1.ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย พัฒนาคนทุกชวงวัยเพ่ือใหคนไทยเปน

คนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผูสูงอายุท่ีจะมีสัดสวนสูงข้ึน

ในสังคมสูงวัยท้ังการสรางงานท่ีเหมาะสม การฟนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื่องรับ 

การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอสังคมสูงวัย มุงเนนการพัฒนาศักยภาพคนเพ่ือเปนฐานการเพ่ิม

ขัดความสมารถในการแขงขันของประเทศและรอรับการลดลงของขนาดกําลังแรงงานโดยการยกระดับคุณภาพ

การศึกษาและการเรียนรูท่ีสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 การปองกันและควบคุมปจจัยทางสังคมท่ี

กําหนดสุขภาพเพ่ือสรางสุขภาวะท่ีดี การสรางความอยูดีมีสุขใหครอบครัวไทย รวมท้ังการเสริมสรางบทบาท

ของสภาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

 2.ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม มุงเนนการลดความเหลื่อมล้ําใน

ทุกมิติเพ่ือสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนในสังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลง 
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ทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก การเขาถึงบริการทางสังคมของ

รัฐอยางมีคุณภาพ ท่ัวถึงและเปนธรรม อาทิ การสรางโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูเพ่ือพัฒนาคน

ไดเต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม เนนการ

เรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและสวัสดิการทางสังคมข้ันพ้ืนฐานท่ีจําเปนและ

เหมาะสมตามกลุมเปาหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพและมีชองทางการเขาถึงท่ี

หลากหลาย รวมท้ังการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพ่ิมศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพ่ือสรางโอกาสการ

เขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค ซ่ึงจะนําไปสูการลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู

การลดความขัดแยงในสังคมไทย 

 3.ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการ

บริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษีท่ังระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ 

และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางท่ัวหวงโซคุณคาในภาคเกษตร อุตสาหกรรม 

บริการ การลงทุน เพ่ือตอยอดการสรางมูลคาเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ีเปนฐานการเติบโตทาง

เศรษฐกิจในปจจุบัน พรอมท้ังวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย องคความรู เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมท้ัง

กฎระเบียบเพ่ือสรางความเขมแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม และเศรษฐกิจดิจิทัลภายใตเง่ือนไขการ

รักษาสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนจากศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพท่ี

จะเปนฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เชน อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร 

อุตสาหกรรมและบริการสรางสรรค อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยานอุตสาหกรรมระบบ

ราง อุตสาหกรรมหุนยนต ธุรกิจภาพยนตร การศึกษานานาชาติ ธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวศูนย

ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เปนตน ท้ังนี้โดยจะใหความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร การสราง

ความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs และการสรางผูประกอบการและเกษตรกรรุนใหมรวมถึง

การสรางศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะตองพัฒนาปจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตรท้ังทุนมนุษย

โครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุง

กฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกตอการคา การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา

อันจะเปนการสนับสนุนใหเศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวไดไมต่ํากวารอยละ 5 ซ่ึงเปนปฐมบทของการ

ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเขาสูการเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการพัฒนาท่ียั่งยืนภายใตกรอบยุทธศาสตรชาติใน

ระยะยาว 

 4.ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน มุงอนุรักษฟนฟู

สรางความม่ังคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการอนุรักษการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ํา แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอมโดยเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะลดการปลอยกาซเรอนกระจก

ลงรอยละ 20 ตามเปาหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตใหมีประสิทธิภาพลดการใชพลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู

รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมท้ังยกระดับ

ความสามารถในการปองกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ตอเนื่อง

จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม

อยางยั้งยืน 

 5.ยุทธศาสตรดานความม่ันคง ใหความสําคัญกับความม่ันคงท่ีสงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ 

ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคาม

ทุกรูปแบบท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้  (1) สถานบันหลักของชาติใหดํารงอยูอยางม่ันคง 



-22- 

เปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติและสรางความเชื่อม่ัน

ในกระบวนการยุติธรรม (3) ความสงบสุขและการอยูรวมกันอยางสันติสุขในพ้ืนท่ี (4) การบริหารจัดการความ

ม่ันคงชายแดนชายฝงทะเล เสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการแกไขปญหาดาน

ความม่ันคง (5) สรางความเชื่อม่ันและพัฒนาความรวมมือในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือ

รักษาผลประโยชนของชาติ ใหสามารถปองกันแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ ภัยกอการราย (6) เสริมสราง

ความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร (7) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และปกปอง รักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (8) เสริมสรางความม่ันคงทางอาหารพลังงาน

และน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกประเทศ การรักษา

ความสงบภายในและความม่ันคงระหวางประเทศ รวมท้ังพัฒนาระบบขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ (10) พัฒนา

ระบบการเพรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ (11) การบริหารจัดการยุทธศาสตรดาน

ความม่ันคง ใหเกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนท่ีไดอยางเปนรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล

อยางเปนระบบและตอเนื่อง รวมท่ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาดานความม่ันคง 

 6.ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือใหการบริหารจัดการภาครัฐ

มีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบไดอยางเปนธรรม รวมท้ังประชาชนมีสวนรวม 

มีการกระจายอํานาจ และแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน โดยมี

ประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการ

ใหบริการภาครัฐผานเครือขายอิเล็กทรอนิกส (E-Government) การปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และ

การมีสวนรวมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจายอํานาจสูทองถ่ินโดย

การปรับโครงสรางการบริหารทางทองถ่ินใหเอ้ือตอการกระจายอํานาจท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน และการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น เพ่ือใหประเทศไทยปราศจากการคอรรัปชั่น ซ่ึงจะเปนปจจัย

สนับสนุนสําคัญท่ีจะชวยสงเสริมการพัฒนาประเทศในดานตางๆ ใหประสบผลสําเร็จและบรรลุเปาหมายท่ีวาง

ไวตามกรอบในอนาคตประเทศไทยป 2577 

 7.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกสในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางเพ่ือสนับสนุนการ

พัฒนาพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสง การเชื่อมโยงเครือขายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสราง

พ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ีเมือง การเชื่อมโยงการเกินทางและขนสงสินคา

ระหวางประเทศท่ีไดมาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงดานพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชนในพ้ืนท่ีหางไกล และการใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานเพ่ือสรางอุตสาหกรรมใหมของประเทศ ไดแก อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซอมบํารุงและการ

ผลิตชิ้นสวนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน รวมท้ังการพัฒนา

ระบบโลจิสติกสท้ังในดานการสงเสริมผูประกอบการไทยในการสรางเครือขายการขนสงระหวางประเทศ การ

พัฒนาบุคลกากรดานโลจิสติกสและการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของ 

ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนสงจากถนนสูรางเปน

หลัก 

 8.ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหความสําคัญกับการขับเคลื่อน

การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการ 
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ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตรฯ ท้ังดานบุคลากรวิจัย 

โครงสรางพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุงใหวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเปนเครื่องมือ

สําคัญท่ีชวยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติตางๆ ท้ังการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ

ใหสามารถตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป นําไปสูศักยภาพการแขงขันท่ีสูงข้ึน 

เสริมสรางสังคมท่ีมีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปญญา เพ่ือเปนรากฐานการดํารงชีวิตท่ีมีความสุขของคนไทย 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมสูความสมดุล อันจะนํามาซ่ึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของ

ประชาชน รวมท้ัง เพ่ือแกไขปญหาและยกระดับความเจริญใหกับภาคสวนตางๆ ท้ังเศรษฐกิจและสังคม 

ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดกลไกบูรณาการระหวางหนวยงานและองคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของ อันจะสนับสนุนให

ประเทศไทยกาวสูการแขงขันในศตวรรษหนา โดยหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางและกาวไปสู

ประเทศท่ีมีรายไดสูงในอนาคต 

 9.ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง

และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจสําคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและขอจํากัดของพ้ืนท่ี 

รวมท้ังความตองการของภาคีการพัฒนาท่ีเก่ียวของ เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจกิจใหเขมแข็ง โดยมีคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตามมาตรฐานสากล สรางฐานเศรษฐกิจใหมรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือ

กระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคใหเปน

เมืองนาอยูและปลอดภัย สนับสนุนการเชื่อมโยงในภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของพ้ืนท่ี

และสรางความอยูดีมีสุขใหประชาชนอยางท่ัวถึง โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้ (1) การพัฒนาภาค (2) การ

พัฒนาเมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนาพ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝงทะเล

ตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมท้ังความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร

อุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพ และโครงการพัฒนาทาเรือน้ําลึกทวาย 

 10.ยุทธศาสตรดานการตางๆประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค กําหนดยุทธศาสตรการ

ตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน ภูมิภาค ใหเกิดการประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศท้ังใน

เชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนนการดูแลการดําเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณี ตลอดจน

มาตรฐานตางๆ ท่ีไทยมีความเก่ียวของในฐานะประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับ

อนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs) การประมง การคามนุษย และอ่ืนๆ ให

เขาสูมาตรฐานสากลและเปนท่ียอมรับของประชาคมโลก เปนตน การเตรียมความพรอมในการรองรับและ

ดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 (Post-ASEAN 2015) การปรับตัว

และพัฒนาขีดความสามารในการแขงขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคลองกับการดําเนินงานตามพันธกรณี

ของความรวมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional  Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เปน

ตน การเสริมสรางความเชื่อมโยงกันระหวางประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคและการ

สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน 

กานใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐาน

ความรวมมือในเอเชีย 
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ปญหาของคนไทยท่ีตองพัฒนาอยางเรงดวน การกําหนดคานิยมหลักของคนไทยใหชัดเจนข้ึน เพ่ือ

สรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 12 ขอ ดังนี้ 

1.มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  

2.ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  

3.กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

4.ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม  

5.รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  

6.มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  

7.เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  

8.มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  

9.มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

10.รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย และพรอมท่ีจะ

ขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี  

11.มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตางๆ หรือกิเลส มีความละอายเกรง

กลัวตอบาปตามหลักของศาสนา  

12.คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป พ.ศ.2557-2560  

(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 หนองคาย หนองบัวลําภู  เลย อุดรธานี บึงกาฬ) 

 

วิสัยทัศน 

“ เปนศูนยกลางการลงทุน 

ดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การทองเท่ียว 

ของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน ” 

 

พันธกิจ 

1.พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนดานการคา เกษตรกรรม  

อุตสาหกรรมเกษตร และการทองเท่ียว เพ่ือกระจายประโยชนสูประชาชนทุกอาชีพของกลุมจังหวัดอยางท่ัวถึง 

2.พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของระบบการผลิต และระบบการตลาดในดานการ 

เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐาน 

3.สงเสริมความรวมมือทางการคาการเกษตร การบริการและการการทองเท่ียวกับประชาคมอาเซียน 

4.พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกภาคสวนใหสามารถรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

5.รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดลอมอยางมี 

ธรรมาภิบาล 

เปาประสงค 

  1.เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพรอมรองรับการเปนศูนยกลางการลงทุน 

   ดานตางๆ ในลุมน้ําโขง 



-25- 

  2.เพ่ือผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน และแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

3.เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว  

  3.เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ ของทุกภาคสวนสูประชาคมอาเซียน 

  4.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และการคา 

  5.เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร 

           จากวิสัยทัศนการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ขางตน เพ่ือใหการพัฒนา

กลุมจังหวัดเปนไปตามกรอบวิสัยทัศน กลุมจังหวัดจึงไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตรในการพัฒนากลุมจังหวัด 

ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานอยางครบวงจร 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย  

 1. เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพรอมรองรับการเปนศูนยกลางการลงทุนดานตางๆ 

ในลุมน้ําโขง 

ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการลงทุนในกลุมจังหวัด รอยละ 3 ตอป 

2.  เพ่ือผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน และแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา 

ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรวม (GPP)กลุมจังหวัดดานการเกษตร รอยละ 3 ตอป 

3.  เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 

ตัวชี้วัด : รอยละของรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป 

4.  เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ ของทุกภาคสวนสูประชาคมอาเซียน 

ตัวชี้วัด บันทึกขอตกลงรวมของทุกภาคสวนเพ่ือการดําเนินการสูประชาคมอาเซียน 5 ฉบับตอป 

5.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาด และการคา 

ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการตลาด และการคาของกลุมจังหวัด รอยละ 3 ตอป 

6.  เพ่ือใหมีบุคลากรท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ตัวชี้วัด : จํานวนบุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป 

นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 4 ป (พ.ศ.2558-2561) 

จากการวิเคราะห/ประเมินศักยภาพสภาวะแวดลอมภายในและสภาวะแวดลอมภายนอกของจังหวัด

อุดธานี ผนวกขอมูลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ คณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาจังหัดโดยผานเวทีการรับฟงความคิดเห็น

ของทุกภาคสวน และความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ไดกําหนด

กรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัดอุดธานี ป พ.ศ. 2558-2561 

1.คําขวัญประจําจังหวัด 

“กรมหลวงประจักษสรางเมือง ลือเล่ืองแหลงธรรมะ 

อารยธรรมหาพันป ธานีผาหม่ีขัด 

ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง” 

2.วิสัยทัศน 

“เมืองนาอยู ศูนยกลางอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 
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 3.พันธกิจ 

1.การสรางความเขมแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี 

         2.การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตาฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

        3.การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพดานการคา เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางการ

พัฒนาของอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

     4.การพัฒนาการทองเท่ียว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เพ่ือ

เพ่ิมรายไดของประชาชนในจังหวัด 

        5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางยั่งยืน 

        6.การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 

 4.คานิยม 

  U  :  UNIT  :  มีเอกภาพ 

  D  :  DEVERLOPMENT  :  พัฒนาอยางตอเนื่อง 

  O  :  OPENMIND  :  เปดใจใหบริการ 

  N  :  NETWORK  :  สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน 

  T  :  TEANPARENCY  :  มีความโปรงใส 

  E  :  EXCELLENCE  :  เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  A  :  ACCOUNTABITY  :  มีความรับผิดชอบ 

  M  :  MORALITY  :  มีความรับผิดชอบ 

5.เปาประสงค 

      1.คนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มีสุขภาพท่ีดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

      2.ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานท่ีดี (GAP) 

      3.การคมนาคมติดตอสื่อสารสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศทําใหมูลคาการคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

      4.การทองเท่ียวสรางรายไดมวลรวมใหจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 

      5.มลพิษท่ีสําคัญๆ ไดแก ขยะ น้ําเสีย ไดรับการบําบัดแกไข และทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษฟนฟู 

      6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก  รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางความ

พึงพอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน 

6.ประเด็นยุทธศาสตร 

      1.ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิต

สินคาเกษตร 

     2.ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารในการแขงขัน 

      3.ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกรับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ

เปลี่ยน 

     4.ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

     5.ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
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     6.ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนและ 

สาธารณสมบัติ 

 7.กลยุทธตามประเด็นยุทธศาสตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา

เกษตร 

      กลยุทธท่ี 1 บูรณาการงานวิจัย/องคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิ

ปญญาชาบานมาพัฒนาภาคเกษตร 

      กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 

      กลยุทธท่ี 3 สงเสริม การรวมกลุมเกษตรกรสูความเขมแข็งและยั่งยืน 

      กลยุทธท่ี 4 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร 

  ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารในการแขงขัน 

      กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง 

      กลยุทธท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุม

ผูผลิต OTOP 

      กลยุทธท่ี 3 พัฒนาฝมือแรงงานและเพ่ิมการจางงานในพ้ืนท่ี 

      กลยุทธท่ี 4 พัฒนาตลาดและชองทางการจําหนวย 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

      กลยุทธท่ี 1 สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

      กลยุทธท่ี 2 สงเสริมและบูรณาการทบบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม 

      กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน 

      กลยุทธท่ี 4 สรางภูมิคุมกันดานสุขภาพรองรับสังคมผูสูงอายุ 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบูรการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี 

      กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและขอมูลการทองเท่ียว 

      กลยุทธท่ี 2 พัฒนาแหลงทองเท่ียวตามมาตรฐานสากล 

      กลยุทธท่ี 3 พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการท่ีสอดคลองกับแหลงทองเท่ียว      

      กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวใน และตางประเทศ 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

      กลยุทธท่ี 1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศน 

      กลยุทธท่ี 2 บริหารจัดการแบบมีสวนรวม 

      กลยุทธท่ี 3 ปองกันและแกไขปญหาขยะและมลภาวะ 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน และสาธารณสมบัติ 

      กลยุทธท่ี 1 ปองกันและแกไขปญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกท่ีดินสาธารณะของ

เจาหนาท่ีรัฐ 

      กลยุทธท่ี 2 ปองกันแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
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    กลยุทธท่ี 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

      กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความม่ันคง 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นยุทธศาสตร 

1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

เปาประสงค 

1.1 ทําใหเปนศูนยกลางการคาการลงทุนดานอุตสาหกรรมการเกษตร/เกษตรอินทรียในกลุมอินโดจีน 

1.2 ทําใหมีการผลิตและการเพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร/เกษตรอินทรียใหไดตามมาตรฐานเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอม และเปนท่ียอมรับของผูบริโภค 

1.3 ทําใหเกษตรกร องคกรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน มีความเขมแข็งและสามารถเปนแกนกลางในการ

สงเสริมพัฒนาดานการเกษตรของทองถ่ิน 

2.ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเท่ียว การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เปาประสงค 

 2.1 ทําใหเกิดการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย และครอบคลุมสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี โดยเชื่อมโยง

กันระหวางชนบท เมือง ภูมิภาค ประเทศ 

 2.2 ทําใหเกิดการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ภูมิปญหาทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ินอยาง

ยั่งยืน 

 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 

เปาประสงค 

 3.1 ทําใหนักเรียนสังกัด อบจ. เกิดการเรียนรูท่ีสอดคลองกับความตองการดํารงชีวิตและยกระดับการเรียนรูสู

ระดับสากล 

 3.2 ทําใหนักเรียนในสังกัด สพฐ. จังหวัดอุดรธานีไดรับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

 3.3 ทําใหภาคประชาชนเกิดกระบวนการเรียนรูอยางตอเนื่องนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

 3.4 ทําใหประชาชนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีและมีใจรักในการออกกําลังกาย รวมถึงการเสริมสรางโอกาสแกผู

ท่ีสนใจและมีทักษะการกีฬาสูสากล 

 3.5 ทําใหเกิดการพัฒนาศักยภาพของประชาชนผูสนใจและมีความสามารถสูการกีฬาระดับสากล 

 4.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงค 

 4.1 ทําใหเกิดโครงขายทางหลวงทองถ่ินท่ีเชื่อมกับเสนทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บานเมืองนาอยู 

 4.2 ทําใหเกิดแหลงน้ําดานการเกษตรอุปโภคบริโภคท่ีมีระบบการบริหารจัดการน้ําอยางมีประสิทธิภาพรวมกับ

หนวยงานภาคี ภาครัฐ ภาคทองถ่ิน และภาคประชาชนในชุมชน 

 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

เปาหมาย 

 5.1 ทําใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะชุมชนเขมแข็ง 

 5.2 ทําใหมีการพัฒนาและเพ่ิมทักษะในการดํารงชีวิตแกผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ ผูติเชื้อเอดส 
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6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

เปาหมาย 

 6.1 ทําใหบุคลากรในองคกรมีศักยภาพท่ีสอดคลองตอภารกิจและเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 6.2 ทําใหเกิดการบริหารจัดการแบบบูรณาการรวมกันทุกภาคสวน ท้ังภาครัฐ/ทองถ่ิน ภาคเอกชน/ประชาชน 

 6.3 เพ่ือสรางเครือขายการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอบานผือ 

      วิสัยทัศน  

เมืองนาอยู การทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ศูนยกลางเศรษฐกิจลุมน้ําโมง 

      พันธกิจ 

         1.การสรางความเข็มแข็งของสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

        2.การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัยอยางยั่งยืน และสงเสริม

มาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) สูระดับสากล 

        3.การพัฒนาระบบคมนาคม และศักยภาพดานการคา เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางเศรษฐกิจลุมน้ําโมง 

       4.การพัฒนาการทองเท่ียว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ินโดยการมีสวน

รวมทุกภาคสวน 

      5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

      6.การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน 

เปาประสงค 

      1.คนมีคุณภาพ มีความรู มีการศึกษา มีการถายทอดภูมิปญญาทองถ่ิน มีสุขภาพท่ีดี ทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

      2.ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐาน ปลอดสารพิษตกคาง มุงสูผลิตภัณฑ OTOP ระดับ 5 ดาว 

      3. การคมนาคมการติดตอสื่อสารสะดวก ทําใหมูลคาการคาการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

      4.การทองเท่ียวสรางรายไดใหแกประชาชนในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน 

      5.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษพ้ืนฟู และการบริหารจัดการท่ีดี 

      6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจ

ในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน 

ประเด็นยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเข็มแข็งของสังคม มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย อยางยั้ง

ยืน และสงเสริมมาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) สูระดับสากล 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาระบบคมนาคม และศักยภาพดานการคา เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลาง

เศรษฐกิจลุมน้ําโขง 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน

โดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยการมีสวนรวมทุกภาคสวน 

 ยุทธศาสตรท่ี 6 การประยุกตใชเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ และภาคเอกชน 



-30- 

แนวนโยบายผูบริหารทองถิ่น 

 นโยบายและยุทธศาสตรการบริหาร 

1.นโยบายดานเศรษฐกิจ 

 มุงสงเสริมและพัฒนาในดานเศรษฐกิจโดยรวมของตําบล ใหประชาชนไดมีรายไดเพ่ิมข้ึน โดยการ

พัฒนาและสงเสริมอาชีพหลักท่ีราษฎรสวนใหญประกอบอาชีพอยู ใหมีรายไดเพ่ิมข้ึนและสงเสริมสนับสนุน 

อาชีพรองหรืออาชีพเสริม เพ่ือเปนการสรางรายไดใหกับราษฎร โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 1.2 สงเสริมและสนับสนุนอาชีพทางดานการเกษตรหลังฤดูกาลเก็บเก่ียว เชน การปลูกขาวนาปรัง 

ขาวโพด ถ่ัวผักยาว แตง ถ่ัวเขียวและอ่ืนๆ 

 1.3 สงเสริมและสนับสนุนใหมีการใชปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือลดรายจายในการเกษตร และจัดตั้งกลุม

ปุยอินทรียชีวภาพเพ่ือการเรียนรู 

 1.4 จัดหาและสนับสนุนใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 

 1.5 สงเสริมและสนับสนุนการฝกอบรมกลุมอาชีพตางๆ เพ่ือเพ่ิมรายได เชน กลุมทอผา กลุมเลียงสัตว 

กลุมตัดเย็บเสื่อผาและกลุมอาชีพอ่ืนๆ  

 1.6 สนับสนุนกลุมสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ใหสามารถผลิตสินคาท่ีมีคุณภาพและแขงขัน

ทางดานการตลาดได 

 1.7 สงเสริมและสนับสนุนการสูบน้ําดวยไฟฟา เพ่ือการเกษตรตามความเหมาะสม 

 1.8 สนับสนุนและจัดหาเมล็ดขาวพันธุดีเพ่ือสงเสริมการเกษตร 

 1.9 พัฒนาแหลงทองเท่ียว รวมท้ังสงเสริมกิจกรรมเก่ียวกับการทองเท่ียว 

2.นโยบายดานสังคม 

 มุงพัฒนาสังคมโดยรวมของตําบลใหมีความเขมแข็งและยั่งยืน ใหทุกคนไดมีความสมบูรณท้ังทาง

รางกายและจิตใจ เพ่ือใหสังคมของตําบลจําปาโมง เปนสังคมท่ีมีคุณภาพ มีคุณธรรม มีสุขภาพรางกายแข็งแรง 

และมุงพัฒนาใหเปนบานเมืองนาอยู มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน โดยมีนโยบายดังตอไปนี้ 

 2.1 สนับสนุนเพ่ือสนองนโยบาย ดานการปราบปรามยาเสพติดและการแกไขปญหาการทะเลาะวิวาท 

 2.2 ใหสวัสดิการและสังคมสงเคราะหโดยการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาสใน

สังคม เพ่ือใหมีชีวิตและความเปนอยูท่ีดีสามารถพ่ึงตนเองได 

 2.3 จัดหาสวัสดิการและการสงเคราะห เพ่ือแบงเบาภาระคาใชจายในครอบครัวตั้งแตเกิดจนตาย เชน 

การมอบถุงของขวัญและการมอบเบี้ยยังชีพชวยเหลือคาจัดงานศพและอ่ืนๆ  

2.4 สงเสริมและสนับสนุนกลุมองคกรสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุและผูพิการในการทํากิจกรรมตางๆ 

2.5 สงเสริมกิจกรรมดานการกีฬา การนันทนาการ ลานกีฬา สวนสุขภาพ ปรับปรุงภูมิทัศนเพ่ือเปน

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในดานสุขภาพอนามัยและการปองกันสิ่งเสพติด 

2.6 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดอบรมชุดปองกันฝายพลเรือน หนวย

กูชัพกูภัย จัดหารถบรรทุกน้ําอเนกประสงค แผงก้ันจราจร และการใหความรูเรื่องไฟปา 

          2.7 สนับสนุนงานดานการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยประสานงานกับหนวยงานภาครัฐ

ท่ีเก่ียวของ 

2.8 การสงเสริมความเขมแข็งใหแกหมูบาน เชน กิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

สงเสริมการจัดเวทีประชาคม การประชุม อบรม สัมมนา การจัดทําแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 
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2.9 สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีและเขมแข็ง โดยไดรับการบริการดานสาธารณสุขอยาง

ท่ัวถึง 

2.10 สงเสริมสนับสนุนการปองกันและควบคุมโรค 

2.11 สงเสริมและพัฒนานวัตกรรมโรคขาดสารไอโอดีน 

3. นโยบายดานการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

         โดยมุงพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตามความตองการของประชาชนเพ่ือความ

สะดวกในการสัญจรไป-มา และขนถายผลผลิตการเกษตร โดยมีนโยบายดังนี้ 

3.1 กอสรางซอมแซมบํารุงรักษาถนนคอนกรีตภายในหมูบาน ใหมีสภาพคงทนและใชงานไดดีอยูเสมอ 

3.2 ผลักดันงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ เพ่ือกอสราง ซอมแซมบํารุงรักษาถนนลาดยางท้ังใน

หมูบานและเชื่อมตอระหวางหมูบาน ตําบล ใหครอบคลุมเพ่ือความสะดวกและปลอดภัยของผูใชถนน 

 3.3 กอสรางซอมแซมถนนลูกรังภายในหมูบานและถนนเพ่ือการเกษตรใหอยูในสภาพดีใชงานไดและ

มีความปลอดภัย 

3.4 กอสรางปรับปรุงและขยายแนวเขตระบบประปา ใหมีน้ําสะอาด เพ่ือบริโภคและอุปโภคใหท่ัวถึง

และเพียงพอ 

3.5 จัดหาโองน้ําและภาชนะ เพ่ือรองรับน้ําดื่มใหกับราษฎรใหเพียงพอและเหมาะสม 

3.6 ขยายแนวเขตไฟฟาสาธารณะเพ่ือสองสวางภายในหมูบานและจุดท่ีอันตราย 

3.7 สงเสริมสนับสนุนใหราษฎรไดมีไฟใชทุกครัวเรือน ตามนโยบายของรัฐบาล 

3.8 สงเสริมและผลักดันใหมีการกอสรางสะพานขามลําหวย เพ่ือความสะดวกในการสัญจรไปมาและ

ขนถายผลผลิตทางการเกษตร 

3.9 ใหมีทางระบายน้ําภายในหมูบานเพ่ือปองกันน้ําทวมขัง 

4. นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

          เนนการพัฒนาซ่ึงครอบคลุมกิจรรมท่ีเก่ียวกับการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม ปราศจากมลพิษและการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมดุล กอใหเกิดความนาอยูและมีความยั่งยืน โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

4.1 รณรงคในการสรางจิตสํานึกของคนในทองถ่ิน เพ่ือใหตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

4.2 สนับสนุนและสงเสริม ใหมีการจัดตั้งโครงการปาชุมชนเพ่ืออนุรักษปาในเขตหมูบาน 

4.3 จัดใหมีรถขนเก็บขยะตามหมูบาน ชุมชน เพ่ือความเปนระเบียนเรียบรอย และเพ่ือสุขาภิบาลท่ีดี

ของชุมชน 

4.4 จัดใหมีถังขยะ ท่ีท้ิงขยะและบอกลบสิ่งปฏิกูล ท้ังในเขตพ้ืนท่ีและประสานรวมมือกับทองถ่ินอ่ืนใน

การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

4.5 จัดหาสถานท่ีสําหรับปลูกตนไม เพ่ือความรมรื่นและปรับปรุงภูมิทัศนภายในตําบลเพ่ือใหเปน

หมูบาน/ตําบลนาอยู 

5. นโยบายดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

มุงพัฒนาการศึกษาในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ในทุกระดับใหมีคุณภาพสามารถ

พัฒนาใหมีความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรม พรอมท้ังสงเสริมงานดานพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรม

ประเพณีอันดีงามของทองถ่ินใหยั่งยืน โดยมีนโยบายดังนี้ 
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           5.1 พัฒนาปรับปรุงศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงให

ไดมาตรฐาน รมรื่นนาอยูและปลอดภัย สามารถเตรียมความพรอมของเด็กกอนวัยเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

5.2 สนับสนุนและดูแลในเรื่องของอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) แกเด็กกอนวัยเรียนอนุบาลและ

ประถม ใหมีคุณภาพและท่ัวถึง 

5.3 สงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในพ้ืนท่ี ใหมีวัสดุ 

สื่อสารการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพทันสมัย ตามกําลังงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

5.4 ผลักดันงบประมาณจากภาครัฐ จัดใหมีศูนยการเรียนรูท่ีทันสมัยดานเทคโนโลยี เชน หองไอซีที 

(ICT) และอ่ืนๆ 

5.5 สงเสริมการกีฬา การนันทนาการและการจัดกิจกรรมทางวิชาการ จัดหาอุปกรณกีฬาใหกับ

หมูบานตางๆ เพ่ือใชในการออกกําลังกาย 

5.6 ทะนุบํารุงและสงเสริมพระพุทธศาสนา กิจกรรมท่ีเปนศาสนปฏิบัติและวันสําคัญตางๆ ตลอดจน

สงเสริม การปฏิบัติศาสนกิจของสงฆ 

5.7 อนุรักษสงเสริมสนับสนุน กิจกรรมเก่ียวกับงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาของทองถ่ิน 

โดยตั้งงบประมาณดําเนินการเอง และสนับสนุนใหหมูบานตางๆ ดําเนินการตามความเหมาะสม 

          5.8 ประสานเชื่อมโยงบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชุมชน สถาบันศาสนา 

สถาบันการศึกษา ในการอนุรักษและสืบสานวัฒนธรรมตลอดจนการสืบคนมรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ของทองถ่ิน 

5.9 การจัดตั้งพิพิธภัณฑทองถ่ินเพ่ือการสืบคนและเรียนรู 

5.10 จัดใหมีการฝกอบรมเพ่ือเรียนรูวัฒนธรรมการสื่อสารและการอยูรวมกันของกลุมประเทศ

อาเซียนเพ่ือรองรับการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เอ.อี.ชี) 

6.นโยบายดานการพัฒนาแหลงน้ํา 

 โดยมุงพัฒนาแหลงน้ําในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เพ่ือใหมีแหลงเก็บกักน้ําไวใชใน

การอุปโภค บริโภคและการเกษตร โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

 6.1 ขุดสระเพ่ือเก็บกักน้ํา ขุดบอน้ําตื้น บอบาดาล ใหกับผูไดรับความเดือนรอน 

 6.2 ผลักดันงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐ เพ่ือจัดทําโครงการผันน้ําโดยผานระบบทอ เพ่ือเก็บกัก

น้ําในการผลิตน้ําประปา 

 6.3 ขุดลอกลําหวย หนอง คลอง บึง ท่ีตื้นเขินใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดอยางเพียงพอกับความ

ตองการของประชาชน 

 6.4 จัดใหมีแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร กอสรางฝาย (ถาวร/ชั่วคราว) ขยายคลองสงน้ํา สถานีสูบน้ําดวย

พลังงานไฟฟาเพ่ือการเกษตรของราษฎร 

7.นโยบายดานการทองเท่ียว 

 โดยมุงเนนพัฒนาดานแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีตําบลจําปาโมง ใหเปนแหลงทองเท่ียว และเพ่ือเชื่อมโยง

กับแหลงทองเท่ียวในระดับอําเภอ จังหวัด โดยมีนโยบาย ดังนี้ 

 7.1 ผลักดันหนวยงานภาครัฐใหรวมพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวภูผาแดง ใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิง

ธรรมชาติและเชิงวัฒนธรรม 
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 7.2 ประชาสัมพันธเชิญชวนใหชาวพุทธและนักทองเท่ียว ใหมากราบนมัสการหลวงปูฟาลั่น ซ่ึงเปน

พระคูบานคูเมืองและเปนท่ีเคารพสักการะของชาวตําบลจําปาโมง อันเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

วัฒนธรรม 

 7.3 ประชาสัมพันธเชิญชวนใหชาวพุทธและนักทองเท่ียว ไดมาเยี่ยมชมและกราบนมัสการรอยพระ

พุทธบาทจําลองวัดถํ้าจันทรคราส ซ่ึงเปนการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ 

 7.4 สงเสริมสนับสนุนงานสรงน้ําพระบรมสารีริกธาตุและกราบนมัสการเจดียวัดปาถํ้าหีบ ซ่ึงเปนการ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ 

 7.5 ปรับปรุงหนองบุงเขียงโดยการปลูกตนไม ปรับปรุงภูมิทัศน เพ่ือเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจและ

เปนแหลงทองเท่ียวในอนาคต 

 7.6 ปรับปรุงหนองเหลาจา โดยการปลูกตนไม กอสรางสนามกีฬา ปรับภูมิทัศน เพ่ือเปนสถานท่ีออก

กําลังกายและท่ีพักผอนหยอนใจของประชาชน 

 7.7 ปรับปรุงหนองน้ําสาธารณะโนนสวาง เพ่ือใหเปนสถานท่ีพักผอนและออกกําลังกาย 

8.นโยบายดานการบริหารจัดการ 

 โดยมุงพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เพ่ือใหสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนและไดรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็วทันเหตุการณโดยมี

นโยบายการบริหารงาน ดังนี้ 

 8.1 ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวกับการบิการประชาน โดยสามารถใหบริการประชาชนในเรื่อง

ตางๆ ไดอยางรวดเร็ว ท้ังนี้ตองลดเวลาการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในทุกๆ เรื่องในการใหบริการ โดยยึดหลัก

ความพึงพอใจและหลักธรรมาภิบาล 

 8.2 ปรับปรุงและพัฒนาการใหบริการประชาชน โดยการพัฒนาปรับเปลี่ยนทัศนคติของ พนักงาน 

เจาหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง โดยใหมองประชาชนผูมาขอรับบริการอยางสุภาพออนนอม 

เพ่ือใหประชาชนมีความพึงพอใจและใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ในการปฏิบัติงาน

และการพัฒนา 

 8.3 กอสราง พัฒนา ปรับปรุง อาคารสถานท่ี เพ่ือรองรับประชาชนท่ีมาติดตอขอรับบริการใหไดรับ

ความสะดวก ปลอดภัย 

 8.4 จัดหาเครื่องมือ เครื่องใชสํานักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็วมีประสิทธิภาพและ

เพียงพอกับปริมาณงาน 

 8.5 ปฏิบัติงานใหมีความโปรงใส ยึดหลักการมีสวนรวมและสามารถตรวจสอบได 

3.2 ปจจัยและสถานการณเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 3.2.1 วิเคราะหการเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค ประเทศ และตางประเทศในเรื่องท่ีสงผลกระทบ

ตอองคการบริหารสวนตําบล 

 ตามท่ีกลุมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ไดรวมตัวจัดตั้ง

สมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต (Association of South East Asian Nations หรือASEAN) ซ่ึง

เปนองคกรระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในชวงตั้งแต ป 2510 ถึง 2534 

สมาคมอาเซียนใหความสําคัญดานการเมือง และความม่ันคง มุงสงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 

ตอมาในป 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนไดผลักดันใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจของ

กลุมประเทศในอาเซียน โดยใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  (ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา  
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(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 เปนท่ีเรียบรอยเม่ือป 2551 ซ่ึงไดสงผลให

ปจจุบันบริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศใน

อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก  

โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกลเคียง คือ จีน และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน 

เชน สหภาพยุโรป อีกท้ังไดเกิดปญหาความทาทาย ความม่ันคงในรูปแบบใหม เชน โรคระบาด การกอการราย 

ยาเสพติด การคามนุษย  สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําใหอาเซียนจําเปนตองปรับตัว  เพ่ือใหสามารถรับมือการ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ระหวางประเทศ ประกอบกับ ท่ีประชุมสุดยอดผูนําอาเซียนป 2550 (2007)   

ณ เมืองเบซู ประเทศฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN 

Economic Community–AEC) ซ่ึงเปาหมายสําคัญของการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 

1. เพ่ือใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา ทุน และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ ไดอยางเสรี 

2. เพ่ือสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 

3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ลดชองวางการพัฒนาระหวางสมาชิกเกาและ

สมาชิกใหม 

4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก โดยผานการจัดทําขอตกลงการคาเสรี (FTA) 

กับประเทศนอกภูมิภาค 

การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ในป 2558 ใน

กรณีของประเทศไทย สวนท่ีสําคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพรอมของชุมชนทองถ่ิน ในการกาว

เขาสูประชาคมอาเซียน เพราะวาถาหากชุมชนทองถ่ิน ไมมีมาตรการหรือแผนรองรับการกาวเขาสูประชาคม

อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางดานการแขงขัน การตลาด ตลอดจนทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน 

วัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีถือวาเปนสิ่งท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนาน และการสรางชุมชนทองถ่ินท่ีมีวิสัยทัศน 

ใหมีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนใหเขากับบริบทของชุมชนทองถ่ิน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีภารกิจสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการของประชาชนใน

ทองถ่ิน จําเปนตองเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการสรางความรู ความ

เขาใจ ใหกับประชาชน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหสามารถรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองวางแผน และเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบการเขาสูประชาคม

อาเซียนในป 2558 ท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน 7 ดาน ดังนี้ 

 1.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทําใหเกิดการ

รวมตัวของเศรษฐกิจท่ีมีมูลคา และมีชองทางการกระจายสินคาเพ่ิมมากข้ึนนอกจากนั้น จะเกิดการเรียกรอง

จากกลุมนักลงทุนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยใหมีการพัฒนาเครือขายการคมนาคม เพ่ือใหการเคลื่อนยาย

สินคาและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองมุงเนน

การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟาและประปา ซ่ึงองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอาจไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 2.การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเขามาของทุนตางชาติท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน

สงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทบทวนบทบาทในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพ้ืนท่ี โดย

อาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิต

แบบใหม เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล 
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 3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความยั่งยืนดานสิ่งแวดลอม

ของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม 

ซ่ึงจะตองดูแลทรัพยากรและจัดการอยางเปนระบบ โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมี

สวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพ้ืนฐานของความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือสรางความรัก ความหวง

แหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ตองไมลืมเรื่องของ

การควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตองทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาค

สวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหาสังคมและ

สาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความขัดแยงทาง

สังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตอง

เนนการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละงานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด รวมท้ังจะตองจัด

สวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง นอกจากนี้ องคกร

ปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการเขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซ่ึงจะทําใหชุมชนมีการ

ดํารงชีวิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 5.การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีบทบาทในการเฝาระวังปญหา

อาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับแรงงานอพยพรวมกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกัน

ไดภายใตแนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 

 6.การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเปนจุดเริ่มตนของการพัฒนา

ดานตางๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดและสงเสริม

การศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนใหสามารถกาวสูประชาคมอาเซียนไดโดย

ตองเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดยปรับ

หลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ

สื่อสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนํา

เทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูท่ีทันสมัย มีความเปนสากลและมี

คุณภาพ นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูลท่ีจําเปนตอแรงงานตางชาติ เปน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 

นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสิ่งเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานใน

อาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวางประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีมีพรมแดนติดตอกัน ซ่ึงมักจะมีวัฒนธรรมท่ี

คลายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 

 7.การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจตองมีการจัดตั้งหนวยงานดานวิเทศ

สัมพันธ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานดานการตางประเทศและความรวมมือกับ

ประเทศเพ่ือนบาน และเพ่ือใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนท่ีมาติดตอราชการได 
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 3.2.2 การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น 

  1. กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น 

รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน(พุทธศักราช 2550) ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน

และความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง

และมีอํานาจหนาท่ีของตนเองโดยเฉพาะ 

 นอกจากนี้  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ.2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน คือ คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนดหนาท่ีของ 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน ตลอดจนรายไดของทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึน

และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน พ. ศ. 2542 ไดกําหนดรูปแบบการบริหารงาน

บุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน 

 ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคปจจุบัน จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยมิเพียง

จะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป

รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินใหมีความยั่งยืน ประชาชนสามรถ 

พ่ึงพาตนเองไดดวย  และยังเปนองคกรท่ีเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการ

ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 

 2. หลักการพ้ืนฐานในการวางแผน 

 การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน  4 ประการดวยกัน คือ 

 1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร (Contribution to Purpose 

and Objectives) ในการวางแผน ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผนทุกแผนท่ี

กําหนดข้ึนนั้นจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการสัมฤทธิ์ผล 

หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหจุดประสงคของกลุมบุคคลท่ีรวมกัน

ในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิกอยางจริงใจ 

2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primary of Planning) ซ่ึงกระบวนการ

จัดการประกอบดวย  การวางแผน  (Planning ) การจัดองคการ (Organizing)  การบริหารงานบุคคล  

(Staffing)  การสั่งการ  (Leading)  และการควบคุม  (Controlling)  การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน  ท้ังนี้  

เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน  ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง 

 3.   การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารงานทุกคน (Pervasive of Planning) การวางแผนงานของ

ผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะการบริหารในระดับท่ี

ตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จในการวางแผนจึงมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง 

 4. ประสิทธิภาพของแผนงาน  (Efficiency of  Plans)  ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง

ประสิทธิภาพของการวางแผน  ซ่ึงสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนซ่ึงประหยัดและ

คุมคา  เชน  การใชเวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกใน

องคการหลักการพ้ืนฐาน  4  ประการ  นี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนให

องคการประสบความเจริญกาวหนา 
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 3.ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

 1.  การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือไดในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาพิจารณากําหนด

จุดมุงหมายและกิจการตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุมทํางานไดขอมูลท่ีมาจาก

แหลงท่ีเชื่อถือไมได จะทําใหการวางแผนงานนั้น เกิดการผิดพลาด ฉะนั้น ขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญในการ

กําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง 

 2. การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะทํางานในเชิงรับมากกวา

เชิงรุก เขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย ฉะนั้น ผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มและเปน

คนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม แผนท่ีวางไวอยางเหมาะสมและ

เขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง 

 3.  การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย การวางแผนอาจจะทําใหการ

ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได แตก็เปนความจริงวา ถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว แผนท่ี

กําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได จึงกลาวไดวา การวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ 

รวบรวมการวิเคราะห  สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น  ถาการเสียเวลาสิ้นเปลืองแลว  ผล

ของแผนท่ีจะออกมาดีนั้น  ยอมเปนไปไมได 

 4. การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนําความคิด

ริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยืดหยุนการดําเนินการในบาง

กรณีบาง ซ่ึงจะนําผลดีมาสูองคการ 

 5. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผน บางครั้งเหตุการณตาง 

ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบตอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคมและ

การเมือง ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได อาจจะนําไปสูการตอตานจากกลุม

คนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอ กระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ 

 6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภายนอกท่ีไมสามารถควบคุมไดเพราะ

ปจจัยภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือ

ภัยธรรมชาติตาง ๆ ซ่ึงสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบ

ปญหายุงยากได 

 3.2.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส SWOT 

Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

 การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร เพ่ือชวยในการกําหนดจุดแข็ง

(Strength) จุดออน (Weakness) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม (Threat) เพ่ือนําผล

การวิเคราะหไปกําหนดกลยุทธการทํางาน นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการ

พัฒนา 

 3.2.4 การวิเคราะหขอมูลสถานการณทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสภาพแวดลอมในพ้ืนท่ี

ซ่ึงคาดการณวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลแมขาวตม 

  - ปญหาการการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตร 

  - ปญหาการขยายเขตไฟฟาสาธารณะยังไมท่ัวถึง 

  - ปญหาการขยายเขตบริการบางพ้ืนท่ียังไมครอบคลุม 
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  - ปญหาดานการคมนาคมถนนสายหลัก สายรอง ตรอกซอย 

  - ปญหาถนนเขาพ้ืนท่ีการเกษตร สะพาน และทอระบายน้ํา 

  - ความตองการในปองกันโรคและสงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยมุงเนนสงเสริม

ใหใชภูมิปญญาทองถ่ิน สมุนไพร การแพทยแผนไทย 

  - ตองการอนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 - ตองการสงเสริม ทํานุบํารุงพุทธศาสนาและจัดกิจกรรมดานศาสนาวัฒนธรรม 

  - การจัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชน 

  - สงเสริมการประกอบอาชีพหลัก อาชีพรอง อาชีพเสริม และการรวมกลุม 

  - ปญหาการกําจัดขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ 

  - การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  - การมีสวนรวมเพ่ือสรางชุมชนเขมแข็ง 

  - การจัดการดานจราจรติดตั้งสัญญาณ เครื่องหมายจราจร เพ่ือลดอุบัติเหตุ 

3.2.5ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพ่ือกําหนดแนวทางการ 

พัฒนาทางกายภายในมิติพ้ืนท่ี 

การวางแผนผังเมือง เพ่ือจัดระบบผังเมืองรองรับปญหาในอนาคต  ซ่ึงปญหาผังเมืองนี้ในเมืองใหญๆ 

หรือชุมชนใหญกําลังประสบปญหามาก   เพราะไมมีการวางแผนรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต     สําหรับ

องคการบริหารสวนตําบลแมขาวตมตองใหความสําคัญกับปญหาการวางแผนผังเมืองเพ่ืออนาคตจะไมประสบ

ปญหาหรือประสบกับปญหาก็ไมรุนแรงมากนัก 

3.2.6  ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและ 

โอกาสการพัฒนาในอนาคต  เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค) 

  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดย

วิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานๆ 

ขององคการบริหารสวนตําบล รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน

ของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบคําถามวา   “ปจจุบัน

ทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคต

ตอไป ท้ังนี้โดยใชเทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength – S) 

จุดออน (Weak – W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เปน

เครื่องมือ 

ปจจัยภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) หมายถึงขีดความสามารถหรือทรัพยากรท่ีมีอยูภายในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินซ่ึงสามารถนํามาจัดการเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนภารกิจและจุดมุงหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

 จุดออน (Weakness) หมายถึงความผิดพลาดหรือขอดอยในทองถ่ินซ่ึงมีผลทําใหไมบรรลุตามแนว

ทางการพัฒนาท่ีวางไว 

ปจจัยภายนอก 

 โอกาส (Opportunities) หมายถึงสถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกท่ีมีลักษณะเก้ือกูลหรือ

สนับสนุนตอแนวทางการพัฒนา 
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 อุปสรรค (Threat) หมายถึงสถานการณและสิ่งแวดลอมภายนอกทองถ่ินท่ีมีลักษณะสงผลใหเกิดความ

เสียหายหรือมีผลดานลบตอการพัฒนา 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 

 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปา

โมง ในปจจุบันเปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะแวดลอม

ภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตางๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของทองถ่ิน อันเปน

สภาวะแวดลอมภายในทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยเปนการตอบ

คําถามวา   “ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สําหรับใชเปนประโยชนในการกําหนดการ

ดําเนินงานในอนาคตตอไป 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 
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 3.ปญหาขาดท่ีดินทํากิน ท่ีดินทํากินไมพอเพียง ท่ีดินไมมีเอกสารสิทธิ์  การบุกรุกท่ีสาธารณะของ

ประชาชนยังมีอยูบาง  

 4.การเขาถึงแหลงเงินทุน เพ่ือใชในการประกอบอาชีพ 

 5.ปญหาการใชทรัพยากรธรรมชาติและการทําลายสิ่งแวดลอมท่ีเพ่ิมมากข้ึนอันอาจเปนสาเหตุมลพิษ

ทางอากาศสงผลตอสุขภาพของประชาชน 

 6.ปญหาการเดินทางเพ่ือขายแรงงานนอกพ้ืนท่ี ทําใหครอบครัวขาดความอบอุน ปญหาสิ่งเสพติด 

วัยรุนทะเลาะวิวาท คนชราถูกทอดท้ิงตามมา 

 7.ปญหาเกษตรกรขาดความรูความเขาใจท่ีถูกตอง โดยเฉพาะการใชปุยเคมี สารเคมีตางๆ กําจัดวัชพืช

และศัตรูพืช ซ่ึงจะเปนผลเสียตอสุขภาพรางกายของเกษตรกร รวมท้ังสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมอีกดวย 

 ปจจัยภายนอก 

  การวิเคราะหโอกาส (Opportunity = O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอม เหตุการณ

สถานการณของโลก ของประเทศ และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึน จะสงผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางไรท่ีเปน 

ประ.โยชน หรือเปนโอกาสอันดีตอองคการบริหารสวนตําบล โดยพิจารณาท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

การปกครองและเทคโนโลยี ซ่ึงมีดังนี้ 

 1.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาสังคม เพ่ือการพัฒนาเด็ก เยาวชน

สตรี คนชรา คนพิการ ผูปวยเอดส รวมถึงผูดอยโอกาสในสังคม 

 2.รัฐมีนโยบายและใหความสําคัญในการปองกันและแกไขปญหาปญหายาเสพติด ปญหาดานสุขภาพ

อนามัย 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 
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 2.ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมตางชาติ ทําใหประชาชนในชุมชนลืมรากฐานทางวัฒนธรรมหัน

ไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 

3.สภาวการณทางเศรษฐกิจในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ รวมท้ังปญหาความแหง

แลงหรือฝนไมตกตองตามฤดูกาล สงผลตอเกษตรกร และการพัฒนาทองถ่ินดวย 

ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนาทองถิ่น 

 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 
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2.5 ครัวเรือนไดถูกรบกวนจากมลพิษ (ไมวาจะเปนจากเสียง ฝุน กลิ่น น้ําเสีย ขยะของเสียง) 

สงผลตอการเจ็บปวย เกิดความวิตก กังวล 

2.6 ครัวเรือนยังไมมีการปองกันอุบัติภัยอยางถูกวิธี ไมวาจะเปนการปองกันเหตุจากอุบัติเหตุเม่ือ

ขับข่ียานพาหนะ เหตุจากเครื่องใชไฟฟา และอุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ 

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 
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 5.4 ครัวเรือนไมมีสวนรวมทํากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชนของชุมชนมีปรากฏจํานวนนอย ปจจัย

อาจมาจากผูนําขาดภาวะผูนํา ไมโปรงใส ชุมชนแตกแยก หรือการไมมีความเสียสละของสวนบุคคล      

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 

4.1 ครัวเรือนไมมีการเก็บออมเงิน (บางสวน)  

4.2 ราษฎรมีรายไดต่ําเนื่องจากมีอาชีพท่ีไมม่ันคงไมมีอาชีพเสริมรองรับและไมมีความรูดาน 

อาชีพท่ีประชาชนมีความถนัดและสนใจ 

4.3 ขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรเนื่องจากแหลงน้ําตามธรรมชาติท่ีมีอยูตื้นเขินอีกท้ังแหลงน้ํา 

มีอยูไมเพียงพอตอความตองการและมักจะแหงขอดในฤดูแลง 

4.4 ขาดสถานท่ีจําหนายสินคาทองถ่ิน  

 3.สุขภาพอนามัย 

7.ขาดสถานท่ีสําหรับกิจกรรมนันทนาการเชนสนามกีฬาอุปกรณกีฬาในบางหมูบาน 

8.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 
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 7.ความปลอดภัยจากภัยพิบัติและความเสี่ยงในชุมชน  

    จากท้ัง 3 ตัวชี้วัด ซ่ึงประกอบดวย ความปลอดภัยจากยาเสพติด ความปลอดภัยจากภัยพิบัติ และ

ความปลอดภัยจากความเสี่ยงในชุมชน ผลการประเมินจะอยูในระดับปานกลางถึงมีปญหานอย จากพบในเรื่อง

ของยาเสพติดมีการแพรระบาดอยูบาง 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 วิสัยทัศน ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  ยึดขอบขายแนวทางการดําเนินงานในชวงปจจุบัน

และในอนาคตท่ีองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงจะดําเนินการดวยความมุงม่ันท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จ เปน

ผลรูปธรรม 

วิสัยทัศน 

“ชุมชนนาอยู คูหลักธรรมาธิบาล การเกษตรพอเพียง” 

พันธกิจ  ในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 1.สรางความเขมแข็งใหชุมชน  โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและแกไขปญหา

อยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินใหชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 

2.พัฒนาเกษตรกรรมใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

4.พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสรางรายไดของประชาชน และสงเสริม

งานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

5.บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนสุขอยางยั่งยืน 

6.บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

เปาประสงค 

 1.ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มีสุขภาพอนามัยท่ีดี ทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

 2.สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนไดมาตรฐานและปลอดภัย 

 3.การคมนาคมติดตอระหวางชุมชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย และบริหาร 

จัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

 4.มีสถานท่ีทองเท่ียวเชิงอนุรักษ โดยวิถีวัฒนธรรมชุมชน สรางรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

 5.อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และจัดการ

มลพิษตางๆ 

 6.การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สราง

ความพึงพอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน 

แนวคิดในการกําหนดกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ปจจัยและสถานการณการเปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา 

จากการศึกษา  และรวบรวมขอมูล  รวมถึงการจัดประชุมประชาคมหมูบาน  ทําใหสามารถสรุปสภาพ

ของปญหาท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดดังนี้ 

1.   ปญหาน้ําอุปโภคบริโภค และน้ําใชเพ่ือการเกษตร 

      (1)   บางพ้ืนท่ีไมมีแหลงน้ําขนาดใหญเพ่ือการเกษตร 

      (2)   แหลงน้ําท่ีมีอยูไมสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 
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(3) ไมมีแหลงน้ําดื่มสําหรับการทําระบบประปา 

(4) แหลงน้ําตื้นเขิน 

(5) ขาดระบบชลประทานท่ีดี 

(6) ขาดระบบการบริหารจัดการน้ําท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

2.   ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

      (1)   การคมนาคมภายในหมูบานและพ้ืนท่ีการเกษตรไมสะดวก 

 (2)   การมีไฟฟาใชไมเพียงพอ  (ไฟฟาสาธารณะ,ในพ้ืนท่ีทําการเกษตร) 

 (3)   บางหมูบานไมมีสถานท่ีทํากิจกรรมรวมกัน 

 (4)   น้ําทวมขัง/ระบบการระบายน้ํา 

3. ปญหาการผลิต  การตลาด  รายไดและการมีงานทํา 

      (1)   การทําการเกษตรฤดูแลงไมไดผล 

      (2)   ผลผลิตจากการเกษตรตกต่ําและไมมีคุณภาพเพียงพอ 

      (3)   ผลผลิตจากการทําการเกษตรขายไดราคาต่ํา แตมีตนทุนในการผลิตสูง 

(4) ไมมีตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกร 

(5) การรวมตัวของเกษตรกรไมเขมแข็ง 

(6) การไมมีอาชีพเสริม 

(7) การอพยพหางานทําตางถ่ิน 

(8) เงินทุนในการผลิตไมเพียงพอ 

(9) ภาระหนี้สินของเกษตรกร 

4. ปญหาสาธารณสุขและการอนามัย 

      (1)   พฤติกรรมการบริโภคท่ีไมถูกวิธีและเหมาะสม 

(2) ขาดการเสริมสรางสุขภาพ 

(3) การขาดความรูในการปองกันโรค 

(4) สุขลักษณะในบาน 

(5) ขาดความรูความเขาใจในการใชสารเคมีในการทําการเกษตรอยางถูกวิธี 

(6) การคุมครองผูบริโภค 

(7) การปองกันอุบัติภัย 

(8) ภัยจากสัตวเลี้ยง 

5.   ปญหาการศึกษาเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

(1) สถานท่ีบริการใหขาวสารดานขอมูลยังไมพอเพียง 

      (2)   การใหความรูดานคุณภาพชีวิตยังไมท่ัวถึง 

(3) สถานศึกษายังไมมีวัสดุอุปกรณและสื่อการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพเพียงพอ 

(4) สถานศึกษาในพ้ืนท่ีมีบุคลากรไมเพียงพอ 

(5) วิทยากรท่ีจะมาใหความรูกับราษฎรในพ้ืนท่ี 

(6) ไมมีสถานท่ีสาธารณะไวออกกําลังกาย  หรือ  พักผอนหยอนใจ 

(7) ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีสําคัญไมไดรับการสนับสนุนและอนุรักษเทาท่ีควร 
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(8) ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

6.   ปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

        (1)   คุณภาพของดิน     (2)   ปาไมถูกทําลาย 

(3)  ระบบนิเวศนของแหลงน้ําถูกทําลาย  (4 )  ขยะมูลฝอย 

(5)   ปญหามลพิษ     (6) การบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน 

(7)  ขาดความรูความเขาใจในระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดลอม 

7.   ปญหาการบริหารและการจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 

(1) งบประมาณไมเพียงพอ    (2)  ขาดวัสดุ, อุปกรณ, ครุภัณฑตางๆ  

(3)   บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการบริหารการจัดการ 

8. ปญหาอ่ืนๆ 

      (1)   ยาเสพติด     (2)   โรคเอดส 

      (3)   ภัยธรรมชาติ     (4)   ทะเลอะวิวาท 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. 

โครงสรางความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง พ.ศ. 2560 -2563 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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      3.4 แผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map)   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.02 

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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บทท่ี 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัด 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ภายใตแผน

ยุทธศาสตร  4 ป (2560– 2563) เปนการบงบอกถึงวิธีการหรือแนวคิดของการพัฒนาองคกรวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการ

ในอนาคตไดอยางไร ทองถ่ินจะไปถึงจุดหมายท่ีตองการไดหรือไม ซึ่งประชาชนสวนใหญมีฐานะดอยในทางเศรษฐกิจและเผชิญ

ปญหาทางดานความไมสะดวกในการคมนาคม และไมมั่นคงในการถือครองท่ีดินทํากิน ผลผลิตหรือรายไดต่ํา สุขภาพอนามัย

ไมดี ขาดแคลนนํ้ากินนํ้าใช และขาดความรูในการปรับปรุงคุณภาพชีวิตโดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังน้ี 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งใหชุมชน 

ความเขมแข็งของชุมชนนับวามีบทบาทความสําคญัตอการพัฒนาสงัคมเพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆโดยเฉพาะในดานการเปน

กลไกขับเคลื่อนเพ่ือการแกไขปญหาความยากจน การพัฒนาคุณภาพชีวิต การลดผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

อันเน่ืองมาจากการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศตลอดจนการเปนรากฐานท่ีสําคญัของการพัฒนาในทุกดานๆ 

ไมวาจะเปนทางดานเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการเมืองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ฯลฯ เพ่ือเสริมสรางชีวิตความ

เปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึนมีความสุขและมั่นคงรวมท้ังการเสริมสรางฐานรากของสังคมใหโครงสรางสังคมโดยรวมแข็งแรง

มั่นคงและรองรับการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคงและยั่งยืนไดตอไป 

เปาหมาย 

 - ดานการสงเสรมิประชาธิปไตย  

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง พัฒนาศกัยภาพผูนําชุมชน ตลอดจนสรางเครือขายเพ่ือการพัฒนา

ชุมชนความเสมอภาค สิทธิเสรภีาพ ใหมีความเข็มแข็ง 

- ดานการรักษาความยุติธรรมและกระบวนการยตุิธรรม การประนอมขอพิพาทและการชวยเหลือทางดานกฎหมาย 

- ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

หามาตรการเชิงปองกัน และกําหนดแนวทางเพ่ือปองกันและบรรเทาสาธารณภยัในพ้ืนท่ี 

1.สงเสรมิความรูความเขาใจในการจัดการสาธารณภัย ของผูบริหารและขาราชการทองถ่ิน และ

เตรียมพรอมเมื่อเกิดเหตสุาธารณภัย 

2.ซักซอมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย กําหนดช้ันการบังคับบัญชา การตัดสินใจและข้ันตอนในการ

ปฏิบัติเมื่อเกิดภยัสาธารณะ 

3.จัดหาสถานท่ี และอุปกรณการชวยเหลือเมื่อเกิดสาธารณภยัข้ึนในพ้ืนท่ี 

- ดานการรักษาความสงบเรียบรอย 

  เสรมิสรางความสงบสุขในสังคม รกัษาชุมชนใหเขมแข็ง สํารวจจุดท่ีมักเกิดเหตุราย ภัยอันตรายจากกลุม

มิจฉาชีพ และหามาตรการปองกันเพ่ือลดจํานวนการเกิดเหตรุายเหตท่ีุบ่ันทอนความสงบสุข และรักษาความสงบเรียบรอย

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนิของ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรพัยสิน  

- ดานการสงเสรมิอาชีพใหความสาํคัญแกกลุมแรงงานนอกระบบ ใหสามารถมีรายไดเพียงพอกับรายจาย และ

สําหรับกลุมไมมีงานทําจะสงเสรมิใหเกิดอาชีพ รวมท้ังสงเสริมใหกลุมผูสูงอายุ และผูพิการมีงานทําเพ่ือใหสามารถดํารงชีพ

ไดอยางเหมาะสม                             
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- ดานสวัสดิการสังคม   

 1) สงเสริมและพัฒนาผูสูงอายุ ใหไดรับเบ้ียยังชีพในปตอๆ ไปอยางท่ัวถึง โดยมีการจดัทําฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน 

เพ่ือการคาดการณจํานวนของผูสูงอายุท่ีจะไดรับเบ้ียยังชีพลวงหนา และกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป นอกจากน้ียังให

ความสําคญัในเรื่องของคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ 

 2) สงเสริมและพัฒนาผูพิการในทองถ่ิน โดยใหความสําคัญในการอํานวยความสะดวก การประกอบอาชีพ การ

ดํารงชีวิตอยูในสังคม ตลอดถึงการดูแลคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอมของผูพิการ 

3) สงเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน ใหความสําคัญกับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก พิจารณาใหเดก็ไดรับอาหาร

เสรมิ (นม) อยางท่ัวถึง และไดรับอาหารกลางวันครบทุกคน เพ่ือเปนขอมูลกําหนดไวในแผนพัฒนาสามป นอกจากน้ีองคการ

บริหารสวนตําบลจําปาโมงตองจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในทองถ่ิน พิจารณานําแผนงาน/โครงการดานการพัฒนาเด็ก

และเยาวนบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมงตามความเหมาะสม 

4) สงเสริมดานท่ีพักอาศัยใหแกผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูยากจน ใหมีท่ีอยูอาศัย 

- งานสิทธิมนุษยชน การรักษาสิทธิท่ีประชาชนสมควรไดรับดวยความเทาเทียมกัน 

- ดานการศึกษา สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาดานการศึกษาของเดก็ เยาวชนและประชาชนท่ัวไป ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน ใหความสําคญักับการศกึษาท้ังในระบบ และนอกระบบ โดยการสงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชน และการศึกษา

ตามอัธยาศัย  

- ดานสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน การปองกันและระงับการระบาดของโรคตดิตอ และการ

เขาถึงการรักษาของผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนท่ัวไป 

แนวทางการพัฒนา 

1.เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

2.สงเสรมิอาชีพ ใหมีการแปรรูปสนิคาทางการเกษตรเพ่ือยกระดับรายไดของบุคคล ครอบครัวกลุมอาชีพ และระดับ

ชุมชน สนับสนุนสินคาพ้ืนบานกลุมอาชีพตาง ๆ ของชุมชนรานคาชุมชน ตลาดกลางชุมชน กองทุนตางๆ ของชุมชน 

3. สงเสรมิ พัฒนา และจดัสวัสดิการสังคมสงเคราะหพัฒนาคณุภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสผูยากไร  

4. สงเสรมิสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไปใหมีคุณภาพ และได

มาตรฐาน 

5.สงเสรมิสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและควบคุมโรคตดิตอและไม

ติดตอ 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนกลุมผูผลติของชุมชนท่ีผลิตผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

2. สัดสวนกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลิตท่ีเขมแข็งตอกลุมออมทรัพยเพ่ือการผลติท้ังหมด 

3. สัดสวนหมูบานท่ีมีการจัดสวัสดกิารของชุมชนตอหมูบานท้ังหมด 

4. สัดสวนหมูบานท่ีมีการเรียนรูโดยชุมชน 

5. สัดสวนครัวเรือนท่ีเปนสมาชิกกลุมในชุมชนตอครัวเรือนท้ังหมด 

6. จํานวนกลุมอาชีพ และชุมชนมทัีกษะในการประกอบอาชีพ 
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7. รายไดตอคนตอป เพ่ิมมากข้ึนมีรายไดเพียงพอกับคาใชจาย 

8. จํานวนประชาชนในชุมชนมีงานทําตลอดท้ังป 

     9. จํานวนคนชรา คนพิการ ผูติดเชื้อ คนยากไร และเด็กดอยโอกาสท่ีไดรับสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห 

อยางท่ัวถึง 

    10.จํานวนเด็กกอนวัยเรียน เด็กนักเรียนท่ีไดรับอาหารกลางวัน และอาหารเสริม (นม) 

    11.ระดับความสําเร็จการดําเนินงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชน 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 เกษตรกรรมเปนอาชีพพ้ืนฐานของคนในสังคมไทยทุกยุคทุกสมัย ประชาชนสวนใหญอยูในภาคเกษตร 

การพัฒนาการเกษตรเปนเปาหมายท่ีสําคัญของการพัฒนาประเทศมาตลอด สาขาเกษตรเปนสาขาท่ีไดรับ

ความสําคัญอยางสูงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติทุกฉบับ อยางไรก็ตาม ถึงแมวาผลจากการ

พัฒนาการเกษตรท่ีผานมาจะทําใหภาคเกษตรไดเจริญกาวหนาไปอยางมาก แตเกษตรกรรมก็ยังเปนสาขาการ 

ผลิตท่ีมีปญหาตางๆ อีกหลายประการ ประการหนึ่งก็คือความปลอดภัย โดยท่ีในประชาคมโลก หรือแมแต

ประชาคมอาเซียน ตางใหความสําคัญดานอาหาร ประเด็นสุขภาพอนามัยไดถูกนํามาใชเปนเครื่องมือในการกีด

กันการคาระหวางประเทศ การผลิตภาคการเกษตรจึงตองปรับตัวใหทันกับทิศทางความตื่นตัวในการผลิตท่ี

ปลอดภัยปราศจากสารเคมี เพ่ือใหการผลิตภาคการเกษตรมีความเจริญเติบโตตอไปได อีกท้ังกระบวนการผลิต

ท่ีเนนความปลอดภัยดานอาหาร ยังสงผลดีตอสิ่งแวดลอม อันเปนปจจัยสําคัญตอการพัฒนาท่ียังยืน 

ขณะเดียวกัน การใหความสําคัญกับความปลอดภัยดานอาหารเพ่ือการบริโภคของประชาชนก็เปนการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยของประเทศใหมีคุณภาพอีกดวย 

เปาหมาย 

 สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชนเพ่ือมุงเนนใหเกิดการพ่ึงพาตนเองตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมท้ังเตรียมมาตรการรองรับเพ่ือสรางรายไดท่ีม่ันคงใหแกประชาชน 

 - งานดานการสงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดข้ึนแกคนในชุมชน เพ่ือเนนใหเกิดการพ่ึงพา

ตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 - งานดานการสงเสริมการเกษตร หาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรในการพัฒนาการเกษตรแบบ

ยั่งยืนและรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

 แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพ่ิม  ลด

ตนทุนการผลิต 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

 1.จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง 

 2.รอยละท่ีลดลงของจํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. 

 3.จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนและรูปแบบ

เกษตรปลอดภัย 

 4.รอยละของพ้ืนท่ีเกษตรกรรมท่ีไดรับการจัดการและฟนฟูทรัพยากรเพ่ือการผลิต 
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3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาหมาย 

 เพ่ือกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  สรางและซอมบํารุงถนน ไฟฟาสองสวางสาธารณะ  

ประปา ท่ีอยูอาศัย  และท่ีดินทํากิน  ในเขตขององคการบริหารสวนตําบลใหมีความสะดวกและไดมาตรฐาน  

เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบความสําเร็จ วางแนวทางในการพัฒนาการผังเมืองอยางเปน

ระบบและเหมาะสมกับชุมชน  โดยศึกษาในเชิงยุทธศาสตรการพัฒนาและการบริหารจัดการผังเมืองใหมี

ประสิทธิภาพและมีมาตรฐานอยางแทจริง รวมท้ังจัดหา/พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอแกเกษตรกรใชเพ่ือการ

เพาะปลูก  ขุดลอกลําหวย หนอง คลอง บึง อาง  สรางฝายเก็บ ฝายน้ําลนเพ่ือการกักเก็บน้ําใหราษฎรมีน้ํา 

อุปโภคบริโภคอยางเพียงพอตลอดป สามารถทําการเพาะปลูกไดสองครั้ง  ชวยใหราษฎรมีการปลูกพืช

หมุนเวียน เกษตรกรไดใชประโยชนจากท่ีดินใหเกิดประโยชนสุด ท้ังฤดูฝน และฤดูแลง ไดผลิตผลมากข้ึน ทํา

ใหมีรายไดเพ่ิมมากข้ึน 

แนวทางการพัฒนา 

 กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายและรวดเร็วในการคมนาคม  ความ

ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิน อยางถวนหนาการบริหารจัดการผังเมืองใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

 1.กอสรางและปรับปรุงซอมบํารุงถนน  สะพาน  ใหการคมนาคมเปนไปดวยความสะดวก และ

ปลอดภัยมีการจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสมเพ่ือสรางความนาอยูใหกับชุมชน 

 2.พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน  ขยาย

เขตประปาในหมูบานและพัฒนาระบบประปาใหดื่มได 

 3.การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

 4.กอสราง ซอมแซม ขุด /ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือ

การเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนการกอสรางและปรังปรุงซอมบํารุงถนน  สะพาน 

2. จํานวนครัวเรือน/ปริมาณการขยายเขตไฟฟาและไฟฟาสาธารณะ 

3. จํานวนครัวเรือน/ปริมาณภาชนะเก็บน้ําไวอุปโภคบริโภค 

4. จํานวนครัวเรือน/ พ้ืนท่ีขอบเขตการใหบริการน้ําประปาสาธารณะท่ีประชาชนพึงไดรับอยางท่ัวหนา 

5.จํานวนประตูกันน้ํา ฝายน้ําลน แหลงกักเก็บ หวย หนอง คลอง อางเก็บน้ํา ท่ีขุดลอก 

6.จํานวนเกษตรกรสวนใหญในพ้ืนท่ีสามารถทําการเพาะปลูกหมุนเวียนไดตลอดท้ังป 

     4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย 

สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนตองไดรับการดูแลใหสอดคลองเหมาะสมกับสภาพแวดลอมของทองถ่ิน

โดยเนนพัฒนา  คุมครองดูแลรักษาปาและน้ํา สิ่งแวดลอมตางๆ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือให

เกิดความนาอยูและมีความยั่งยืนอันเปนสิ่งพึงปารถนารวมกัน ใหเกิดผลสําเร็จอยางยั่งยืน ไมใหเกิดปญหาข้ึน

ในชุมชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหมีความอุดมสมบูรณประชาชนมีวิถี

ชีวิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
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แนวทางการพัฒนา 

1.สงเสรมิและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมปีระสิทธิภาพ จัดหาถังขยะ แหลงท้ิงขยะ การ

กําจัดขยะมลูฝอย และมลพิษตางๆ อยางถูกวิธี 

ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน 

 1. ของเสีย/มลพิษถูกจัดการอยางถูกตองและเหมาะสม 

 2. จํานวนประชาชนผูรวมมีสวนรวมในการปลูกและดูแลบํารุงรักษาตนไม 

 3. จํานวนภาคเอกชน ประชาชน รวมฟนฟูรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 4. จํานวนประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษและหวงแหนทรัพยากรปาไม 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

การพัฒนาการทองเท่ียวภายในตําบล มีความสาํคัญตอการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางมากเปนโอกาสในการกระจาย

รายไดสูหมูบาน/ชุมชนและการจางงานในทองถ่ินโดยกําหนดทิศทางของการทองเท่ียว บนฐานคิดท่ีวาชาวบานทุกคนเปน

เจาของทรพัยากรและมสีวนไดเสยีจากการทองเท่ียวโดยการนําเอาทรัพยากรในทองถ่ินตางๆท่ีมีอยู ไมวาธรรมชาต ิ

ประวัติศาสตร ประเพณี วิถีชีวิตและ วิถีการผลิตของชุมชนมาใชเปนตนทุนหรือปจจัยในการทองเท่ียวอยางเหมาะสมรวมท้ังมี

การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนใหมีความรูและบทบาทท่ีสําคญั ในการดําเนินงานตั้งแคการตัดสินใจการวางแผนการ

ดําเนินงานการสรุปบทเรียนและมุงเนนใหเกิดความยั่งยืนสูรุนลูกหลานและเกิดประโยชนตอทองถ่ินโดยคํานึงความสามารถใน

การรองรับของธรรมชาติเปนสําคญั 

สงเสริมบทบาท บาน วัด โรงเรียนและชุมชนใหเปนกลไกประสานการพัฒนาพลังปญญาศีลธรรม  วัฒนธรรม  

ประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา อยางเขมแข็งสงเสริมประเพณีอันดีงาม กิจกรรมทางศาสนา  สนับสนุนภูมิปญญา

ทองถ่ินรวมท้ัง สงเสริม ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี  ขนบธรรมเนียมประเพณีพ้ืนบานอีสานและปลูกจิตสํานึกของ

ประชาชน เยาวชน ในดานคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี  วัฒนธรรม และภูมปิญญาทองถ่ิน  

เปาหมาย 

 - ดานสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญาทองถ่ิน โดยการสํารวจขอมลูภมูิปญญาทองถ่ินท้ังหมด สรางเปนองคความรู 

เผยแพรใหแกคนในทองถ่ิน โดยสนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิดแปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภณัฑของทองถ่ิน 

 - อนุรักษขนบธรรมเนียม จารตีประเพณี รักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน 

 - อนุรักษ ทํานุบํารุง รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี 

- งานดานการสงเสริมการทองเท่ียวพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมการทองเท่ียวท่ีไมกอใหเกิดผลกระทบ

สภาพแวดลอม และวิถีชีวิตอันดีงานของประชาชนในทองถ่ิน 

- แหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนา/ปรับปรุง 

แนวทางการพัฒนา 

 1.สงเสรมิใหประชาชนองคกรเครอืขายอนุรักษฟนฟูสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 2.สงเสรมิ ทะนุบํารุงศาสนา ประเพณีทองถ่ินและพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

ตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 

 1.จํานวนของประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมสงเสรมิคณุธรรมจรยิธรรม 

 2.จํานวนศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินท่ีมีการสืบทอด 

 

 

 

 

 

 



 

-54- 

 3.จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนา 

4.จํานวนนักทองเท่ียวท้ังในและนอกพ้ืนท่ี 

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

เปาหมาย  

เพ่ือพัฒนาความรู ความเขาใจของประชาชนในการมีสวนรวมในกิจการทางการเมืองตามระบบ

ประชาธิปไตย รวมถึงปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง เพ่ือ

ใหบริการแกประชาชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและ

ตรวจสอบการทํางานของการบริหารองคกรสวนทองถ่ินและเจาหนาท่ีของรัฐ  และสรางความโปรงใสในการ

บริหารจัดการใหประชาชนสามารถตรวจสอบไดรวมท้ังการแกไขปญญายาเสพติดท่ีรัฐบาลไดกําหนดเปน 

“วาระแหงชาติ” โดยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยาเสพติดดําเนินการปองกันกลุม

เสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการ

ตอสูกับยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ และปฏิบัติหนาท่ี

ตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

ตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

 1.จํานวนบุคลากรและอุปกรณศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 

 2.ความพึงพอใจของประชาชนผูใชบริการ (จากการสงแบบสํารวจความคิดเห็น) 

 3.จํานวนผูออกไปใชสิทธิ์เลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 

 4.จํานวนผูเขารวมประชาคมทองถ่ินมากข้ึน 

 5.รอยละของหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนไมนอยกวารอยละ 95  
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ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน 

1) พันธกิจท่ี 1 สรางความเขมแข็งใหชุมชน  โดยชุมชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาและ

แกไขปญหาอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรมสอดคลองกับการพัฒนาทองถ่ินใหชุมชนนาอยู 

2) เปาประสงคท่ี 1 ประชาชนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มีสุขภาพอนามัยท่ีดี ทันตอการ 

เปลี่ยนแปลงของสังคม 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

สรางความเขมแข็งใหชุมชน ปองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย และเสริมสรางความสงบสุขในสังคม 

จํานวนหมูบาน/ชุมชนในพ้ืนท่ีมีความสงบสุข มีความ

เขมแข็งไมนอยกวารอยละ 70 

จํานวนประชาชนท่ีไดรับการชวยเหลืออยางท่ัวถึงและ

เปนธรรม 

รอยละของผูประสบภัยในพ้ืนท่ีไดรับการชวยเหลือ

เบื้องตน = 100 

 

3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 1 เสริมสรางความสงบสุขในสังคม สรางชุมชนใหเขมแข็ง สงเสริมกิจกรรมการปองกัน 

และบรรเทาสาธารณะภัย ลดความสูญเสีย และชวยเหลือผูประสบภัย 

 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

บรรเทาความเดือดรอนเหตุฉุกเฉินกรณีเรงดวน ความเดือดรอนฉุกเฉินเรงดวนไดรับการแกไขและ

บรรเทาความเดือดรอนเบื้องตนรอยละ 100 

ติดตั้งกระจกสองทางตามจุดเสี่ยงหรือทางแยก ทางแยก/จุดเสี่ยง/ทางโคงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุในชุมชน

ไดรับการติดตั้งกระสองทางรอยละ 50 

การดําเนินงานศูนยปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

รอยละของผูประสบภัยไดรับการชวยเหลือเบื้องตน = 

100 

ปองกันอุบัตเิหตุ อุบัติภัย 7 วันอันตรายชวงเทศกาลปใหม 

 
รอยละของอุบัติเหตุ อุบัติภัยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ในชวงเทศกาลปใหม = 0 

ปองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย 7 วันอันตรายชวยเทศกาล

สงกรานต 
รอยละของอุบัติเหตุ อุบัติภัยในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ

ในชวงเทศกาลสงกรานต = 0 

 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองชาง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคมฯ องคการ

บริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 การการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งให

สังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 

แบบ ยท. 03 
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แนวทางท่ี 2 สงเสริมศักยภาพการรวมกลุม การประกอบอาชีพเสริม การแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร และยกระดับรายไดใหสูงข้ึน 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

สงเสริมการรวมกลุม การประกอบอาชีพเสริมใหมี

รายไดเพ่ิม 

จํานวนของสมาชิกกลุมมีอาชีพเสริม มีรายไดเพ่ิมจาก

การประกอบอาชีพ 

 

แกไขปญหาความยากจนและสรางความเขมแข็งของ

ชุมชน 

จํานวนท่ีเพ่ิมข้ึนของครัวเรือน/กลุมอาชีพ/กลุมแปร

รูปผลิตผลทางการเกษตรท่ีไดรับการสงเสริม พัฒนา 

 

 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคมฯ องคการบริหารสวน

ตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ

มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 

แนวทางท่ี 3 สงเสริม พัฒนา และจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา 

และผูดอยโอกาส ผูยากไร 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

จัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห เด็ก คนชรา ผูพิการ 

ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อเอดส 

จํานวนเด็ก คนชรา ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติด

เชื้อเอดส ท่ีไดรับการจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห

อยางเปนธรรม 

 

 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคมฯ องคการบริหารสวน

ตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 การการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งให

สังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 4 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา ศาสนา และการกีฬาของเด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป

ใหมีคุณภาพ และไดมาตรฐาน 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ผูเขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจไมตํากวารอยละ 80  

พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาศักยภาพไมนอยกวารอยละ 95  

จัดหาอุปกรณกีฬาเพ่ือการฝกซอมและออกกําลัง

กาย 

จํานวนหมูบานและชนิดของอุปกรณกีฬาท่ีหมูบานไดรับ 
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 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคมฯ องคการบริหารสวน

ตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 การการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งให

สังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 5 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรง รวมท้ังปองกันและ

ควบคุมโรคติดตอและไมติดตอ 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

พัฒนางานดานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวนหมูบานท่ีไดรับการพัฒนางานดานสาธารณสุข

มูลฐาน 

ขับเคลื่อนงานดานเอดส เพศ อนามัยเจริญพันธ 

ปองกันและแกไขปญหาเด็กและเยาวชน 

รอยละ 50 ของกลุมเปาหมายมีการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมในทางท่ีดี 

 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคมฯ องคการบริหารสวน

ตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 การการยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งให

สังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

1) พันธกิจท่ี 2 การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

2) เปาประสงคท่ี 1 งานดานการสงเสริมการเกษตร หาแนวทางในการชวยเหลือเกษตรกรในการ

พัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืนและรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

สงเสริมอาชีพเกษตรกรรมของชุมชนใหไดมาตรฐาน

และปลอดภัย 

การผลิตภาคการเกษตรมีความปลอดภัยปราศจาก

เคมี 

 

 

3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานเกษตรกรรมและผลิตภัณฑการเกษตรใหมีคุณภาพสรางมูลคาเพ่ิม ลด

ตนทุนการผลิต 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

ดําเนินงานศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร จํานวนเกษตรกรท่ีเกิดการเรียนรูและนําไปปรับใชใน

การเกษตรไดอยางปลอดภัย 
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 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองสวัสดิการสังคมฯ องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ

มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1) พันธกิจท่ี 3 พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานสิ่งอํานวยความสะดวก และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

2) เปาประสงคท่ี 1 การคมนาคมติดตอระหวางชุมชนไดรับความสะดวก ปลอดภัย และบริหารการผัง

เมืองใหมีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน บล็อก

คอนเวริส ใหการคมนาคมเปนไปดวยความสะดวก 

และปลอดภัย  

ขนาดและระยะทางของการกอสราง การคมนาคม 

การขนสงผลิตผลการเกษตรมีความสะดวกและ

ปลอดภัย 

พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาใหได

มาตรฐาน 

จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการบริการน้ําเพ่ือการอุปโภค 

บริโภคท่ีไดมาตรฐาน ปลอดภัย และท่ัวถึงเพียงพอ 

การบริการดานไฟฟา และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการใหบริการ

ดานไฟฟา 

กอสราง ซอมแซม ขุด/ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา ฝาย 

คลองสงน้ํา 

จํานวนครัวเรือนของเกษตรกรและพ้ืนท่ีไดรับ

ประโยชนในเกษตรกรรมการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน

ไดตลอดท้ังป 

3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 1 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน รอง/รางระบายน้ํา บล็อกคอนเวิรส ใหการ

คมนาคมเปนไปดวยความสะดวก และปลอดภัย มีการจัดทําและบังคับใชผังเมืองรวมในชุมชนท่ีเหมาะสมเพ่ือ

สรางความนาอยูใหชุมชน 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดและความยาวของถนนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี

กอสราง 

กอสราง/ซอมแซมถนนลูกรังเพ่ือการเกษตร ระยะทางของถนนลูกรังเพ่ือการเกษตรท่ีกอสราง/

ซอมแซม 

กอสรางทอระบายน้ําเหลี่ยม จํานวนบล็อกคอนเวริสท่ีกอสราง 

กอสรางรางระบายน้ํา ขนาดและระยะทางของการกอสรางรางระบายน้ําท่ี

กอสราง 

 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองชาง สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ 
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มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร และยุทธศาสตรท่ี 2 การ

พัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบผังเมือง

และเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง 

 

3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 2 พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปา สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน 

ขยายเขตประปาหมูบานและพัฒนาระบบประใหดื่มได 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

ขยายเขตประปาหมูบาน จํานวนครัวเรือนท่ีขยายเขตประปาไปถึงครัวเรือน 

ซอมแซมระบบประปาหมูบาน จํานวนหมูบาน/ครัวเรือนท่ีไดรับการแกไขปญหา

เก่ียวกับประปา 

ติดตั้งเครื่องกรองน้ําดื่มสะอาดเพ่ือชุมชน จํานวนหมูบานท่ีมีเครื่องกรองน้ําดื่มสะอาดเพ่ือชุมชน

ติดตั้งไวภายในหมูบาน 

 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองชาง สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ

มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 

                         ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม

ขนสง 

 

3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 3 การบริการดานไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาสองสวาง และความจําเปนพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

ขยายเขตไฟฟาแรงต่ําภายในหมูบาน/เพ่ือการเกษตร จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับประโยชนจากการขยายเขต 

ขยายเขตไฟฟาสองสวาง จํานวนก่ิงไฟฟาสองสวางท่ีติดตั้งใหหมูบาน/ชุมชน 

 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองชาง สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ

มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร                         

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน กลยุทธ

ท่ี 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง 
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3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 4 กอสราง ซอมแซม ขุด/ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา วางทอสงน้ํา ทางระบายน้ํา คลองสงน้ําเพ่ือ

การเกษตร ฝายน้ําลน ประตูก้ันน้ํา 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

ขุดลอกแหลงกักเก็บน้ํา แหลงกักเก็บน้ําสามารถกักเก็บน้ําไดปริมาณท่ีเพ่ิม

มากข้ึน 

กอสรางฝายน้ําลน จํานวนครัวเรือนเกษตรกรรอบๆ โครงการท่ีมีน้ําเพ่ือ

การเกษตรเพ่ือการปลูกพืชหมุนเวียนตลอดป 

 

4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองชาง สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ

มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร 

                         ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน กลยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคม

ขนสง 

ยุทธศาสตรท่ี 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

1) พันธกิจท่ี 4 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือประโยชนสุขอยางยั่งยืน 

2) เปาประสงคท่ี 1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม กําจัดขยะมูลฝอยอยางถูกวิธี และ

จัดการมลพิษตางๆ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประชาชนมีวิถีชีวิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมและใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 

 

3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางมีประสิทธิภาพ 

จัดหาถังขยะ แหลงท้ิงขยะ การกําจัดขยะมูลฝอย และมลพิษตางๆ อยางถูกวิธี 

 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

ฝกอบรมอาสาสมัครปองกันไฟปา พ้ืนความเสียหายจากการเกิดไฟฟาลดนอยลง 

ปลูกปาชุมชน เนื่องในวันตนไมแหงชาติ จํานวนของตนกลาท่ีปลูกและมีอัตราการเจริญเติบโต

เปนตนใหญไมนอยกวารอยละ 65 

บริหารจัดการขยะแบบครบวงจร ปริมาณขยะในพ้ืนไดรับการจัดการโดยภาคครัวเรือนมี

สวนรวมในการแกไขปญหา 
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4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น 

1) พันธกิจท่ี 4 พัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษโดยวิถีวัฒนธรรมชุมชนเพ่ือสรางรายไดของ

ประชาชน และสงเสริมงานดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน  

2) เปาประสงคท่ี 1 อนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี รักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

อนุรักษ และสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ทองถ่ิน 

รักษาอัตตลักษณ และทํานุบํารุงศาสนา 

 

ประเพณี วัฒนธรรมทองถ่ินไดรับการอนุรักษและสืบ

ทอดอยางตอเนื่อง 

 

3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 1.สงเสริมใหประชาชนองคกรเครือขายอนุรักษฟนฟูสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

จัดงานบุญประเพณีทองถ่ิน จํานวนประชาชนท่ีเขารวมงานบุญประเพณีทองถ่ิน 

จัดพิธีสูขวัญบานสูขวัญเมือง จํานวนหมูบานท่ีจัดพิธีสูขวัญบานสูขวัญเมือง 

จัดงานประเพณีทองถ่ิน จํานวนกิจกรรมประเพณีทองถ่ินท่ีจัดข้ึน 

ดําเนินงานศูนยวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน จํานวนหมูบานท่ีไดเรียนรูดานวัฒนธรรม ภูมิปญญา

ทองถ่ินไมนอยกวา 70 % 

สงเสริมกิจกรรมทางพุทธศาสนา จํานวนประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมในวันสําคัญทาง

พระพุทธศาสนา 

สืบสานประเพณีวันสงกรานตรดน้ําขอพรผูสูงอายุ จํานวนหมูบานท่ีรวมสืบสานประเพณีท่ีดีงาน 

          4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สํานักปลัด กองชาง องคการ

บริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบาย

เรงดวนของรัฐ 

1) พันธกิจท่ี 6 บริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 
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2) เปาประสงคท่ี 1 การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการ

ปฏิบัติงาน สรางความพึงพอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 

บริหารจัดการดวยความโปรงใส ตรวจสอบได 

ประชาชนพึงพอใจ และเกิดประโยชนสูงสุดตอ

ประชาชน 

 

ประชาชนทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาและ

ตรวจสอบการบริหารงานและเจาหนาท่ีของรัฐ ใหเกิด

ความโปรงใส 

 

3) แนวทางพัฒนา 

     แนวทางท่ี 1 พัฒนา เพ่ิมศักยภาพ ประสิทธิภาพขององคกร ทรัพยากรมนุษยในการใหบริการ 

และปฏิบัติหนาท่ีตามหลักธรรมาธิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางพัฒนา 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ประชาชนท่ีมารับบริการมีความพึงพอใจไมนอยกวา

รอยละ 85  

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รอยละของเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง

สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในแนวทางท่ีดีข้ึน 

 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคมฯ 

องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

 5) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ังคม ความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน 

และสาธารณสมบัติ  
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4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร    
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเชื่อมโยงกบั

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัดอุดรธาน ี

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวชี้วัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา (ตัวชี

วัดรวม) 

ความกาวห

นาของ

เปาหมาย 

ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหสังคมมีความ

พรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีิต 

การสรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน 

สรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน โดย

ชุมชนเขามามี

สวนรวมใน

กระบวนการพั

ฒนาและและ

แกไขปญหา

อยางมี

ประสิทธิภาพ

และเปน

รูปธรรม

สอดคลองกับ

การพัฒนา

ทองถิ่นให

ชุมชนนาอยู 

ประชาชนมี

ความเขมแข็ง มี

ความรู มี

การศึกษา มี

สุขภาพอนามัยที่

ดี ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ

สังคม 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

เสริมสราง

ความสงบ

สุขใหสังคม 

สรางชุมชน

ใหเขมแข็ง 

สงเสริม

กิจกรรม

ปองกันและ

บรรเทา

สารณภัย 

ลดความ

ศูนยเสีย

ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

ผูประสบภัย

ไดรับการ

ชวยเหลือ

เบื้องตน 

100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รอยละของ

อุบัติเหตุใน

พื้นที่

รับผิดชอบ 

= 0 

รอยละของ

อุบัติเหตุใน

พื้นที่

รับผิดชอบ 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

การดําเนินงาน

ศูนยปองกัน

บรรเทาสา

ธารณภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปองกันอุบัติ7 

วันอันตราย

เทศกาลปใหม 

 

 

ปองกันอุบัติ 7 

วันอันตรายทศ

กาลสงกรานต 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

 

 

 

กองชาง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหสังคมมีความ

พรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีิต 

การสรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน 

สรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน โดย

ชุมชนเขามามี

สวนรวมใน

กระบวนการ 

พัฒนาและ

และแกไข

ปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ

และเปน

รูปธรรม

สอดคลองกับ

การพัฒนา

ทองถิ่นให

ชุมชนนาอยู 

ประชาชนมี

ความเขมแข็ง มี

ความรู มี

การศึกษา มี

สุขภาพอนามัยที่

ดี ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ

สังคม 

1 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เสริมสราง

ความสงบ

สุขใหสังคม 

สรางชุมชน

ใหเขมแข็ง 

สงเสริม

กิจกรรม

ปองกันและ

บรรเทา

สารณภัย 

ลดความ

ศูนยเสีย

ชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

จํานวน

ประชาชนที่

ไดรับการ

ชวยเหลือ

อยางทั่วถึง 

100% 

จํานวนกลุม

สตรีของแต

ละหมูบาน

ในเขตพื้นที่

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรเทาความ

เดือดรอนเหตุ

ฉุกเฉิน กรณี

เรงดวน 

 

 

จัดกิจกรรมวัน

สตรีศรีจําปา

โมง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

กอง

สวัสดิการฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

กองชาง 

สํานักปลัด 

กองคลัง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหสังคมมีความ

พรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีิต 

การสรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน 

สรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน โดย

ชุมชนเขามามี

สวนรวมใน

กระบวนการ 

พัฒนาและ

และแกไข

ปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ

และเปน

รูปธรรม

สอดคลองกับ

การพัฒนา

ทองถิ่นให

ชุมชนนาอยู 

ประชาชนมี

ความเขมแข็ง มี

ความรู มี

การศึกษา มี

สุขภาพอนามัยที่

ดี ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ

สังคม 

2 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

3 

8 

 

 

 

 

 

 

 

4 

สงเสริม

ศักยภาพการ

รวมกลุม การ

ประกอบ

อาชีพ การ

แปรรูป

ผลผลิตทาง

การเกษตร 

และยกระดับ

รายไดให

สูงขึ้น 

จํานวน

ครัวเรือนที่

นอมนําแนว

ปรัชญา

เศรษฐกิจ

พอมาปรับ

ใชในการ

ดํารงชีวิต 

จํานวนกลุม

วิสาหกจิ

ทั้งหมดใน

ตําบลที่

ไดรับการ

สงเสริม 

ปละ 2 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

แกไขความ

ยากจนและ

สรางความ

เขมแข็งของ

ชุมชน 

 

 

 

สงเสริมกลุม

วิสาหกจิ

ชุมชน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหสังคมมีความ

พรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีิต 

การสรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน 

สรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน โดย

ชุมชนเขามามี

สวนรวมใน

กระบวนการ 

พัฒนาและ

และแกไข

ปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ

และเปน

รูปธรรม

สอดคลองกับ

การพัฒนา

ทองถิ่นให

ชุมชนนาอยู 

ประชาชนมี

ความเขมแข็ง มี

ความรู มี

การศึกษา มี

สุขภาพอนามัยที่

ดี ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ

สังคม 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

สงเสริม 

และจัด

สวัสดิการ

สังคม

สงเคราะห 

พัฒนา

คุณภาพชีวิต 

เด็ก สตรี 

คนชรา และ

ผูดอย 

โอกาส 

จํานวนผูติด

เชื้อเอดสที่

ไดรับการ

สงเคราะห 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน

สมาชิก

กองทุนมีไม

นอยกวา 

10 % ของ

จํานวน

ประชากรใน

พื้นที่ 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

จัด

สวัสดิการ

เบี้ยผูติดเชื้อ

เอดส 

 

 

 

 

 

 

 

กองทุน

สวัสดิการ

ชุมชน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

สํานักปลัด 

กองคลัง 

กองการ 

ศึกษาฯ 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การยกระดับคุณภาพ

ชีวิตเพื่อสรางความ

เขมแข็งใหสังคมมีความ

พรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีิต 

การสรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน 

สรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน โดย

ชุมชนเขามามี

สวนรวมใน

กระบวนการ 

พัฒนาและ

และแกไข

ปญหาอยางมี

ประสิทธิภาพ

และเปน

รูปธรรม

สอดคลองกับ

การพัฒนา

ทองถิ่นให

ชุมชนนาอยู 

ประชาชนมี

ความเขมแข็ง มี

ความรู มี

การศึกษา มี

สุขภาพอนามัยที่

ดี ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ

สังคม 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

18 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

36 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

54 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

72 

 

 

สงเสริม

สนับสนุน

การศึกษา 

และการ

กีฬา 

จํานวน 

อปท.ในเขต

พื้นที่อําเภอ

บานผือที่

เขารวม

โครงการ 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 18 คน 

 

 

 

 

สนับสนุน

การแขงขัน

กีฬาทองถิ่น

สัมพันธตาน

ยาเสพติด 

 

 

จัดกิจกรรม

วันเด็ก

แหงชาติ 

 

 

สนับสนุน

ทุนการ 

ศึกษาแก

เด็กนักเรียน 

 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

 

 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

กอง

การศึกษา 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองชาง 

 

 

 

 

 

กองชาง 

สํานักปลัด 

กองสวัสดิการ

สังคม 

 

กองคลัง 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 
ความเชือ่มโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร อปท.

ในเขตจังหวัด

อุดรธาน ี

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกจิ ตัวชี้วัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวชี้วัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

แนวทางการ

พัฒนา (ตัวชี

วัดรวม) 

ความกาวหน

าของ

เปาหมาย 

ผลผลิต/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การยกระดับคุณภาพชวีิต

เพ่ือสรางความเขมแข็งให

สังคมมีความพรอมรับการ

เปล่ียนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

การพัฒนาสังคม

และคุณภาพชวีิต 

การสรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน 

สรางความ

เขมแข็งให

ชุมชน โดย

ชุมชนเขามามี

สวนรวมใน

กระบวนการ 

พัฒนาและและ

แกไขปญหา

อยางมี

ประสิทธภิาพ

และเปน

รูปธรรม

สอดคลองกับ

การพัฒนา

ทองถิ่นใหชุมชน

นาอยู 

ประชาชนมีความ

เขมแข็ง มีความรู 

มีการศึกษา มี

สุขภาพอนามัยที่ดี 

ทันตอการ

เปล่ียนแปลงของ

สังคม 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

6 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

8 

สงเสริม

สุขภาพ

อนามัยของ

ประชาชนให

มีสุขภาพ

สมบูรณแขง

แรง รวมทั้ง

ปองกันและ

ควบคุม

โรคติดตอ

และไมติดตอ 

ขับเคล่ือนใน

ระดับหมูบาน

ครบ 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

จํานวน

หมูบานที่

ไดรับการ

พัฒนาดาน

สาธารณสุข 

ครัวเรือน

ทั้งหมดของ

ทุกหมูบาน

ไดรับการฉีด

พนเคมกีําจัด

ยุงลาย 

การขาดสาร

ไอโอดีนลด

นอยลง 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

ปละ 2 

โครงการ 

ขับเคล่ือน

ยุทธศาสตร

เอดส เพศ 

อนามัยเจรญิ

พันธ 

 

 

 

 

 

 

 

พัฒนางาน

ดาน

สาธารณสุข

มูลฐาน 

 

ฉีดพน

สารเคมกีําจัด

ยุงลาย 

 

 

 

แกไขปญหา

การขาดสาร

ไอโดดีน 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองคลัง 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

กองคลัง 

กองชาง 

 

 

 

 

กองสวัสดิการ 

กองชาง 

กองคลัง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การสงเสริมการพัฒนา

เกษตรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม และ

ยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาเกษตร 

(กลยุทธที ่4) 

สงเสริมการ

ลงทุนและพาณิช

ยกรรม  

(เปาประสงคที่ 

1.2) 

การพัฒนา

เกษตรกรรม

ในรูปแบบ

เกษตร

ปลอดภัย 

พัฒนา

เกษตรกรรม

ใหไดมาราฐาน

ในรูปแบบ

เกษตร

ปลอดภัย 

สงเสริมอาชีพ

เกษตรกรรมของ

ชุมชนใหได

มาตรฐาน 

1 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

3 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

3 

4 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

สงเสริมและ

พัฒนาดาน

เกษตรกรรม

และ

ผลิตภัณฑ

การเกษตร

ใหมีคุณภาพ

สราง

มูลคาเพิ่ม 

ลดตนทุน

การผลิต 

จํานวน

กิจกรรม

ของศูนยที่

ไดรับการ

สงเสริม 

จํานวน

เกษตรกรที่

ผลิตปุย

อินทรียใชใน

การเกษตร

ของตน 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดําเนินงาน

ศูนย

ถายทอด

เทคโนโลย ี

การเกษตร 

ผลิตปุย

อินทรีย

ชีวภาพ/ปุย

หมัก 

 

 

 

 

 

 

 

กอง

สวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

สํานักปลัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

 

 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

กองคลัง 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การสงเสริมการพัฒนา

เกษตรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม และ

ยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาเกษตร (กล

ยุทธที่ 4)  

ยุทธศาสตรดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนา

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน ส่ิง

อํานวยความ

สะดวก และ

ความจําเปน

พื้นฐานอื่นๆ 

การคมนาคม

ติดตอระหวาง

ชุมชนไดรับความ

สะดวก 

ปลอดภัย และ

บริหารจัดการผัง

เมืองใหมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

กอสรางและ

ปรับปรุง

ซอมบํารุง 

ถนน 

สะพาน ให

การ

คมนาคม

เปนไหดวย

ความ

สะดวกและ

ปลอดภัย 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กอสราง

ถนน คสล. 

กอสรางราง

ระบายน้าํ 

กอสราง/

ซอมแซม

ถนนลูกรัง

เพื่อ

การเกษตร 

ขยายเขต

ไฟฟาแรงตํ่า 

ขยายเขต

ไฟฟาสอง

สวาง 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การสงเสริมการพัฒนา

เกษตรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม และ

ยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาเกษตร (กล

ยุทธที่ 4)  

ยุทธศาสตรดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนา

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน ส่ิง

อํานวยความ

สะดวก และ

ความจําเปน

พื้นฐานอื่นๆ 

การคมนาคม

ติดตอระหวาง

ชุมชนไดรับความ

สะดวก 

ปลอดภัย และ

บริหารจัดการผัง

เมืองใหมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภา

พระบบ

ประปา 

ขยายเขต

ประปาและ

พัฒนา

ระบบ

ประปาให

ด่ืมได 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายเขต

ประปา

หมูบาน 

ขยายเขต

ไฟฟาสอง

สวาง 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การสงเสริมการพัฒนา

เกษตรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม และ

ยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาเกษตร (กล

ยุทธที่ 4)  

ยุทธศาสตรดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนา

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน ส่ิง

อํานวยความ

สะดวก และ

ความจําเปน

พื้นฐานอื่นๆ 

การคมนาคม

ติดตอระหวาง

ชุมชนไดรับความ

สะดวก 

ปลอดภัย และ

บริหารจัดการผัง

เมืองใหมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

การบริหาร

ดานๆฟฟา

และความ

จําเปน

พื้นฐานอื่นๆ 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายเขต

ไฟฟาแรงตํ่า 

ขยายเขต

ไฟฟาสอง

สวาง 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การสงเสริมการพัฒนา

เกษตรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม และ

ยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาเกษตร (กล

ยุทธที่ 4)  

ยุทธศาสตรดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนา

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน ส่ิง

อํานวยความ

สะดวก และ

ความจําเปน

พื้นฐานอื่นๆ 

การคมนาคม

ติดตอระหวาง

ชุมชนไดรับความ

สะดวก 

ปลอดภัย และ

บริหารจัดการผัง

เมืองใหมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

กอสราง 

ซอมแซม 

ขุด/ขุดลอก

แหลงกัก

เก็บน้ํา วาง

ทอสงน้ํา 

ทางระบาย

น้ํา คลองสง

น้ําเพื่อ

การเกษตร

ฝายน้ําลน 

ประตูกั้นน้ํา 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขุดลอก

แหลงกัก

เก็บน้ํา 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การสงเสริมการพัฒนา

เกษตรอุตสาหกรรม

อุตสาหกรรม และ

ยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตสินคาเกษตร (กล

ยุทธที่ 4)  

ยุทธศาสตรดาน

โครงสราง

พื้นฐาน 

การพัฒนา

ดานโครงสราง

พื้นฐาน 

พัฒนาระบบ

โครงสราง

พื้นฐาน ส่ิง

อํานวยความ

สะดวก และ

ความจําเปน

พื้นฐานอื่นๆ 

การคมนาคม

ติดตอระหวาง

ชุมชนไดรับความ

สะดวก 

ปลอดภัย และ

บริหารจัดการผัง

เมืองใหมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภา

พระบบ

ประปา 

ขยายเขต

ประปาและ

พัฒนา

ระบบ

ประปาให

ด่ืมได 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายเขต

ประปา

หมูบาน 

ขยายเขต

ไฟฟาสอง

สวาง 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมเพื่อการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

ดานสงเสริมการ

ทองเที่ยว การ

บริหารจัดการ

และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

การพัฒนา

ดานการ

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

บริหารจัดการ

ทรัพยากร 

ธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

การคมนาคม

ติดตอระหวาง

ชุมชนไดรับความ

สะดวก 

ปลอดภัย และ

บริหารจัดการผัง

เมืองใหมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภา

พระบบ

ประปา 

ขยายเขต

ประปาและ

พัฒนา

ระบบ

ประปาให

ด่ืมได 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายเขต

ประปา

หมูบาน 

ขยายเขต

ไฟฟาสอง

สวาง 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การพัฒนาการ

ทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 

การบูรณาการ และการ

สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี 

ดานสงเสริมการ

ทองเที่ยว การ

บริหารจัดการ

และอนุรักษ

ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

การพัฒนา

แหงทองเที่ยว 

และสงเสริม

ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทองถิ่น 

พัฒนาแหลง

ทองเที่ยวเชิง

อนุรักษโดยวิถี

วัฒนธรรม

ชุมชน เพื่อ

สรางรายได

ของประชาชน 

และสงเสริม

งานดาน

ศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม

ประเพณี

ทองถิ่น 

การคมนาคม

ติดตอระหวาง

ชุมชนไดรับความ

สะดวก 

ปลอดภัย และ

บริหารจัดการผัง

เมืองใหมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภา

พระบบ

ประปา 

ขยายเขต

ประปาและ

พัฒนา

ระบบ

ประปาให

ด่ืมได 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายเขต

ประปา

หมูบาน 

ขยายเขต

ไฟฟาสอง

สวาง 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 

 

 

 

 

 

แบบ ยท. 04 



 

 

-77- 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตรองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

ความเช่ือมโยงกับ

ยุทธศาสตรจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

อปท.ในเขต

จังหวัด

อุดรธานี 

ยุทธศาสตร 

อบต. 

จําปาโมง 

พันธกิจ ตัวช้ีวัดระดับ

เปาประสงค 

(ตัวช้ีวัดรวม) 

คาเปาหมาย แนวทาง

พัฒนา 

ตัวช้ีวัด

ระดับแนว

ทางการ

พัฒนา 

(ตัวชีวัด

รวม) 

ความกาว

หนาของ

เปาหมาย 

ผลผลติ/

โครงการ 

หนวยงาน

รับผิดชอบ 

หนวยงาน

สนับสนุน 60 61 62 63 

การเสริมสรางความ

มั่นคง ความปลอดภยั

ในชีวิตของประชาชน 

และสาธารณสมบัติ 

ดานการบริหาร

จัดการแบบ

บูรณาการ 

การพัฒนา

ดานการ

บริหารจัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล และ

นโยบาย

เรงดวนของรัฐ 

บริหารจัดการ

ภาครัฐตาม

หลักธรรมาภิ

บาล และ

นโยบาย

เรงดวนของรัฐ 

การคมนาคม

ติดตอระหวาง

ชุมชนไดรับความ

สะดวก 

ปลอดภัย และ

บริหารจัดการผัง

เมืองใหมี

ประสิทธิภาพ

และไดมาตรฐาน 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

2 

3 

 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

4 

พัฒนาและ

ปรับปรุง

ประสิทธิภา

พระบบ

ประปา 

ขยายเขต

ประปาและ

พัฒนา

ระบบ

ประปาให

ด่ืมได 

 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

ปละ 1 

โครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขยายเขต

ประปา

หมูบาน 

ขยายเขต

ไฟฟาสอง

สวาง 

 

 

 

 

 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

กองชาง 

 

 

 

 

 

 

สํานักปลัด 

กองการศึกษา 

กองคลัง 

กองสวัสดิการ

สังคมฯ 
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ลําดับ ยุทธศาสตร หนวยงานรับผิดชอบ 

1 การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งให

ชุมชน 

1.สํานักปลัด 

2.กองชาง 

3.กองการศึกษาฯ 

4.กองสวัสดิการสังคมฯ 

2 การพัฒนาการเกษตรในรูปแบบเกษตร

ปลอดภัย 

1.สํานักปลัด 

2.กองชาง 

3.กองสวัสดิการสังคมฯ 

3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1.กองชาง 

4 การพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1.สํานักปลัด 

2.กองชาง 

5 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริม

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

1.กองการศึกษาฯ 

2.กองชาง 

6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐ

ตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวน

ของรัฐ 

1.สํานักปลัด      

2.กองคลัง 

3.กองชาง 

4.กองการศึกษาฯ 

5.กองสวัสดิการสังคมฯ 

4.4 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

      แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ป (พ.ศ. 2560-2563) ขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง โดย 

ภาพรวมแลวถือวามีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี รวมท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี ตามแบบ ยท. 1 และแผนท่ียุทธศาสตร (Strategy Map) ท่ี

ปรากฏตามแบบ ยท. 2 ซ่ึงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร คือ  

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารในการแขงขัน 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกรับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน   

ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชนและ 

สาธารณะสมบัติ                                                                    
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 สวนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี ประกอบดวย 6 

ยุทธศาสตร ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรดานสงเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 

2.ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเท่ียว การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษาและการกีฬา 

4.ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

6.ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

ในสวนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร 

เชนกัน  ดังนี้ 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชน  

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

6.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของ

รัฐ 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวมจะเห็นไดวา ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวน

ตําบลจําปาโมง ไดตอบสนองตอวิสัยทัศน ท่ีวา ชุมชนนาอยู คูหลักธรรมภิบาล การเกษตรพอเพียง และยังมี

ความสอดคลองเชื่อมโยงกับพันธกิจ เปาประสงค รวมท้ังแนวทางพัฒนาของท้ังยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด

อุดรธานี และยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งใหชุมชนเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดอุดรธานีในยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับ

การเปลี่ยนแผลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานีในยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต เพ่ือให

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมีคุณธรรม มีจิตสาธารณะ ชุมชนเขมแข็ง พัฒนาและเพ่ิมทักษะในการดํารงชีวิตแก

ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ และผูติดเชื้อ 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดอุดรธานีในยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับ

มาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร และมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานีในยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 1 ดานสงเสริมการาลงทุนและพาณิชยกรรม ทําใหมี

การผลิตและการเพ่ิมมูลคาสินคาการเกษตร เกษตรอินทรียใหไดมาตาฐานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเปนท่ี

ยอมรับของผูบริโภค 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี

ในยุทธศาสตรท่ี 1 ประเด็นกลยุทธท่ี 2 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน รวมท้ังยุทธศาสตรท่ี 2 ในประเด็นกล

ยุทธท่ี 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานีท่ี 4 ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐานทําใหเกิด

โครงขายทางหลวงทองถ่ินท่ีเชื่อมกับเสนทางหลัก เพ่ือพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ใหบานเมืองนาอยู 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดธานีในยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในเขตจังหวัดอุดรธานีท่ี 2 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 

เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานท่ี 4 ประเด็นการบูรณาการ และสงเสริมศิลปวัฒนธรรม

ประเพณี และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี 2 

ยุทธศาสตรดานสงเสริมการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย และครอบคลุมสอดคลองกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม ประเพณี 

และบริหารจัดการภูมิปญญาทองถ่ิน วัฒนธรรมทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การบริหารจัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลและนโยบายเรงดวนของรัฐ เชื่อมโยง

กับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีในยุทธศาสตรท่ี 6 การเสริมสรางความม่ันคง  ปองกันและแกไข

ปญหาการทุจริตคอรัปชั่น การปองกันแกไขปญหายาเสพติด และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานีท่ี 6 ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ ทําให

บุคลากรในองคกรมีศักยภาพท่ีสอดคลองตอภารกิจและเกิดการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ รวมถึงสรางการมีสวน

รวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 
 

บทท่ี 5 

การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินการอยู โดยท่ีการ

ติดตาม หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ ปญหาท่ี

กําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว ยอมสงผลใหเกิดความลาชาใน

การดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับ

นอยกวาท่ีควรจะเปน ในทางตรงกันขามหากโครงการมรีะบบตดิตามท่ีดีแลว จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน

ดําเนินงานดานตางๆ เชน การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุเปาหมายของโครงการ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการ 

การเสนอทางแกปญหา การตดิตามดูความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย เปนตน 

 ในสวนของการประเมินผล น้ัน เปนสิ่งหน่ึงท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการตดิตาม เพราะผลท่ีไดจาก

การประเมินจะใชในการปรับปรุงแกไข การขยายขอบเขต หรอืการยุติการดําเนินการ ซึ่งข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการ

ประเมิน การประเมินผลแผนงาน จึงเปนสิ่งท่ีจะบงช้ีวาแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติหรือไม อยางไร อันเปนตัวช้ีวัดวา

แผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวน้ันใหผลอยางไร นําไปสูความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม อีกท้ังการติดตาม

และประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความสอดคลองกับการใชทรัพยากรเพียงใด ซึ่งผลท่ีไดจากการติดตามถือเปนขอมลู

ยอนกลับ ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป นอกจากน้ี การประเมินผลยงัถือเปนกระบวนการตดัสิน

คุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลกัเกณฑ โดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความเท่ียงตรง เปนปรนัย เช่ือถือได 

กลาวไดวา การตดิตามและประเมินผลโครงการ เปนหนาท่ีสาํคัญอยางหน่ึงในการดําเนินงานพัฒนาองคการบริหาร

สวนตําบล  ซึ่งมคีณะกรรมการท่ีรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล โดยท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา

แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 

เพ่ือทําหนาท่ีติดตามและประเมินผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ซึ่งการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ินเปนการติดตามและประเมินผลความสอดคลองและความสําเร็จของแผนพัฒนาสามปขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดดําเนินการตามแผนดําเนินงานวา

เปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจและสามารถนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

กําหนดหรือไม 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีฐานคิดวาระบบติดตามและ

ประเมินผลไมอาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ดังน้ัน ระบบอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนกอนหนาท่ีแผนพัฒนาจะ

ดําเนินการจึงเปนเหมือนบริบทท่ียอมจะสงผลตอการบริหารแผน และจะสงผลตอการตดิตามและประเมินผลดวยเชนกัน 

ระบบการติดตามและประเมินผล มีกรอบแนวคิด ดังภาพตอไปน้ี 
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ระบบของการตดิตามและประเมินผลแผนการพัฒนาทองถ่ิน ประกอบดวยองคประกอบ 3 สวน ดังน้ี  

1.ปจจัยนําเขา คือ ปจจัยท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะตองมีเพ่ือนําเขาสูระบบตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวนตําบล ไดแก แผนยุทธศาสตร ผูประเมิน ผูถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมนิ  

2.กระบวนการการติดตาม คือ ชวงของการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตาํบล ซึ่งได

กําหนดเปนการติดตามรายไตรมาสคือ ไตรมาสท่ี 1 (ตุลาคม-ธันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน-

มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ของในแตละป 

3.การประเมินผลลัพธ เปนการตดิตามผลชวงทายหรือการประเมินยทุธศาสตร ซึ่งจะไดแสดงใหเห็นวาเมื่อสิ้นสุดการ

ดําเนินงานของแผนยุทธศาสตรท่ีผานมา ผลท่ีเกิดข้ึนเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม รวมท้ังจัดทํารายงานผลการ

ติดตามนําเสนอในสวนท่ีเก่ียวของ 

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 

 1.เพ่ือใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 2.เพ่ือใหทราบปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพมาก

ยิ่งข้ึน 

3.เพ่ือใหทราบสัมฤทธิผลโดยรวมของแผนพัฒนาและนําขอมูลท่ีไดไปเปนขอช้ีแนะแกผูบริหารในการจัดทําแผนพัฒนาป

ตอไป                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบการจดัทําแผน ระบบงบประมาณ ระบบสงัคม/ท้องถ่ิน ระบบการเมือง ระบบวฒันธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ปัจจยันําเข้า 

- แผนปฏิบตัิการ 

- งบประมาณ 

-บคุลากร 

- ทรัพยากรอ่ืน 

กระบวนการ 

- การใช้ทรัพยากร 

- การดาํเนินการ

ตามแผน 

- การบริหารแผน 

ผลผลติ 

- ความสาํเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนในเขงิ

รูปธรรม 

ผลลพัธ์ 

- ความสาํเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนเมือ

เปรียบเทียบกบั

วตัถปุระสงค์ 

ระบบติดตาม (Monitoring) 
- Input Monitoring 
- Performance Monitoring 

ระบบประเมินผล (Evaluation) 

- ความสาํเร็จตามวตัถปุระสงค์/เปา้หมายของแผน 

- การเปลีย่นแผลงของท้องถ่ินในภาพรวม 
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5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

สําหรับการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวย

การจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน และกรรมการประกอบดวยหลายฝายดวยกัน ท้ังสมาชิกสภา ประชาคม หนวยงานท่ี

เก่ียวของ หัวหนาสวนการบริหาร รวมท้ังผูทรงคณูวุฒิ ซึ่งการท่ีคณะกรรมการมาจากหลายฝายน้ี จะทําใหการติดตามและ

ประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ และวัดความสาํเรจ็ของโครงการเพ่ือนําไปใช

ในการแกไขหรือปรับปรุงการดําเนินการไดอยางแทจริง การตดิตามและประเมินผลจึงถือเปนสิ่งท่ีสาํคัญอยางหน่ึงในการ

ดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ซึ่งมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมรับผดิชอบในการติดตามและประเมินผล ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 กําหนดใหมีคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือทําหนาท่ีติดตามและประเมนิผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง โดยมี

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ประกอบดวย 

 1.นายสันต    โงนแกว            ผูทรงคุณวุฒิ  เปน ประธานกรรมการ 

 2.นายอนุชิต   เหลาแกว  รองประธานสภา อบต. เปน กรรมการ 

 3.นายสมมติร    แกวกงพาน  สมาชิกสภาทองถ่ิน เปน กรรมการ 

 4.นายดร     โพธิเสน   สมาชิกสภาทองถ่ิน เปน กรรมการ 

 5.นางลัคณา    จันทะวงษ            ประชาคมทองถ่ิน  เปน กรรมการ 

 6.นางทองยอย    ไชยฮอย  ประชาคมทองถ่ิน เปน กรรมการ 

 7.พ.จ.อ.นเรศ    คําดีบุญ  ผูแทนหนวยงาน  เปน กรรมการ 

 8.ผอ.อุทิศ    พิลาวัลย   ผูแทนหนวยงาน  เปน กรรมการ 

 9.นายวิวัฒน  ทองทิพย   หัวหนาสวนโยธา เปน กรรมการ 

 10.นายดวงจันทร    คําดวง  ผูทรงคุณวุฒิ  เปน กรรมการ 

 11.จ.อ.จักรพรรดิ    แกวกงพาน  หัวหนาสํานักปลัด  เปน กรรมการและเลขาฯ 

ท้ังน้ีเปนไปตามคาํสั่งองคการบริหารสวนตาํบลจําปาโมงท่ี  218/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง คําสั่งท่ี 199/และคําสั่งท่ี 44/2559 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบรหิารสวนตําบลจําปาโมง (แทนตําแหนงวาง) โดยใหคณะกรรมการตดิตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  มีหนาท่ีดังน้ี 

(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

    (2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึง่ไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเพ่ือใหผูบริหาร

ทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน

ในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหน่ึงครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  ท้ังน้ีใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา

สามสิบวัน                                                   
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               (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

ข้ันตอนการติดตามประเมินผล มดีังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินรวมประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และ

วิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาสามปและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ 

กําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป ดังน้ี 

(1) ความสอดคลองของยุทธศาสตรแผน และกลยุทธท่ีกําหนด 

(2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 

(3) ความกาวหนากิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล               

(4) ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชโดยมีการประเมิน

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล เปนการศึกษาถึงผลท่ีไดรับ 

(5) ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมีตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับ

บริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(6) การประเมินผลกระทบเปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน อาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชใน

บางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและ

สามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนาของแผนพัฒนาสามปได ท้ังน้ีข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

 1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามป อาจ

กําหนดแนวทางดังน้ี 

 (1) การประเมินผลกระบวนการ หรือ การประเมินประสิทธิภาพ  

(2) การประเมินผลโครงการ หรือการประเมินประสิทธิผล  

(3) การประเมินผลกระทบ  

 ข้ันตอนท่ี 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สามป ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาสามป 

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 ข้ันตอนท่ี 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการติดตามและประเมินโครงการ

พัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตั้งแตกอนเริ่ม

โครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

 ข้ันตอนท่ี 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและผลการติดตาม

และประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยป

ละหน่ึงครั้ง 
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 ข้ันตอนท่ี 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นหรือขอเสนอแนะในรายงาน

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปและโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา

ทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน 

วิธีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานน้ัน สามารถไดดําเนินการในดานตางๆ ดังน้ี 

1) การศึกษาขอมูล เอกสาร หลักฐานตางๆ ประกอบ เชน 

  - ขอบัญญัติตําบลประจําปงบประมาณ 

  - เอกสารการจัดซื้อจดัจาง ราคากลาง งบประมาณของโครงการ 

  - ระยะเวลาท่ีกําหนดท่ีใชดําเนินการ/ระยะการดําเนินการเสร็จสิ้นตามกําหนดเวลาของโครงการ 

  - วิธีการดําเนินการประชาสมัพันธงานสอบราคา ประมลูงาน/โครงการ 

  - การเปดซองสอบราคา ผลการเปดซองสอบราคา รายงานการเปดซองสอบราคา ประมูลงานโครงการ 

  - รายงานชางผูควบคุมงาน การกอสราง/ภาพถาย 

2) ขอมูลจากบุคคลท่ีเก่ียวของตางๆ เชน 

  - ผูมีสวนไดสวนเสียกับการดําเนินการของงาน/โครงการ 

  - ชางผูควบคุมงาน 

  - คณะกรรมการจัดซื้อจดัจาง/ตรวจงานจางของงาน/โครงการ 

หวงเวลาในการตดิตามและประเมนิผล 

 คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผล  องคการบริหารสวนตําบลจาํปาโมงไดกําหนดหวงระยะเวลาในการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพรวม คือ ไตรมาสท่ี 1 (ตลุาคม-ธันวาคม) และ ไตรมาส

ท่ี 2 (มกราคม-มีนาคม)  ดําเนินการประชุมคณะกรรมการเพ่ือติดตามประเมินผลในเดือนเมษายนของแตละป สวนไตรมาสท่ี 

3 (เมษายน-มิถุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม-กันยายน) ดําเนินการประชุมคณะกรรมเพ่ือติดตามในเดือนตลุาคมของใน

แตละป เมื่อดาํเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีไดตั้งไว โดยรายงานผลการประเมินภายในเดือนธันวาคม

ของทุกป  โดยเนนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท่ีเปนโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลจาํปาโมง มีศักยภาพท่ีจะ

สามารถดําเนินการได  ในสวนของโครงการท่ีเกินศักยภาพ  จะประสานงานขอทราบผลความกาวหนาจาก คณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระดับอําเภอ  เพ่ือท่ีจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  แลวรายงานผล

การประเมินผลและเสนอความเหน็  ซึ่งไดจากการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป เสนอรายงานตอผูบรหิาร เพ่ือให

ผูบริหาร เสนอตอสภาองคการบรหิารสวนตําบล  และคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปใหประชาชนในองคการบรหิารสวนตําบลไดทราบโดยท่ัวกัน 
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5.3 กําหนดเครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง ไดดําเนินการโดยยึดจาก

แบบรายงาน 3 แบบ ตามรูปแบบของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนดเปนแนวทางไว คือ 

 1.แบบรายงานแบบท่ี 1 การประเมินการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 2.แบบรายงานแบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 3.แบบรายงานแบบท่ี 3 ประกอบดวย 

- แบบ 3.1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

- แบบ 3.2 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

- แบบ 3.3 แบบประเมินความพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร 
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แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยจะ

ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง  อําเภอบานผือ  จังหวัดอุดรธานี 

ประเด็นการประเมิน 

มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี  1  คณะกรรมการการพัฒนาทองถ่ิน 
  

1.มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5.มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6.มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี  2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7.มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8.มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9.มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาทองถ่ิน   

10.มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ

ทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตร

จังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา   

13. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา    

14.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนา   

15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19.  มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรการพัฒนา     
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

คําชี้แจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ภายใตแผนพัฒนา 3 ป โดยมีกําหนดระยะเวลาในการตดิตามและรายงานผลการดําเนินการทุกๆ 3 เดือน เริม่ตั้งแต

สิ้นสุดการดาํเนินงานในเดือนตลุาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสท่ี 1 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง อําเภอบานผือ จังหวัดอุดรธานี 

2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 

( 1 )  ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  (2) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – มีนาคม) 

( 3 )  ไตรมาสท่ี  3 ( เมษายน – มิถุนายน)  (4) ไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

สวนท่ี  2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ป 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ป 

 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี  1  พ.ศ. .... ปท่ี  2  พ.ศ. ..... ปท่ี  3  พ.ศ. .... รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1.การพัฒนาดานความเขมแข็งให

ชุมชน 

        

2.การพัฒนาเกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

        

3.การพัฒนาดานโครงสราง

พ้ืนฐาน 

        

4.การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ละ

สิ่งแวดลอม 

        

5.การพัฒนาแหลงทองเท่ียว และ

สงเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน 

        

6.การพัฒนาดานการบริหาร

จัดการภาครัฐตามหลักธรรมาภิ

บาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

        

รวม         
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4.. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี  1 พ.ศ. ......... ปท่ี  2 พ.ศ. ........ ปท่ี  3 พ.ศ. ........ รวม 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

(บาท) 

1.การสรางความเขมแข็ง

ของสังคมเพ่ือรองรับการ

เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม

และเทคโนโลย ี

        

2.การพัฒนาผลผลติทาง

การเกษตรใหไดมาตรฐาน

ในรูปแบบเกษตรปลอดภัย 

        

3.การพัฒนาศักยภาพ

การคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขัน 

        

4.การพัฒนาการทองเท่ียว 

การบริการ และการสงเสรมิ

ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

ทองถ่ิน 

        

5.ยุทธศาสตรการจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมเพ่ือใชประโยชน

อยางยั่งยืน 

        

6.การประยุกตใชเทคโนโลยี 

ในการบริหารจัดการภาครัฐ 

        

รวม         
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5.ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา 3  ป  พ.ศ. ………. 

ยุทธศาสตรการพัฒนา 

จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ี

อยูในระหวาง

ดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี

ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี

ยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ีมี

การเพ่ิมเติม 

จํานวนโค

ท้ังหม  

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน  

1.ดานความเขมแข็งให

ชุมชน 

            

2.เกษตรกรรมใน

รูปแบบเกษตรปลอดภัย 

            

3.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน             

4.ดานการบรหิารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

            

5.แหลงทองเท่ียว และ

สงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณีทองถ่ิน 

            

6.ดานการบรหิารจดัการ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิ

บาล และนโยบาย

เรงดวนของรัฐ 

            

รวม             

 

สวนท่ี 4 ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

................................................................................................................................................................ 

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................. 
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   แบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

คําชี้แจง : แบบท่ี 3/1 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินประเมินการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจากสิน้สุดปงบประมาณ 

สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 

      1.  ช่ือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลจําปาโมง 

      2.  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน....................................................... 

สวนท่ี 2   ยุทธศาสตรและโครงการในป ........ 

      3.  ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน ท่ีปฏิบัติจริง 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความเขมแข็งใหชุมชน   

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาเกษตรกรรมในรูปแบบเกษตรปลอดภัย   

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน   

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

  

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาแหลงทองเท่ียว และสงเสริมศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

  

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก

ธรรมาภิบาล และนโยบายเรงดวนของรัฐ 

  

รวม   

สวนท่ี 3   ผลการดําเนินงาน 

     4.ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ    

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน    

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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5.  ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 

ยุทธศาสตรท่ี ……………………………………………………………… 

1) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชน

ทราบ 

   

5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน

ในทองถ่ิน 

   

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    

 

2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก 

 

ตัวชี้วัดท่ีเลือก หนวย 

ผลการดําเนินการ (จํานวน) 

กอน

ดําเนินการ 

หลัง

ดําเนินการ 
เพ่ิม/ลด 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
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แบบท่ี 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 

2.  อายุ  (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 - 30 ป  (3)  31 – 40 ป 

  (4)  41 – 50 ป  (5) 51 – 60 ป  (6) มากกวา 60 ป 

3.  การศึกษา (1)  ประถมศึกษา       (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา 

              (3)  อนุปริญญาหรือเทียบเทา  (4)  ปริญญาตรี  

        (5)  สูงกวาปริญญาตรี       (6)  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ         (3)  คาขายธรกิจสวนตัว 

  (4)  รับจาง  (5)  นักเรียนนักศึกษา         (6)  เกษตรกร 

  (7)  อ่ืนๆ (ระบุ )  ............................................................................ 

 

สวนท่ี 2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5.ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานของทองถ่ินในภาพรวมมากนอยเพียงใด 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม    

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ    

5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    

8.การแกไขปญหา และการตอบสนองความตองการของประชาชน    

9.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบท่ี 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เปนแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ตอการดําเนินงานขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในแตละยุทธศาสตร โดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุด

ปงบประมาณ 

 

สวนยุทธศาสตร ................................................................................................................................. 

   สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

        1.  เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 

        2.  อายุ   (1)  ต่ํากวา 20 ป (2)  20 - 30 ป  (3)  31 – 40 ป 

   (4)  41 – 50 ป  (5) 51 – 60 ป  (6) มากกวา 60 ป 

        3.  การศึกษา   (1)  ประถมศึกษา   (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา (3) อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

        (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกวาปริญญาตรี    (6)  อ่ืนๆ 

        4.  อาชีพหลัก  (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    (3)  คาขายธรกิจสวนตัว 

       (4)  รับจาง             (5)  นักเรียนนักศึกษา    (6)  เกษตรกร 

       (7)  อ่ืนๆ (ระบุ )  ............................................................................ 

สวนท่ี 2 ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 5.หากใหทานประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

พัฒนาและสงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยใหคะแนนเต็ม 10 จะใหคะแนนองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินของทานเทาใด 

ความพึงพอใจ 
คะแนน 

(10 คะแนน 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  

2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลโครงการ/กิจกรรม  

3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  

4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมตอสาธารณะ  

5.ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

6.การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  

7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน  

8.ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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