คำนำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีลักษณะเป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเป็นแผน
ที่มีความสัมพัน ธ์ใกล้ชิดกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี กล่าวคือทางองค์กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นจะนาแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปเป็นเครื่องมือในการจัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยการนา
โครงการ / กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีนั้น ๆ เพื่อให้
กระบวนการในการจัดทางบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมายที่วางไว้ใน
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ที่สาคัญ แผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ผ่านกระบวนการการมีสวนร่วมของ
ประชาชน ในการจัดทาเวทีประชาคมภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ซึ่งมีความ
ต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า ครอบคลุมระยะเวลา โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจาทุกปี
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น หวังเป็น
อย่างยิ่งว่า องค์การบริหารส่วนตาบลบุญสร้างแป้น และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง จะได้รับประโยชน์จาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น ฉบับนี้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
ประสิทธิภาพ และสนองตอบต่อปัญหาความต้องการของประชาชนตาบลสร้างแป้น ต่อไป

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น

สำรบัญ
ส่วนที่ 1 สภำพทั่วและข้อมูลพื้นฐำน
1.ด้านกายภาพ
2.ด้านการเมือง/การปกครอง
3.ประชากร
4.สภาพทางสังคม
5.ระบบบริการพื้นฐาน
6.ระบบเศรษฐกิจ
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม
9.ทรัพยากรธรรมชาติ
10.อื่นๆ
ส่วนที่ 2 ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

หน้ำ
1

7

ส่วนที่ 3 กำรนำแผนพัฒนำไปสู่กำรปฏิบัติ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน
2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

40

ส่วนที่ 4 กำรติดตำมและประเมินผล
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์
2.การติดตามและประเมินผลโครงการ
3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม
4.ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

248

ภำคผนวก
- คาสั่ง
- ประกาศ

-1ส่วนที่ 1
สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน
1.ด้ำนกำยภำพ
1.1ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนหรือตำบล
ที่ตั้งองค์การรบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น อยู่ห่างจากอาเภอเพ็ญ 34 กม. ถนนสายสามพร้าว – นา
บัว
ผ่านบริเวณหน้าที่ทาการองค์การบริ หารส่วนตาบลสร้างแป้น
มีเนื้อที่ 90 ตารางกิโลเมตรประมาณ
56,250 ไร่
จานวนหมู่บ้าน 9
หมู่บ้าน
หมู่ที่ 1
บ้านสร้างแป้น
หมู่ที่ 2
บ้านโนนพัฒนา
หมู่ที่ 3
บ้านทอน
หมู่ที่ 4
บ้านดอนยาว
หมู่ที่ 5
บ้านหว้าน
หมู่ที่ 6
บ้านหนองแด่น
หมู่ที่ 7
บ้านดอนเค็ง
หมู่ที่ 8
บ้านหนองผือ
หมู่ที่ 9
บ้านโนนรัง
1.2ลักษณะภูมิประเทศ
ทิศเหนือ
จด องค์การบริหารส่วนตาบลนาบัว อาเภอเพ็ญ
ทิศใต้
จด องค์การบริหารส่วนตาบลสามพร้าว อาเภอเมือง
ทิศตะวันออก
จด ลาห้วยหลวงและ อบต.ดอนกลอย อาเภอพิบูลรักษ์
ทิศตะวันตก
จด องค์การบริหารส่วนตาบลกุดสระและองค์การบริหารส่วนตาบล
นาข่า
1.3ลักษณะภูมิอำกำศ
สภาพอากาศโดยทั่วไปภายในตาบลส้างแป้นจะมีครบทั้ง 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว
1.4ลักษณะของดิน
ลักษณะของโดยทั่วไปในตาบลสร้างแป้น ส่วนมากจะเป็ นดินร่วน แต่บางพื้นที่ก็จะมีดินร่วนปน
ทรายบ้างซึ่งพื้นที่เหล่านี้เหมาะต่อการทาเกษตรกรรม

-21.5ลักษณะของแหล่งน้ำ
ภายในตาบลสร้างแป้นจะมีแหล่งน้าธรรมชาติ และแหล่งน้าที่สร้างขึ้นเอง โดยจะมีแหล่งน้า
เกือบทุกหมู่บ้านเพื่อกักเก็บน้าไว้ใช้ในการเกษตร
แหล่งน้าธรรมชาติ
- ลาน้า, ลาห้วย
จานวน
13
สาย
- บึง หนอง และอื่น ๆ
จานวน
10
แห่ง
แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
- ฝาย
จานวน
9
แห่ง
- บ่อน้าตื้น
จานวน
10
แห่ง
- บ่อโยธา
จานวน
9
แห่ง
- อื่น ๆ (บ่อบาดาล)
จานวน
7
แห่ง
1.6ลักษณะของป่ำไม้
ป่าไม้ภายในตาบลสร้างแป้นยังคงมีความอุดมสมบูรณ์ เกือบร้อยละ80 ของพื้นที่ จะมีป่าไม้
หนาแน่นในพื้นที่สาธารณะ และพื้นที่โดยรวมภายในเขตตาบลสร้างแป้น
2.ด้ำนกำรเมืองกำรปกครอง
2.1เขตกำรปกครอง
มีการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 9 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1
บ้านสร้างแป้น
หมู่ที่ 2
บ้านโนนพัฒนา
หมู่ที่ 3
บ้านทอน
หมู่ที่ 4
บ้านดอนยาว
หมู่ที่ 5
บ้านหว้าน
หมู่ที่ 6
บ้านหนองแด่น
หมู่ที่ 7
บ้านดอนเค็ง
หมู่ที่ 8
บ้านหนองผือ
หมู่ที่ 9
บ้านโนนรัง

-3สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น
2.1 นายบุญเทียน
ไพรสงค์
2.2 นายอดิเรก
แรมประชา
2.3 จ่าเอกพิสิทธิ์
นัทธี
2.4 นายสาราญ
สุระดะนัย
2.5 นายหัดชัย
พราจันทร์
2.6 นายสุขุม
บัวบาน
2.7 นายบุญรอด
สระแก้ว
2.8 นางจุ๋ม
บัวหงษา
2.9 นายบุญหลง
บัวสิม
2.10 นายปัญญา
นิลผาย
2.11 นายมนตรี
วีระวัฒนา
2.12 นายไพศาล
ราชคามินทร์
2.13 นายชาญณรงค์ พรมวงศ์
2.14 นายทองใบ
สมสล้าง
2.15 นายสมพงษ์
ทองผาสุก
2.16 นายสารวย
รักมิตร
2.17 นายฉลอง
บัวแก้ว

จานวน
17
คน
ประธานสภาฯ อบต.
รองประธานสภาฯ อบต.
เลขาสภาฯ อบต. (ปลัดอบต.)
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ 1
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา หมู่ที่ 3
สมาชิกสภา หมู่ที่ 4
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา หมู่ที่ 6
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา หมู่ที่ 7
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา หมู่ที่ 8
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9
สมาชิกสภา หมู่ที่ 9

หมายเหตุ*** ไม่มีคณะผู้บริหาร เนื่องจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้นถึงแก่กรรม

-43.ประชำกร
ประชากรในพื้นที่มีดังนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้านสร้างแป้น
บ้านโนนพัฒนา
บ้านทอน
บ้านดอนยาว
บ้านหว้าน
บ้านหนองแด่น
บ้านดอนเค็ง
บ้านหนองผือ
บ้านโนนรัง
รวม

ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ชำย
419
585
586
203
362
123
161
428
254
3,121

ชื่อหมู่บ้ำน
บ้านสร้างแป้น
บ้านโนนพัฒนา
บ้านทอน
บ้านดอนยาว
บ้านหว้าน
บ้านหนองแด่น
บ้านดอนเค็ง
บ้านหนองผือ
บ้านโนนรัง
รวม

หญิง
427
567
513
232
347
125
170
404
241
3,026

ชำย
419
585
586
203
362
123
161
428
254
3,121

รวม
846
1,152
1,099
453
709
248
331
832
495
6,147

หญิง
427
567
513
232
347
125
170
404
241
3,026

ชื่อผู้ใหญ่บ้ำน
นายสารอง อุดมศักดิ์
นายอนันต์ วรสุริย์
นายคาแปลง คนทน
นายป่อง สุวรรณวาปี
นายขันตรี คุณธนัง
นายสมพงษ์ นิลพันธ์
นายสมจิตร บัวทอง
นายเชิดชัย โอชารส
นายสนุก วงษาบุตร

จำนวนครัวเรือน
261
332
288
116
237
102
106
251
145
1,838

ความหนาแน่นเฉลี่ย 66.28 คน / ตารางกิโลเมตร
ข้อมูล ณ พฤษภำคม 2562
4.สภำพทำงสังคม
4.1 กำรศึกษำ
- โรงเรียนประถมศึกษา
แห่ง
- โรงเรียนประถมศึกษาและขยายโอกาสทางการศึกษา
แห่ง

จานวน

4

จานวน

-

-54.2 สำธำรณสุข
- รพ.สต.

จานวน

1

จานวน

100 %

จานวน

1

แห่ง
- อัตราการมีส้วมราดน้า
4.3 อำชญำกรรม
- สถานีตารวจชุมชน
แห่ง
4.4 ยำเสพติต
- เป็นพื้นที่ที่มีการรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด
4.5 กำรสังคมสงเครำะห์
- มีการจ่ายเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยติดเชื้อเอดส์ ที่มาลงทะเบียนไว้
5.ระบบบริกำรพื้นฐำน
5.1กำรคมนำคมขนส่ง
- ถนนสายอุดร-สามพร้าว-สร้างแป้น-นาบัว-สุมเส้า
- โดยรถส่วนบุคคลและรถโดยสาร
5.2กำรไฟฟ้ำ
- ประชากรมีไฟฟ้าใช้ครบทุกหมู่บ้าน
- ขาดบ้านที่มีการขยายตัวของครัวเรือนไปสู่ภาคการเกษตรในบางพื้นที่
5.3กำรประปำ
- ประชากรมีน้าประปาใช้ครบทุกหมู่บ้าน
5.4โทรศัพท์
- มีตู้โทรศัพท์สาธารณะบางหมู่บ้าน
- มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือยังไม่ครอบคลุมในบางพื้นที่
5.5ไปรษณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์
- ไม่มีที่ทาการไปรษณีย์ย่อยภายในตาบลสร้างแป้น
6.ระบบเศรษฐกิจ
อาชีพ: ประชากรส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรม
- ทานา ทาไร่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับจ้างทั่วไป รับราชการ
หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล
- ปั๊มน้ามัน
จานวน
- โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
จานวน
-

แห่ง
แห่ง

7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
- อาชีพประชากรส่วนใหญ่ทาอาชีพเกษตรกรรม ทานา ทาไร่ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว
รับจ้างทั่วไป รับราชการ โดยมีแหล่งกักเก็บน้าธรรมชาติเพื่อใช้ในด้านการเกษตรเกือบทุกหมู่บ้าน และมี
ถังเก็บน้าเพื่ออุปโภคบริโภคภายในตาบล

-68.ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม
- ประชากรภายในตาบลสร้างแป้นส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนาตามรอยจารีตประเพณีจากคนรุ่นเก่าสืบทอดมาถึงรุ่นปัจจุบัน โดยมีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีต่างๆไว้ครบทุกประเพณี ตัวอย่าง เช่น ประเพณีหล่อเทียนพรรษา ปะเพณีลอยกระทง ฯลฯ
- สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก คือเครื่องมือทางการเกษตรและอุปกรณ์เครื่องใช้ใน
ครัวเรือนที่ทาจากไม้ไผ่
9.ทรัพยำกรธรรมชำติ
-ตาบลสร้างแป้นมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านแหล่งน้า ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติ
เกือบ
ร้อยละ80 ของพื้นที่
10.อื่นๆ
- มวลชนจัดตั้ง
- ลูกเสือชาวบ้าน
คน
- อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
คน

3

รุ่น

จานวน

650

จานวน

200

-7–

ส่วนที่ 2
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหำภำค
ในการกระจายอ านาจการบริ ห ารของรั ฐ ไปสู่ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดั ง กล่ า วตาม
พระราชบัญญัติกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ พ.ศ. 2542 ได้กาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากาลั งของราชการส่ วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีกาหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่าในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รั บการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้นมี
อัตรากาลังมากขึ้นรวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นตามกันไปด้วย
จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจึงมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
จะต้องมีการเตรียมการเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจงบประมาณและอัตรากาลังจากหน่วยงาน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกาหนดเพื่อที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้
อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งหมายความว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งกาหนดจุดหมายหรือทิศทางใน
การพัฒนาของตนให้ชัดเจนมีการกาหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนาอย่างเป็นระบบโดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆด้านอันเป็นการแสดงให้เห็นถึง
ความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่
ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสาคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์
สภาพปั ญ หา/ความต้อ งการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลเพื่ อน าไปสู่ ก ารกาหนดจุ ด มุ่ งหมายในการ
พัฒนาการกาหนดภารกิจและแนวทางการดาเนินงานเพื่อนาไปสู่จุดมุ่ งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบซึ่งจะ
ช่วยให้การกาหนดแผนงาน/โครงการมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกันซึ่ง
นอกจากจะทาให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้วยังเป็นการบริหารทรัพยากร
ที่มีอยู่อย่างจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย
หลักการสาคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือการกาหนดจุดมุ่งหมาย
การพัฒนาและการกาหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนาไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่กาหนดไว้ทั้งนี้
เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้วการบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้าไป
เรื่ อยๆเมื่อมีปั ญ หาอย่ า งซ้าซ้อ นและไม่ มีที่สิ้ นสุ ดแล้ ว ยั งอาจท าให้ ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้ นจนเกิ น
ศักยภาพและแก้ไขได้ดังนั้นการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้กาหนด
จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาความต้องการและศักยภาพอย่างเป็นระบบ
ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจากัดแล้วยัง
เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทาง
หนึ่งด้วย
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1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ว ด้วยกำรพัฒนำตำมหลัก
ปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”
1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมมั่นคง
1.1 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข
1.2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
1.
1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคม ระหว่างประเทศ
1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน
2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน
3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม
4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มา
เป็นกาลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
4.3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

-95. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติมโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล
5.2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทาง
ลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุล ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล
6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ
6.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
6.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
6.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้ ว 3 ด้วยกำรพัฒนำ
ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือ เป็นคติพจน์ประจำชำติ ว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะ ต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์ แห่งชาติ อันไดแก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การ ดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดารงอยู่ อย่างมั่นคง
ของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปกแผ่น มีความ
มั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็ นมนุษย์ ความเจริญเติบโต
ของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใต้
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ แวดล้อมระหวางประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคลองกัน
ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่ างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระ ของโลก
และสามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้ อยกว่าในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์ และทาให้
ประเทศไทยพัฒนาไปสูอนาคตที่ พึงประสงค์นั้น จาเป็นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์ การ
พัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนั้น จึงจาเป็นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู การปฏิบัติ
ในแต่ ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเขาใจถึง อนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่ว นในสั งคม ทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและ รักษาไวซึ่งผลประโยชนแห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒ นาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการ
แข่งขัน มีรายไดสูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแลว คนไทยมีความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอ
ภาคและ เป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป

-101.2 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564)
1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์
1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการดารงชีวิตสาหรับโลกศตวรรษที่ 21
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ
2. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม
21. เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ40 ที่มีรายได้ต่าสุด
2.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง
2.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3. สร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน
3.1 เพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทำงเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้ำ หมำยกำรเพิ่ม
รำยได้ต่อหัว
3.1.1เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐาน

การผลิตและรายได้ใหม่
3.1.2 เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3.1.3 เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน
การคลังและพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ
3.2 สร้ำงควำมเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรำยสำขำเพื่อยกระดับขีดควำมสำมำรถในกำร
แข่งขัน ของภำคเกษตร อุตสำหกรรม บริกำร และกำรค้ำกำรลงทุน ดังนี้
3.2.1 เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ของ สินค้าและบริการ
3.2.2 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่สาคัญ พัฒนาระบบ
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ ภูมิอากาศ
เพื่อให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง
3.2.3 เพื่อเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก
3.2.4เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมสาคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
3.2.5 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัว สู่
เศรษฐกิจ ฐานบริ การที่เข้มแข็ง ขึ้น รวมทั้งพัฒ นาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้ เติ บโตอย่างสมดุ ล
และยั่งยืน
3.2.6 เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอานวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้
สนั บ สนุ น การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่ง ขันของผู้ ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒ นาสั งคม
ผู้ประกอบการ

-113.2.7 เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน การ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน
3.2.8 เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย
4. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน
4.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
4.2 สร้ างความมั่นคงด้านน้าของประเทศ และบริห ารจัดการทรัพยากรน้าทั้ง
ระบบให้มี
ประสิทธิภาพ
4.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น
4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพื่อลดผลกระทบ
จาก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ
5. ด้ำนควำมมั่นคง
5.1 เพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน
ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ
5.2 เพื่อสร้ างความพร้อมและผนึกกาลังของทุกภาคส่ว น ให้ มีขีดความสามารถในการ
บริหาร
จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
5.3 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา
ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ
5.4 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่น คงและนโยบายทางเศรษฐกิจ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ
6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ
6.1 เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล
6.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน
ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้
6.3 เพื่อลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ
6.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอานวยความสะดวกด้วย
ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน
7. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์
7.1 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้ง
มีกลไก กากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
7.2 เพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการ
ใช้
พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน
7.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง
ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาระบบ
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ

-127.4 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้าประปาทั้งใน
เชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้าสูญเสียในระบบประปา และสร้างกลไกการ
บริหาร จัดการการประกอบกิจการน้าประปาในภาพรวมของประเทศ
7.5 เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อลดการ
นาเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ
8. ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
8.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ขั้นก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย
8.2 เพือ่ สร้างโอกาสการเข้าถึงและนาเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ
ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
8.3 เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อม
8.4 เพื่อบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ให้สามารถ ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
9. กำรพัฒนำภำคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ
9.1 เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
9.2 เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่สาหรับคนทุกกลุ่ม
9.3 เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และ เพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
9.4 เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ
การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน
10. ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำค
10.1 เพื่อใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทาเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงสาคัญ
ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ
ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย
10.2 เพื่อขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น
10.3 เพื่อเพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน
กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

-13a. แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด
วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1
(อุดรธำนี-หนองคำย-เลย-หนองบัวลำภู-บึงกำฬ)
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (Vision)
“เกษตรอุตสำหกรรมชั้นนำ กำรคำและกำรทองเที่ยวสำกล ชุมชนนำอยูอยำงยั่งยืน”
ความหมาย เกษตรอุตสาหกรรมชั้นนา กลุ มจังหวัดมีการเกษตรชั้นนา (การเพาะปลูกพืชตาง ๆ
รวมทั้งการเลี้ยงสัตว และการประมง) เกษตรกรในกลุมจังหวัดมีอาชีพ มีรายได ผลผลิตจากการเกษตรชั้น
นาเพื่อการแปรรูป สรางมูลคาเพิ่ม ในพื้นที่ตามความตองการของตลาด ดวยเทคโนโลยี นวัตกรรมชั้นนา
การคาสากล กลุมจังหวัดมีการคา การลงทุน และการบริการ เชน คาปลีก คาสง การสงออก การค
า ชายแดน การธนาคาร การประกันภัย ฯลฯ รวมถึงสาขาที่เกี่ยวของ ไดแก โลจิสติกส เปนตน ที่จะขยายสู
การคา สากลกับนานาอารยประเทศ การทองเที่ยวสากล กลุ มจังหวัดมีอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
มาตรฐานสากล สนองความตองการ
ของตลาดทองเที่ยว เชื่อมโยงกับแหลงทองเที่ยวชั้นนาใน
ระดับประเทศ และระดับโลก ชุมชนนาอยู อยางยั่งยืน
การพัฒนาของกลุ มจังหวัดในทุกดานตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยางเปน ลาดับขั้นตอน รักษาสมดุลระหวางการพัฒนาและอัตลักษณ
วัฒนธรรมทองถิ่นอยางยั่งยืน มีสิ่งแวดลอม ที่อยูสะอาด ปลอดภัย ระบบนิเวศอยูใน ภาวะดุลยภาพและ
ยั่งยืน
ชุมชนเขมแข็ง ชวยเหลื อเกื้อกูล ไมเอารัดเอาเปรียบกัน ประชาชนมีส วนรวมในการกาหนด
ควบคุม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบตอสุขภาพ ไดรับปจจัยพื้นฐานของชีวิต (อาหาร น้า ที่พักอาศัย
ความปลอดภัย มีรายไดและมีงานทา) มีสิทธิ มีโอกาส รับรูขาวสาร มีการติดตอประสานงาน และระดม
ความคิด ประสบการณ เพื่อทางานรวมกันในชุมชน มีระบบเศรษฐกิจที่หลากหลาย มีชีวิตชีวา มีนวัตกรรม
อยูเสมอ มีการเชื่อมโยงมรดกทางวัฒนธรรม วิถีการดารงชีวิต รวมทั้งเอกลักษณของกลุมชนแตละชุมชน มี
การพัฒนาเปนไปอยางกลมกลืน และสงเสริมคุณลักษณะที่ดีที่มีมาในอดีต มีระบบบริการ ทางสาธารณสุข
และการรักษาพยาบาลที่ทั่วถึง เหมาะสมสาหรับประชาชนทุกคน ซึ่งมีสภาวะสุขภาพดี มีอัตรา การเจ็บปวย
ในระดับต่า
กรอบกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำกลุมจังหวัด
เพื่อใหมีความสอดคลองกับหลักการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการใหมีประสิทธิภาพ สอดคล
องกับ ยุทธศาสตรชาติสามารถบริหารงาน แกปญหา และพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต
องการของ
ประชาชนใหไดรั บ ประโยชนสู งสุ ด กรอบการดาเนินงานการพัฒ นากลุ มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป(พ.ศ.2560-2579) อยูภายใตนโยบาย หลักเกณฑ และวิธีการใน
การจัดทาแผนพัฒนากลุ มจังหวัด
ที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ กลุ มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการ
บริหารงานกลุ มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) กาหนดไวเปนเครื่องมือในการกาหนดเปาหมาย และความตองการดานพัฒนาพื้นที่ ของภาคที่ตอง
มีความเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหวางประเทศ โดยผานชองทางการ
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มจังหวัดตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.
2560-2579) รวมกันระหวางภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน สถาบันการศึกษา สงเส
ริม สนับสนุน กระตุนใหเกิด การดาเนินงานพัฒนาในพื้นที่
เปำหมำยกำรพัฒนำ แผนยุทธศำสตรกำรพัฒนำกลุมจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ
20 ป
(พ.ศ.2560-2579)
กาหนดเปาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อใหบรรลุตามวิสัยทัศน ดังนี้
1. ยกระดับจากกลุมจังหวัดที่มีรายไดปานกลางสูกลุมจังหวัดที่มีรายไดสูง
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันทางการผลิต การคา การลงทุน และการทองเที่ยว โดย
ใช
ภูมิปญญาทองถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
4. ยกระดับ การพัฒ นาคุณภาพชีวิต ในการขับเคลื่ อนแผนยุ ทธศาสตรกลุ มจั งหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) เพื่อใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาและวิสัย
ทัศน รัฐบาลจาเปนตองมีการลงทุนโครงการขนาดใหญ (Mega Project) เปนโครงการผูกพัน ตอเนื่อง
10-20 ปตองเพิ่มการลงทุนใหมากกวาภูมิภาคอื่น แผนงานสาคัญ ไดแก
1. การบริหารจัดการอยางเปนระบบและครอบคลุมพื้นที่กลุ มจังหวัดฯ และขยายใหครอบคลุม ทั่ว
ทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การบริหารจัดการระบบการเกษตร เปาหมายเพื่อเพิ่มผลผลิตตามความตองการของตลาดทั้ง
ภายใน และตางประเทศ และพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรในการบริหารจัดการดานการเกษตร
3. ดานอุตสาหกรรม เปาหมายเพื่อพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑใหขายไดตามมาตรฐานสากล ตรงตาม
ความ ตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ
4. ดานการทองเที่ยว เปาหมายเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดตามมาตรฐานสากล ตรง
ตามความตองการของตลาดทั้งภายในและตางประเทศ ในแตละโครงการขนาดใหญดังกลาว ปจจัยสาคัญที่
เปนองคประกอบใหการพัฒนาไปสูเปาหมายที่ตั้งไว การลงทุนดานโครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส อื่น ๆ
ที่เกี่ยวของ เพื่อสอดรับกับการดาเนินโครงการขนาดใหญ ใหดาเนินการควบคูไป โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
พัฒนาทรัพยากรทุนมนุษยที่ต องมีการพัฒนาตลอดทุกชวงวัยและ ทุกอาชีพ เพื่อใหมีสมรรถนะและขีด
ความสามารถในการแขงขัน
ประเด็นยุทธศำสตรกลุมจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 4 ป(พ.ศ.2561 - 2564)
ยุทธศำสตรที่1 เพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแขงขันในกำรผลิต กำรตลำด โดยใชภูมิปญญำทองถิ่น
เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ตัวชี้วัด 1. ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัด
คำเปำหมำย 1. ผลิตภัณฑมวลรวมของกลุมจังหวัดไมนอยกวารอยละ 5 ตอป ในชวง 10 ปแรก และไมนอย
กวารอยละ 9 ตอป ในชวง 10 ปหลัง
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ตัวชี้วัด 1. พื้นที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น
2. ปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง
3. พื้นที่แหลงน้าทางธรรมชาติที่ไดรับการพัฒนา
คำเปำหมำย
1. รอยละพื้นที่ปาไมมีความอุดมสมบูรณเพิ่มขึ้น อยางนอยรอยละ 2 ตอป
2. รอยละปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง อยางนอยรอยละ 3 ตอป
3. รอยละพื้นที่แหลงน้าทางธรรมชาติที่ไดรับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตรที่ 3 กำรพัฒนำทุนมนุษย และยกระดับคุณภำพชีวิต
ตัวชี้วัด
1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัด
2. ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม (Gini Coefficient) ของกลุมจังหวัด
3. ประชาชนในกลุมจังหวัดเขาถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น
คำเปำหมำย
1. ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมจังหวัดที่ผานเกณฑมาตรฐาน
2. ระดับความเหลื่อมล้ําในสังคม (Gini Coefficient)ของกลุมจังหวัด มีคารอยละ0.2-0.4 ภายใน
ระยะ 20 ป
3. รอยละประชาชนในกลุมจังหวัดเขาถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น
ยุทธศำสตรที่4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
ตัวชี้วัด 1. รอยละที่เพิ่มขึ้นของรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว
คำเปำหมำย 1. กลุมจังหวัดมีรายไดเพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมการทองเที่ยว รอยละ 5 ตอป

วิสัยทัศน์และยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุดรธำนี
วิสัยทัศน์ “เมืองน่ำอยู่ ศูนย์กลำงกำรค้ำกำรลงทุนอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง”
พันธกิจ :
1.พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกปัจจัยพื้นฐาน การคมนาคมขนส่ง และการยกระดับ มาตรฐาน
สถานประกอบการและแรงงานเพื่อเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขันการค้า การลงทุน ในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้าโขง
2.พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่สาคัญและยกระดับมาตรฐานการท าการเกษตรปลอดภัย และ
เกษตรอินทรีย์
3.ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการพัฒนาทุนมนุษย์และการลดความเลื่อมล้าโดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อ สร้าง
ความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์และการท่องเที่ยวของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการน้า การจัดการ ขยะ/น้า
เสียเพื่อการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน
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7. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการจังหวั ดให้มีเอกภาพด้วยการบูรณาการการทางานกันทุก
ภาคส่วนตามค่านิยม UDON TEAM
เป้ำหมำยรวม : เพื่อสร้างความเข็มแข็งและยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างสมดุลควบคู่ไป
กับการ พัฒนาด้านสังคม ความมั่นคงปลอดภัย และการบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จตำมเป้ำหมำยกำรพัฒนำจังหวัด
ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด เฉลี่ย 5 ปีย้อนหลังต่อปี
ค่ำเป้ำหมำย : ร้อยละ 5
แนวทำงกำรพัฒนำ
ลำดับที่ 1 :กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุนเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ใน
อนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าการลงทุน
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด :
1.จานวนที่เพิ่มขึ้นสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP
2.จานวนธุรกิจที่ได้รับการยกระดับตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านค้าปลีกค้าส่งและการลงทุนในพื้นที่
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
แนวทำงกำรพัฒนำ : 1.ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2.ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มธุรกิจเป้าหมาย อุดรธานี 4.0
3.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การ
ลงทุน และการบริการ
4.สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้
ลำดับที่ 2 : กำรส่งเสริมกำรพัฒนำกำรเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร ปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างเข็มแข็งและยั่งยืน
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด :
1.ร้อยละของจานวนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการได้มีการน้อมนาเอาหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการวางแผนการผลิตและการพัฒนาภาคเกษตร(ร้อยละ 80)
2.จานวนพื้นที่ที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดินและน้า (15,750 ไร่)
3.จานวนแปลงฟาร์มที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์ (ร้อยละ 10)
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตเกษตรอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5)
5.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าและรายได้ของเกษตรกร
(1) มูลค่าเกษตรเพิ่มขึ้น 5 %
(2)รายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้น 10 %

-17แนวทำงกำรพัฒนำ :
1.ขยายผลองค์ความรู้การทาเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
3.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
4.ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
ลำดับที่ 3 : กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคม มีควำมพร้อมรับกำร
เปลี่ยนแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งด้านร่างกายและจิตใจ มีขีดความสามรถด้านการ
แข่งขันและมี คุณภาพชีวิตที่ดี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด :
1.ร้อยละที่ลดลงของจานวนผู้ป่วยโรคเบาหวาน
2.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของดัชนีมวลกายตามเกณฑ์มาตรฐาน
3.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของพัฒนาการสมวัยของเด็กปฐมวัย
4.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักเรียนที่ได้รับการแนะแนวอาชีพ
5.ร้อยละของจานวนแรงงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแรงงาน
6.ร้อยละของจานวนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ฯลฯ ที่ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต
7.ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน
8.ค่า Gini Index ลดลง
9.จานวนที่เพิ่มขึ้นของผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม
10.ค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นด้านคุณภาพการบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิตของจังหวัด
แนวทำงกำรพัฒนำ :
1.ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี
2.พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย
3.ลดความเลื่อมล้าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต
ลำดับที่ 4 : กำรยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์และกำรท่องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และ
ศักยภำพด้ำนที่ตั้งเพื่อสร้ำงควำมเป็นเมืองศู นย์กลำงไมซ์ของอนุภูมิภำคลุ่มน้ำโขง (GMS MICE &
Tourism City)
วัตถุประสงค์ : เพื่อเพิ่มปริมาณและมูลค่าด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์บนพื้นฐานของ
การบริหาร จัดการอย่างเป็นเลิศร่วมกัน
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด :
1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการท่องเที่ยว และนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์
2.จานวนคลัสเตอร์ธุรกิจ ผู้ผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน
3.จานวนบุคลากรที่ผ่านการอบรมความรู้ด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
4.ร้อยละของความพึงพอใจของการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว/ที่พัก และสถานที่จัดงาน

-18แนวทำงกำรพัฒนำ :
1.ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์
2.สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อมโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า และบริการ
3.พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการท่องเที่ยว
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการอุตสาหกรรม ไมซ์
และการท่องเที่ยว
ลำดับที่ 5 : กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโยชน์อย่ำงยังยืน
วัตถุประสงค์ : เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ ดีให้กับ
ประชาชน
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด :
1.จานวนพื้นที่ป่าไม้ที่ยังคงสภาพเดิมไม่น้อยกว่า 719,357 ไร่
2.จานวนของแหล่งน้าที่ได้รับการฟื้นฟู
3.ปริมาณที่เพิ่มขึ้นของขยะที่ถูกนากลับไปใช้ประโยชน์
4.ปริมาณขยะ/น้าเสียที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพิ่มขึ้น
5.จานวนที่เพิ่มขึ้นของเครือข่ายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมี การ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
แนวทำงกำรพัฒนำ :
1.ปกป้อง อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ป่า)
2.พัฒนาแหล่งน้าและนาไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
3.ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนากลับมาใช้ประโยชน์
4.พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่ 6: กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน
วัตถุประสงค์ : เพื่อให้มีความสงบเรียบร้อย และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด :
1.ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแกนนาการเสริมสร้างการเรียนรู้การปกครองในระบอบ ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2.จานวนผู้ค้าที่ถูกจับกุมดาเนินคดี
3.จานวนที่ลดลงของผู้เสพ/ผู้ติด
4.จานวนที่เพิ่มขึ้นของสถานบันเทิง/หอพัก/สถานที่บริการที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย
5.ร้อยละที่ลดลงของคดีอาญา 4 กลุ่ม
6.ร้อยละที่ลดลงของจานวนครั้งของสาธารณภัยและจานวนผู้เสียชีวิตจากสาธารณภัยและ อุบัติเหตุ
แนวทำงกำรพัฒนำ :
1.ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นพระ
ประมุข
2.ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
3.รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย

-19ค่ำนิยม UDON TEAM
U : UNITY : มีเอกภาพ
D : DEVELOPMWNT : พัฒนาอย่างต่อเนื่อง
O : OPENMIND : เปิดใจให้บริการ
N : NETWORK : สานเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชน
T : TRANPARENCY : มีความโปร่งใส
E : EXCELLENCE : เน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
A : ACCOUNTABILITY : มีความรับผิดชอบ
M : MORALITY : มีศีลธรรม
1.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำนี (พ.ศ. 2561 – 2565)
1. วิสัยทัศน์ (Vission )
1. “บรูณาการการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริมให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองน่าอยู่
2. เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงอย่างยั่งยืน”
2. พันธกิจ ( Mission )
1. การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
2. การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. การพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน
4. การส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา
5. การจัดการศึกษา
6. การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชราและผู้ด้อยโอกาส
7. การส่งเสริมการมีส่วนรวมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
9. การคุ้มครอง ดูแล และบารุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
10. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน
11. การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
12. การกาจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และมลพิษต่างๆ
13. การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ( Strategy)
3.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 1 กำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำกำรลงทุน เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถใน
กำรแข่งขันในอนุภำคลุ่มน้ำโขง
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.) ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาแรงงานมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
2.) ส่งเสริมการตลาดและแผนธุรกิจให้แก่กลุ่มเป้าหมายอุดรธานี 4.0
3.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอานวยความสะดวกเพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ
4.) สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อให้แข่งขันได้

-203.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 2กำรส่งเสริมกำรพัฒนำเกษตรอุตสำหกรรม ยกระดับมำตรฐำนกำร
ผลิตสินค้ำเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.) ขยายผลองค์ความรู้การทาเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร
3.) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
4.) ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตร
3.3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 3 กำรยกระดับคุณภำพชีวิตเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็งให้สังคมมีควำมพร้อม
กับกำรเปลีย่ นแปลงทำงเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และเทคโนโลยี
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.) ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี
2.) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกกลุ่มวัย
3.) ลดความเลื่อมล้าด้านสังคมคนอุดรธานีด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
4.) พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสังคมคุณภาพชีวิต
3.4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 4 กำรยกระดับมำตรฐำนอุตสำหกรรมไมซ์กำรท่องเที่ยว และอุตสำหกรรม
กีฬำโดยใช้อัตลักษณ์และศักยภำพด้ำนที่ตั้งเพื่อสร้ำงควำมเป็นเมืองศูนย์กลำงของอนุภำคลุ่มน้ำโขง
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.) ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์จุดขายโดยเน้นศักยภาพที่มีเอกลักษณ์
2.) สนับสนุนการสร้างคลัสเตอร์เชื่อโยงกลุ่มผู้ผลิตสินค้า
3.) พัฒนาบุคลากรด้านอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา
4.) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวกด้านการบริหารจัดการ
อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา
3.5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 5 กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรใช้ประโชยน์
อย่ำงยั่งยืน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.) ปกป้อง อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2.) พัฒนาแหล่งน้าและนาไปใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด
3.) ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและการนากลับมาใช้ประโยชน์
4.) พัฒนาระบบเครือข่ายด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
3.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 6กำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคง ควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชำชน
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.) ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นพระประมุข
2.) ป้องกันปัญหาและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม
3.) รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
4.) ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณะ
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3.7 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ 7 ด้ำนบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร
แนวทำงกำรพัฒนำ
1.) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นทุกๆ ด้านตามหลักบริหารบ้านเมืองที่ดี
2.) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น
3.) ประสานบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่นมิให้เกิดความทับช้อนของพื้นที่ ในการดาเนินงาน
เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
2.ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศำสตร์ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น

2.1 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น
“สำธำรณูปโภคครบครัน กำรสัญจรคล่องตัว ครอบครัวมีรำยได้ ไม่ทำลำยสิ่งแวดล้อม
เพียบพร้อมกำรศึกษำ พัฒนำกำรเกษตร “
2.2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น
ที่
ยุทธศาสตร์
1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค
2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา
1.1 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง
ระบบประปา, ไฟฟ้า
2.1แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง
ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต ปรับปรุง
บารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า
2.2 แนวทางการพัฒนา ก่อสร้าง
ปรับปรุง รางระบายน้า
3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
การประกอบอาชีพ และยกระดับ
รายได้ของประชาชน
3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม
และสนับสนุนการดาเนิน กิจกรรม
ของกลุ่มอาชีพ
4.1 แนวทางการพัฒนา การสร้าง
จิตสานึกในการอนุรักษ์ บริหาร
จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมการกาจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลในระดับครัวเรือนและตาบล

-22ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น (ต่อ)
ที่
ยุทธศาสตร์
5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า
7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุขและความมั่งคงปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

แนวทางการพัฒนา
5.1 แนวทางการพัฒนา ด้าน
อาคารสถานที่
5.2 แนวทางการพัฒนา การ
สนับสนุนและการ ส่งเสริมการศึกษา
ของเด็กเยาวชน และประชาชน
5.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีกิจ กรรม
ทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
6.1 แนวทางการพัฒนา ขุดลอก ขุด
คลองส่งน้า
7.1 การส่งเสริมสุขภาพประชาชน
การควบ คุมป้องกัน และระมัดระวัง
โรคติดต่อ
7.2 การจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
7.3 การส่งเสริมและสนับสนุนการ
นันทนาการ กิจกรรมการ กีฬา
และการออกกาลังกาย การป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านการเมืองและการ
บริหาร

-232.3 เป้ำประสงค์
1. ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึง
2. การคมนาคม ต้องมีความสะดวก รวดเร็ว
3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอ
4. มีการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้เป็นพิษ
5. สนับสนุนการศึกษาทั้งส่วนขององค์การบริหารส่วนตาบล ดาเนินการเอง และสังกัดประถมศึกษา
ได้มีคุณภาพ
6. พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
7. พัฒนาด้านพลานามัยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
8. ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
2.4 ตัวชี้วัด
ที่
ยุทธศำสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 1.1 แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างระบบประปา, ไฟฟ้า
2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ตัวชี้วัด
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ มีไฟฟ้าใช้
ทั่วถึง
การคมนาคม ต้องมีความ
สะดวก รวดเร็ว

2.1แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน
คอนกรีต ปรับปรุงบารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า
2.2 แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง รางระบาย
น้า
3.1 แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เพียงพอ
และยกระดับรายได้ของ
ประชาชน
3.2 แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนิน กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ

-24ตัวชี้วัด (ต่อ)
ที่
ยุทธศำสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนา 4.1 แนวทางการพัฒนา การ มีการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ เป็นพิษ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน
และตาบล
5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
5.1 แนวทางการพัฒนา ด้าน สนับสนุนการศึกษาทั้งส่วน
ศาสนาและวัฒนธรรม
อาคารสถานที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
5.2 แนวทางการพัฒนา การ ดาเนินการเอง และสังกัด
สนับสนุนและการ ส่งเสริม
ประถมศึกษาได้มีคุณภาพ
การศึกษาของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน
5.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีกิจ
กรรมทางศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า
6.1 แนวทางการพัฒนา ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ขุดคลองส่งน้า

-25ตัวชี้วัด (ต่อ)
ที่
ยุทธศำสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำ
ตัวชี้วัด
7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข 7.1 การส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาด้านพลานามัยและความ
และความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ ประชาชน การควบ คุมป้องกัน มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
และระมัดระวังโรคติดต่อ
ทรัพย์สิน
7.2 การจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
7.3 การส่งเสริมและสนับสนุน
การนันทนาการ กิจกรรมการ
กีฬา และการออกกาลังกาย
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
และการบริหาร
และสนับสนุนด้านการเมืองและ ของตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่น

-262.5 ค่ำเป้ำหมำย
1. พัฒนำด้ำนสำธำรณูปโภค
1.1สาธารณูปโภค ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพ
ของ อบต. จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคทั่วถึง
1.2 พัฒนาระบบประปาให้ได้มาตรฐาน ประชาชนมีน้าใช้ที่สะอาด เพียงพอและทั่วถึง
1.3 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรอย่างต่อเนื่อง เพียงพอ และใช้น้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1.4 มีระบบระบายน้าท่วมครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ
1.5 พัฒนาระบบโทรศัพท์ให้เพียงพอและทั่วถึง
1.6 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะโดยการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะออกไปอย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง
1.7 ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่าเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง
1.8 พัฒนาและส่งเสริมการใช้แผงโซล่าเซลล์สาหรับครัวเรือนที่อยู่ห่างไกล
2. ด้ำนพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน
2.1 พัฒนาถนนสายต่าง ๆ ให้มีสภาพที่ดี สัญจรไปมาสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย
3. ด้ำนเศรษฐกิจ
3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น
3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม จัดตั้งตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง
3.3 ส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มการใช้ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ ปุ๋ยพืช
สดให้มากขึ้น เพื่อลดต้นทุนการผลิต เป็นการเพิ่มรายได้ของเกษตรกร
3.4 ส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นให้แก่ประชาชน
3.5 ส่งเสริมให้มีการนาผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า โดยพิจารณาผลผลิต
ทางการเกษตรที่มีปริมาณเพียงพอ
3.6 ส่งเสริมให้มีการทาการเกษตรแบบผสมผสานโดยความร่วมมือของส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
3.7 ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครัวเรือน
4. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
4.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
4.2 ให้มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างถูกวิธีและยั่งยืน ไม่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
4.3 รณรงค์และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน
4.4 ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
4.5 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาดินให้มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น โดยลดการใช้ปุ๋ยเคมี และ
การหันมาใช้ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และปุ๋ยพืชสด
4.6 รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้สารเคมี ยาปราบศัตรูพืชต่าง ๆ โดยไม่จาเป็น โดยให้หัน
มาใช้สารที่สกัดจากพืชแทน เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับมนุษย์

-274.7 รณรงค์ให้ประชาชนลดการเผาวัสดุสิ่งของโดยไม่จาเป็น เพื่อลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
4.8 รณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์แหล่งน้า เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
4.9 ส่ ง เสริ ม เครื อข่ า ยอาสาสมั ครพิทั ก ษ์สิ่ งแวดล้ อมระดั บต าบล
ระดั บหมู่บ้ า น
ให้เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
5. ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม
5.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ เพื่อให้มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน
5.2 ส่งเสริ มให้ เกิดสั งคมแห่ งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ ให้ ทุกคนคิดเป็น ทาเป็น
มีเหตุผลความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถส่งเสริมทุนทางปัญญา และสามารถต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม ควบคู่กับการสืบสานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา
และสามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต พร้อมที่จะรับการเปลี่ยนแปลง
5.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการจัด
การศึกษา
5.4 ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึง รวมทั้งปลูกฝัง และ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ คุณค่า
วัฒนธรรม
5.5 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กร บุคลากรทางศาสนาทุกศาสนา เพื่อให้มีการเผยแพร่
หลักธรรมคาสอนที่ถูกต้องเหมาะสมแก่ประชาชนและให้ประชาชนถือปฏิบัติ ให้ถูกต้อง
เหมาะสมเช่นกัน
5.6 ส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น อนุรักษ์ให้คงอยู่ และพัฒนาให้ถูกต้อง
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
5.7 ส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษานอกโรงเรียนอย่างกว้างขวาง เพื่อทุกคนสามารถเข้าถึงได้
ก่อให้เกิดความเสมอภาคด้านการศึกษา
6. ด้ำนแหล่งน้ำ
6.1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาด้านแหล่งน้าธรรมชาติ ห้วย หนอง ฝาย ให้มีสภาพดีขึ้น
6.2 ส่งเสริมให้มีการรณรงค์ปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหล่งน้า
6.3 ส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยรอบแหล่งน้าสาธารณะ

-287. ด้ำนสำธำรณสุขและควำมมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
7.1 ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า
7.2 พัฒนาและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน
7.3 ให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของคนในครอบครัว เพื่อป้องกันการ
เจ็บป่วย
7.4 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สมุนไพรไทยและการแพทย์แผนไทย
7.5 สนับสนุนให้ชุมชนมีการเล่ นกีฬาและออกกาลังกายอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพดี
7.6 ดาเนินการควบคุมและป้องกันโรคติดต่ออย่างเป็นระบบ
7.7 ดาเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ
7.8 จัดให้มีสวัสดิการแก่คนชรา คนพิการ เด็กด้อยโอกาส ผู้ป่วยโรคเอดส์
7.9 ดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
7.10 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อบายมุข
และอาชญากรรมด้านต่าง ๆ
7.11 สร้างจิตสานึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
7.12 ให้ความรู้ความเข้าใจหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ประชาชนสามารถนาหลักการประชาธิปไตยไปใช้ในชีวิตประจาวันและใช้ในการพัฒนา
การเมืองการปกครอง ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
8. ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
7.1 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
7.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายการพัฒนา
7.3 ส่งเสริมขบวนการประชาคมทุกระดับให้มีความเข้มแข็ง และให้ประชาคมมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
7.4 พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล โดยการจัดอบรม
พนักงานส่วนตาบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล และคณะผู้บริหาร
7.5 ส่งเสริมให้ความรู้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อเข้าใจบทบาทหน้าที่
กฎหมาย ระเบียบทีเ่ กี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
7.6 ลดขั้นตอนและพัฒนาระบบการให้บริการแก่ประชาชน โดยการใช้นโยบาย
One Stop Service

-292.6 กลยุทธ์
1.พัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
ตามศักยภาพของ อบต. จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคทั่วถึง
2.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน และบารุงรักษาการคมนาคมให้สะดวก
3.เสริมสร้างรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชน
4.ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ทดแทนป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งขยะมูลฝอย
5. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง
6.พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
7.พัฒนาพลานามัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล สถานี
ตารวจชุมชนและโรงเรียน
8.พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครอง ให้กับประชาชน
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบ
บริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.
2.7 จุดยืนทำงยุทธศำสตร์
พันธกิจที่ 1 พัฒนาด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความ
ต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. จัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภคทั่วถึง
พันธกิจที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ให้ได้มาตรฐาน และบารุงรักษาการคมนาคมให้สะดวก
พันธกิจที่ 3 เสริมสร้างรายได้และการประกอบอาชีพของประชาชน
พันธกิจที่ 4 ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ทดแทนป่าเสื่อมโทรม รวมทั้งขยะมูลฝอย
พันธกิจที่ 5 จัดการศึกษาให้มีคุณภาพและทั่วถึง
พันธกิจที่ 6 พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
พันธกิจที่ 7 พัฒนาพลานามัยและความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตาบล สถานีตารวจชุมชนและโรงเรียน
พันธกิจที่ 8 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการ
ปกครอง ให้กับประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดาเนินการระหว่างภาครัฐกับประชาชนใน
รูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดีใน อบต.

-302.8 ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม
ที่
ยุทธศำสตร์
แนวทำงกำรพัฒนำ
1 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 1.1 แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างระบบประปา, ไฟฟ้า
2 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

กำรพัฒนำในภำพรวม
ประชาชนมีน้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอ มีไฟฟ้า
ใช้ทั่วถึง
การคมนาคม ต้องมีความ
สะดวก รวดเร็ว

2.1แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างถนนลูกรัง ถนน
คอนกรีต ปรับปรุงบารุงรักษา
ถนน สะพาน ทางเท้า
2.2 แนวทางการพัฒนา
ก่อสร้างปรับปรุง รางระบาย
น้า
3 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3.1 แนวทางการพัฒนา
ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้
ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และ เพียงพอ
ยกระดับรายได้ของประชาชน
3.2 แนวทางการพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ดาเนิน กิจกรรมของกลุ่มอาชีพ
4 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการพัฒนา
4.1 แนวทางการพัฒนา การ มีการรักษาสิ่งแวดล้อมไม่ให้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ เป็นพิษ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการพัฒนา การ
ส่งเสริมการกาจัดขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลในระดับครัวเรือน
และตาบล

-31ที่
ยุทธศำสตร์
5 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม

แนวทำงกำรพัฒนำ
กำรพัฒนำในภำพรวม
5.1 แนวทางการพัฒนา ด้าน สนับสนุนการศึกษาทั้งส่วน
อาคารสถานที่
ขององค์การบริหารส่วนตาบล
5.2 แนวทางการพัฒนา การ ดาเนินการเอง และสังกัด
สนับสนุนและการ ส่งเสริม
ประถมศึกษาได้มีคุณภาพ
การศึกษาของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน
5.3 การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีกิจ
กรรมทางศาสนาและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น
6 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านแหล่งน้า
6.1 แนวทางการพัฒนา ขุดลอก พัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
ขุดคลองส่งน้า
7 ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านสาธารณสุข 7.1 การส่งเสริมสุขภาพ
พัฒนาด้านพลานามัยและความ
และความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและ ประชาชน การควบ คุมป้องกัน มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
และระมัดระวังโรคติดต่อ
ทรัพย์สิน
7.2 การจัดสวัสดิการและสังคม
สงเคราะห์
7.3 การส่งเสริมและสนับสนุน
การนันทนาการ กิจกรรมการ
กีฬา และการออกกาลังกาย
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย
8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 8.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่
และการบริหาร
และสนับสนุนด้านการเมืองและ ของตนเอง และมีส่วนร่วมใน
การบริหาร
การพัฒนาท้องถิ่น

-32ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่ น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนตาบลสร้างแป้น มี
ความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ดังนี้
ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี
1. ความมั่นคง
2. ความสามารถในการแข่งขัน
3. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
4. การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12
1.การสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
6. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโอจิสติกส์
8. การพัฒนายุทธศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
9. การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

ยุทธศำสตร์ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้าทางสังคม
3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ
5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค
6.พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ
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1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
2. การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
3. การพัฒนาทุนมนุษย์ และยกระดับคุณภาพชีวิต
4.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยงอย่างยั่งยืน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดอุดรธำนี
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
2. การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และเกษตร
อินทรีย์
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคม มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์และการท่ องเที่ยว โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อสร้าง
ความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง (GMS MICE & Tourism City)
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอุดรธำนี
1.ด้านส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม
2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ด้านการศึกษาและการกีฬา
4. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
5. ด้านพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
6. ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธำนี(พ.ศ. 2561 – 2565 )
1. การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสมารถในการแข่งขันในอนุภาคลุ่มน้าโขง
2. การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ์การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใช้อัตลักษณ์และศักยภาพด้านที่ตั้งเพื่อ
สร้างความเป็นเมืองศูนย์กลางไมซ์ของอนุภาคลุ่มน้าโขง
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการใช้ ประโยชน์อย่างยั่งยืน
6. การเสริมสร้างความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน
7. ด้านบริหารจัดการแบบบูรณาการ

3.กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น
3.1กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดทำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กำรวิเครำะห์องค์กร (SWOT) ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลสร้ำงแป้น แยกเป็นยุทธศำสตร์
ยุทธศำสตร์ที่1 ด้ำนสำธำรณูปโภค
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. มีระบบประปาได้มาตรฐาน ประชาชนมีน้าใช้ที่ 1. ขยายเขตระบบประปาไม่เพียงพอ
สะอาด
2. แหล่งน้าเพื่อการเกษตรในบางแห่งยังไม่ได้รับ
2. มีแหล่งน้าเพื่อการเกษตร มีการใช้น้าให้เกิด
การพัฒนา
ประโยชน์สูงสุด
3. ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อที่อยู่อาศัยและ
3. มีระบบโทรศัพท์พื้นฐาน
การเกษตรไม่เพียงพอ
4. มีระบบไฟฟ้าสาธารณะ
5. มีไฟฟ้าแสงสว่างเพื่อที่อยู่อาศัยและการเกษตร
โอกำส (Opportunity)
1.ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

อุปสรรค (Threat)
1.งบประมาณในงานซ่อมบารุงมีไม่เพียงพอ

- 35 ยุทธศำสตร์ที่2 ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1.มีถนนในการคมนาคม การสัญจร ครอบคลุมทุก 1. มีทางระบาย -ถนนที่ใช้ในการสัญจร ไม่เพียงพอ
หมู่บ้าน
2. ถนนที่ใช้ในการสัญจร ส่วนมากเป็นถนนลูกรัง
2. มีอาคารสานักงานที่มาตรฐานเพื่อรองรับการ
และมีฝุ่นละออง
ให้บริการ
3. มีทางระบาย -ถนนที่ใช้ในการสัญจร ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้าน
โอกำส (Opportunity)
1.ประชาชนได้รับความสะดวก สบาย ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน

อุปสรรค (Threat)
1.งบประมาณในงานซ่อมบารุงมีไม่เพียงพอ

ยุทธศำสตร์ที่3 ด้ำนเศรษฐกิจ
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1.ส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพของประชาชนใน 1.กลุ่มอาชีพไม่ดาเนินงานตามวัตถุประสงค์
พื้นที่
2.กลุม่ อาชีพไม่เข้มแข็ง
2.ส่งเสริมการตั้งกลุ่มอาชีพ
3.ระเบียบข้อบังคับ อานาจหน้าที่ส่งเสริมการดาเนิน
กิจกรรม ทางด้านการประกอบอาชีพ
โอกำส (Opportunity)
1.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า

อุปสรรค (Threat)
1.งบประมาณในการส่งเสริมไม่เพียงพอ
2.ประสานหน่วยงานให้ช่วยกระจายสินค้า

ยุทธศำสตร์ที่4 ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1.มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์
1. ประชาชนบางรายมีการใช้สารเคมียาปราบ
2. มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศัตรูพืชต่างๆโดยไม่จาเป็น
อย่างถูกวิธีและยั่งยืนไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน
โอกำส (Opportunity)
1. รณรงค์และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน

อุปสรรค (Threat)
1.ประชาชนยังขาดความรู้ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ

- 36 ยุทธศำสตร์ที่5 ด้ำนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1.บุคลากรมีความรู้ ทักษะ เฉพาะด้าน
1.นักเรียนมีจานวนน้อยกว่าอัตราการดูแลของครู
2.เด็กนักเรียนได้รับการพัฒนาทักษะเหมาะสมทุก
ด้าน
โอกำส (Opportunity)
1. ขอรับการสนับสนุนบุคลากรด้านการศึกษา

อุปสรรค (Threat)
1.บุคลากรด้านการศึกษาไม่เพียงพอ

ยุทธศำสตร์ที่ 6 ด้ำนแหล่งน้ำ
จุดแข็ง (Strength)
1. มีแหล่งน้าธรรมชาติหลายแห่งเพื่อรองรับ
การเกษตร

จุดอ่อน (Weakness)
1.แหล่งน้าธรรมชาติบางแห่งยังขาดการพัฒนา

โอกำส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. รณรงค์และสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์แหล่งน้า 1.ประชาชนยังขาดความรู้ในการอนุรักษ์แหล่ง
ให้แก่ประชาชน
ธรรมชาติ

ยุทธศำสตร์ที่ 7 ด้ำนสำธำรณสุขและควำมมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1. มีการดาเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1. ภารกิจที่รับผิดชอบทาให้ไม่สามารถร่วมกิจกรรม
2. มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
ได้
3. มีการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ไม่มีการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. พื้นที่มีสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ
โอกำส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1. ประชาชนได้เข้าร่วมประเพณีสาคัญๆของท้องถิ่น 1. การเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีของตอบแทน
2. รวมสืบสานประเพณีสาคัญของท้องถิ่น
2. คนรุ่นหลังไม่ให้ความสาคัญ กับกิจกรรม
3. ส่งเสริมปราชญ์ชาวบ้าน
3. มีข้อจากัดคุณสมบัติของผู้สืบทอด

-37ยุทธศำสตร์ที่ 8 ด้ำนกำรเมืองและกำรบริหำร
จุดแข็ง (Strength)
จุดอ่อน (Weakness)
1.มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ 1.ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้า
ภารกิจ
2. บุคลากรบางส่วนไม่มีความรู้ตรงกับงานและขาด
2.การมีส่วนร่วมของประชาชนในการดาเนินงาน
ความ
3.การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
แม่นยา
4. มีการจัดแบ่งพื้นที่/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ
3.บุคลากรไม่ได้รับฝึกอบรม
ชัดเจน
4.การใช้เครื่องมือไม่ถูกต้อง
โอกำส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
1.ประชาชนได้รับบริการจาก อบต.อย่างรวดเร็วและ 1.ระเบียบข้อบังคับไม่ชัดเจน และไม่มีแนวทาง
เต็มที่
ปฏิบัติที่
2.หน่วยงานอื่นให้ความร่วมมือในการดาเนินการ
ชัดเจน
3.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
กำรประเมินสถำนกำรณ์
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ด้านเศรษฐกิจ

สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
1. เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้าน
ไม่สะดวกในการติดต่อสื่อสารเนื่อง
ฝุ่นละอองมีมาก
2.ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรยังไม่ทั่วถึง
และเพียงพอกับความต้องการ
3.แหล่งน้าเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคไม่เพียงพอ โดยเฉพาะฤดูแล้ง
4.งบประมาณในการพัฒนาแหล่งน้า
ไม่เพียงพอ
5.ขาดการมีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้ตามถนน ริมแม่น้าลาคลอง
ตลอดจนการดูแลสถานที่สาธารณะ
1.ราษฎรไม่มีอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้
2.ประชาชนมีความยากจนมีภาระ
หนี้สิน เนื่องจากภาวะว่างงาน
3.ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ
4.ขาดการรวมกลุ่มของราษฎรส่งผล
ให้ชุมชนไม่มีความเข้มแข็ง

แนวทำงแก้ไข
-จัดสรรงบประมาณด้านงบลงทุนให้
เพิ่มขึ้นเพื่อการพัฒนาที่ทั่วถึง

-ส่งเสริมความรู้ในด้านการประกอบ
อาชีพให้กับประชาชนในตาบล
-จัดสรรงบประมาณด้านการส่งเสริม
อาชีพหลักและอาชีพเสริม

-383.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กำรประเมินสถำนกำรณ์
3. ด้านสังคม
3.1 ด้านครอบครัวและชุมชน

3..2 ด้านการกีฬานันทนาการ

4.ด้านสาธารณสุข
5.ด้านการเมืองการบริหาร

สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
1.ไม่มีระบบการเรียนรู้และการ
รวมกลุ่มอย่างถาวร
2.คนในชุมชนขาดความสนใจในการ
รวมกลุ่มการมีส่วนร่วม
3.ราษฎรวัยทางานไม่อยู่ในพื้นที่ ไม่มี
คนดูแลลูกหลาน
4.ปัญหายาเสพติดในชุมชน
1.ขาดผู้นาด้านการกีฬาในชุมชน
และมีกิจกรรมอย่างไม่ต่อเนื่อง
2.ชุมชนมีสถานที่ออกกาลังกายและ
ที่พักผ่อนไม่เพียงพอ
1.ขาดความรู้เรื่องสุขภาพอนามัยการ
ป้องกันและการส่งเสริมสุขภาพ
1.ประชาชนยังได้เรียนรู้และเข้าใจ
ด้านการเมืองการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยยังไม่เพียงพอและรอบ
ด้าน
2.บุคลากรยังขาดการอบรมเพิ่มเติม
ความรู้ในการปฏิบัติงานทาให้
คุณภาพการปฏิบัติงานยังขาด
คุณภาพ

แนวทำงแก้ไข
-มีการจัดตั้งเวรยามรักษาความ
ปลอดภัยภายในเขตตาบลให้ทั่วถึง
ทุกหมู่บ้าน

-ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
แก่ประชาชนให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
-ส่งเสริมการศึกษาภายในตาบลให้
ครอบคลุมทุกระดับการเรียนรู้

-393.2 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง (ต่อ)
กำรประเมินสถำนกำรณ์
6.ด้านการศึกษา การกีฬา
ศาสนาและวัฒนธรรม
6.1 ด้านการศึกษา
6.2 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง
แนวทำงแก้ไข
1.การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
-ส่งเสริมการศึกษาภายในตาบลให้
การศึกษาไม่เพียงพอ
ครอบคลุมทุกระดับการเรียนรู้
2.ขาดเงินทุนและโอกาสในการศึกษา
ต่อ
3.สถานศึกษาไม่ได้มาตรฐานเมื่อ
เทียบกับสถานศึกษาใน
ชุมชนเมือง
1.ขาดการรณรงค์ฟื้นฟูและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
2.ขาดการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ของวัดอย่างต่อเนื่อง

