สวนที่ 1
สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐาน
----------------๑. ดานกายภาพ
1.๑ ที่ตั้ง

ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเชียงดา อยูหางจากอําเภอสรางคอมประมาณ 10
กิโลเมตร ตั้งอยูหมูที่ 1 ตําบลเชียงดา อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี มีอาณาเขตติดตอกับหมูบาน
ตําบล อําเภอ ตาง ๆ ดังนี้
ทิศเหนือ
ติดตอ ตําบลสรางนางขาว อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันออก ติดตอ ตําบลนาหนัง อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
ทิศตะวันตก ติดตอ ตําบลทุงหลวง และตําบลสรางนางขาว อําเภอโพนพิสัย จังหวัด
หนองคาย
ทิศใต
ติดตอ ตําบลนาสะอาด อําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี
๑.2 เนื้อที่
ตําบลเชียงดา มีพื้นที่ตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ 17,687 ไร หรือ
28.30 ตารางกิโลเมตร
๑.3 แหลงน้ําธรรมชาติ
ลําน้ํา , ลําหวย 4 สาย (หวยเรือ , กุดซวย , หวยศาลา, น้ําพาน) บึง , หนองและอื่น ๆ
7 แหง (หนองบอเกลือ, หนองเรือ, หนองขาม, หนองเบือ, สระคึกฤทธิ์, หนองดินจี่, คลองวังกะเดา)
๑.4 แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ฝาย
2 แหง
บอน้ําตื้น 16 แหง
๒. ดานการเมือง/การปกครอง
การปกครอง
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลมีรูปแบบการปกครอง 2 รูปแบบดังนี้
(1) การปกครองสวนภูมิภาค มีการแบงเขตการปกครองเป@น ๘ หมูบาน แตละหมูบานมี
ผูใหญบานเป@นหัวหนาปกครองและมีกํานันเป@นผูบังคับบัญชาสูงสุด มีรายชื่อหมูบานดังนี้

หมูที

ชื่อหมูบาน

1
2
3
4
5
6
7
8
0

เชียงดา
แมด
บึงสําราญ
โนนสมบูรณ
เหลามวง
โคกคอย
โคกสําราญ
ทาแสนสุข
ประชากร
แฝง

ชาย
274
280
207
136
85
277
237
193
66

จํานวนประชากร
หญิง
287
273
203
153
77
282
259
218
42

รวม
561
553
410
289
162
559
496
411
108

จํานวน
ครัวเรือน
173
127
103
84
49
167
127
89
1

ชื่อผูนํา
นายยุทธจักร ขันเขต
นายแสวง กันยุบล
นายประจักร กันหาชิน
นายสมควร โพนสิงห
นายลําดวน คําสราง
จ.ส.อ.วิจิตร สูงสุมาลย
นายฉลอง โพนธาตุ
นายคํามอญ พาธินัน

ที่มา : สํานักงานทะเบียนอําเภอสรางคอม ณ เดือน 10 มิถุนายน 2559

(2) การปกครองสวนทองถิ่น มีลักษณะการปกครองแบบมีนายกองคการบริหารสวนตําบลเป@น
ผูบังคับบัญชาสูงสุด ทําหนาที่บริหารงานราชการเรื่องการบริหารการพัฒนาตําบล สําหรับองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงดา แบงหนาที่การบริหารงานราชการเป@น 3 ฝKาย ไดแก
(2.1) ฝ5ายนิติบัญญัติ มาจากประชาชนคัดเลือก เรียกวา สมาชิกสภาองคการบริหารสวน
ตํ า บล ทํ า หนาที่ ฝK า ยกฎหมาย ตรวจสอบ พิ จ ารณาเห็ น ชอบรางแผนพั ฒ นา รางขอบั ญ ญั ติ ง บประมาณ
รายจาย ฯลฯ สําหรับองคการบริหารสวนตําบลเชียงดา ประกอบดวย ประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบล จํานวน 1 คน รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน เลขานุการสภาองคการ
บริหารสวนตําบล จํานวน 1 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน ๑๖ คน
(2.2) ฝ5า ยบริ หาร หรื อ ฝKา ยคณะผูบริห าร มีน ายกองคการบริหารสวนตํ าบลเป@ น
ผู บั ง คั บ บั ญ ชาสู ง สุ ด มาจากประชาชนคั ด เลื อ ก และนายกองคการบริ ห ารสวนตํ า บลสามารถแตงตั้ ง
คณะทํางานไดอีกไมเกิน 3 คน รวมเป@น
4 คน ประกอบดวย นายกองคการบริหารสวนตําบล 1
คน รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 2 คน เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล 1 คน ทําหนาที่
บริ ห ารงานราชการในเรื่ องการบริ ห ารงานพัฒ นาตํ า บล สํา หรั บ องคการบริ ห ารสวนตํ า บลเชี ย งดามี คณะ
ผูบริหาร จํานวน 3 คน
(2.3) ฝ5ายบริหารจัดการงานราชการในสํานักงาน องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา มีการ
แบงโครงสรางการบริหารงานออกเป@น ๕ กอง ไดแก สํานักปลัด ฯ กองคลัง กองชาง กองการศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม โดยมี นายนพพล โพนพุฒ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
เชียงดา เป@นผูบังคับบัญชาคอยกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแตละกอง ปSจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 2๕ คน
(ขอมูล ณ ๓๑ ตุลาคม 255๙)
๓. ประชากร
1) มี 8 หมูบาน จํานวนครัวเรือน 935 ครัวเรือน
2) มีจํานวนประชากรทั้งหมด 3,543 คน แยกเป@น ชาย 1,750 คน หญิง 1,793 คน
แยกเป@นหมูบาน ดังนี้

ขอมูลจากสํานักงานทะเบียนอําเภอสรางคอม จังหวัดอุดรธานี ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2559
ชวงอายุ
0 - 5 ปX
6 – 14 ปX
15 – 25 ปX
26 – 39 ปX
40 – 49 ปX
50 – 59 ปX
60 ปXขึ้นไป

ชาย (คน)
117
203
276
390
305
235
224

หญิง (คน)
115
203
275
373
305
258
262

รวม (คน)
232
406
551
763
610
493
486

3) มีความหนาแนนเฉลี่ย 125.41 คน/ตารางกิโลเมตร
4) จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปKวยเอดส ในตําบลเชียงดา
ผูสูงอายุ ในเขตตําบลเชียงดา จํานวน
- ชาย
- หญิง
ซึ่งไดรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

387 คน แยกเป@น
จํานวน 176 คน
จํานวน 211 คน
จํานวน
387 คน

ผูพิการทุพพลภาพ จํานวน 65 คน แยกเป@น
- ชาย
จํานวน
- หญิง
จํานวน
ซึ่งไดรับเบี้ยยังชีพผูพิการ
จํานวน

41 คน
24 คน
65 คน

ผูติดเชื้อเอดส= จํานวน 13 คน แบงเป@น
- ชาย
จํานวน
- หญิง
จํานวน
ซึ่งไดรับเบี้ยยังชีพผูติดเชื้อเอดส จํานวน

6 คน
7 คน
13 คน

400
350
300
250
200

จํานวนทงหมด
ั

150

จํานวนทีไ่ ดร ับ

100
50
0
ผูส
 ง
ู อายุ

ผูพ
 ก
ิ าร

ผูป
  วยเอดส 

ที่มา : องค=การบริหารสวนตําบลเชียงดา

๔. สภาพสังคม
๔.1 การศึกษา
1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) จํานวน 2 แหง ไดแก
- โรงเรียนบานเชียงดา
- โรงเรียนบานแมดวิทยาคม
๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
จํานวน 2 แหง ไดแก
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานเชียงดา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมด
๓) ศูนยการเรียนชุมชน
จํานวน 1 แหง
๔.2 องค=กรทางศาสนา
ประชาชนในตําบลเชียงดาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ และมีวัด ทั้งหมด จํานวน 8 แหง ไดแก
1. วัดดอนแกว
หมูที่ 1
5. วัดเหลาแกว
หมูที่ 5
2. วัดอุดมวิทยาราม
หมูที่ 2
6. วัดปKาสามัคคี
หมูที่ 6
3. วัดปKาสงบจิตร
หมูที่ 3
7. วัดปKาโคกสําราญ (ธรรมยุต) หมูที่ 7
4. วัดพรสวรรค
หมูที่ 4
8. วัดโพธิ์ศรีสวาง
หมูที่ 8
๔.3 การสาธารณสุข
มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
จํานวน 1 แหง
สถานพยาบาลเอกชน (คลินิก)
จํานวน 2 แหง
๕. ระบบบริการพื้นฐาน
1) การคมนาคมขนสง
มีเสนทางคมนาคมสามารถติดตอไปยังจังหวัดหนองคาย และจังหวัดอุดรธานี โดยมีทางหลวง
ชนบทที่เชื่อมตอ สภาพผิวจราจรเป@นถนนลาดยาง และมีรถโดยสารประจําทางสายอุดรธานี – โพนพิสัยผาน
2) การโทรคมนาคม
สถานีโทรคมนาคม (องคการโทรศัพท) จํานวน
1 แหง
สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม
จํานวน
5 แหง
3) การไฟฟFา
เขตตําบลเชียงดา เป@นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ^าขยายทั่วถึงทั้งตําบล ประชากรมีไฟฟ^า
ใชครบทุกครัวเรือนทําใหประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก คือมีเครื่องใชไฟฟ^าตาง ๆ เกือบครบทุกครัวเรือน
4) ระบบประปา
มีระบบประปาแบบบอบาดาลทุกหมูบาน
๖. ระบบเศรษฐกิจ
๑) การเกษตร ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เนื่องจากตําบลบางจากเป@น
พื้นที่ราบลุมเหมาะสมกับการทํานา ประชากรในพื้นที่จึงมีอาชีพทํานาเป@นสวนใหญ ประมาณรอยละ 65
๒) การประมง ประชากรรอยละ ๓๐ มีอาชีพจับปลาขาย เพื่อสรางรายไดเสริม
๓) การทองเที่ยว มีแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ไดแก ทาลองแพบานแมด ของตําบล
เชียงดา ไดจัดกลุมแพ สวนใหญเป@นชาวบานในพื้นที่มาใหบริการกวา 150 ลํา มีทั้งแพเล็กไปถึงแพขนาด
ใหญ ชั่วโมงแรกแพใหญอยูที่ 250 บาท ชั่วโมงตอไป 100 บาท เหมาทั้งวันราคา 1,050 บาท แพขนาดเล็ก

10 คน ราคา 150 ชั่วโมงตอไป 100 บาท เหมาทั้งวัน 750 บาท หากใครหิวก็มีรานอาหาร บริการ
นักทองเที่ยวกวา 10 ราน จะเป_ดใหบริการตั้งแต เวลา 8 โมงเชา ถึง 6 โมงเย็นของทุกวัน
๗. เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา)
๑. แหลงน้ําธรรมชาติ
ลําน้ํา , ลําหวย 4
สาย (หวยเรือ , กุดซวย , หวยศาลา, น้ําพาน) บึง , หนองและอื่น ๆ
7 แหง (หนองบอเกลือ, หนองเรือ, หนองขาม, หนองเบือ, สระคึกฤทธิ์, หนองดินจี่, คลองวังกะเดา)
๒. แหลงน้ําที่สรางขึ้น
ฝาย
2 แหง
บอน้ําตื้น 16 แหง
๘. ดานการพัฒนาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
๑. จัดทําแผนสงเสริม สนับสนุน งานบุญประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ และวัฒนธรรมทองถิ่นของ
ตําบลเชียงดาแบบดั้งเดิมใหคงอยูสืบไป
๒. สงเสริม สนับสนุนใหชาวตําบลเชียงดา สรางเอกลักษณในดานการอนุรักษประเพณีประจําทองถิ่นของ
ตําบลเชียงดา

ศักยภาพขององค=การบริหารสวนตําบล
1 การบริหารงานบุคคล
(1) ผูบริหาร อบต.
1. นายมังกร กอนฆอง
2. นายประยงค โพนธาตุ
3. นายสมัย ออนโกbก
4. นายอภิสิทธิ์ นาดอน
(2) สภา อบต.
1. นายชํานาญ พันลําภักดิ์
2. นายเกษม ปSญญาศิริ
3. นายนพพล โพนพุฒ
4. นางอรุณ โพนสรางแกว
5. นายวรจิต สูงสุมาลย
6. นายบุญเริ่ม พลบุตร
7. นายคะนอง หลาคอม
8. นายมงคล กับบุญ
9. นายสวรรค อินทฤาชัย
10. นายอนนท เรณะสุระ
11. นายสมชาย แสงอาวุธ
12. นายธนกร ทองศรีสังข
13. นายจํารัส ทุงสาร
14. นายทวี กอนฆอง
15. นายวิชัย โพนธาตุ
16. นายสมคิด พันธพิมพ
17. นายบุญปSน ชาวยศ

นายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
ประธานสภา อบต. เชียงดา
รองประธานสภา อบต. เชียงดา
เลขานุการสภา ฯ
สมาชิกสภา อบต. หมู 1
สมาชิกสภา อบต. หมู 1
สมาชิกสภา อบต. หมู 2
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 3
สมาชิกสภา อบต. หมู 4
สมาชิกสภา อบต. หมู 4
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 5
สมาชิกสภา อบต. หมู 6
สมาชิกสภา อบต. หมู 6
สมาชิกสภา อบต. หมู 7
สมาชิกสภา อบต. หมู 7
สมาชิกสภา อบต. หมู 8

(3) พนักงานสวนตําบล ลูกจางประจํา พนักงานจางตามภารกิจ และพนักงานจาง
ทั่วไป ปSจจุบัน มีจํานวน 25 คน และสวนราชการจํานวน 5 กอง ดังนี้
นายนพพล โพนพุฒ
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล
3.1 สํานักงานปลัดองค=การบริหารสวนตําบล
พนักงานสวนตําบล
1. นางสาวสุชาดา วิลัยธรรม
นักบริหารงานทั่วไป
2. นางสาวรัศญอริสา สตางคจันทร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
3. นายเอกพจน เกรงขาม
เจาพนักงานธุรการ
พนักงานจางตามภารกิจ
1. นายสมบูรณ ทุงสาร
พนักงานขับรถยนต
2. นางสาวสุภาวดี ศรีฮารต
ผูชวยเจาหนาที่บันทึกขอมูล
พนักงานจางทั่วไป
1. นายพงษศักดิ์ ไชยนนท
2. นายณรงค หลาคอม
3. นายสุวรรณ ศรีสรางคอม
3.2 กองคลัง
พนักงานสวนตําบล
1. นายอนุศักดิ์ สุวรรณไตรย
2. นางสาวกรรณิการ จันทะนาม
3. นายสิทธิอัตย จันทรโสภา
4. นางชนัญชิกา สุวรรณไตรย
5. นางวงเดือน เกรงขาม

พนักงานประจํารถขยะ
พนักงานประจํารถขยะ
พนักงานประจํารถขยะ

นักบริหารงานการคลัง
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาพนักงานพัสดุ
เจาพนักงานการเงินและบัญชี
เจาพนักงานจัดเก็บรายได

3.3 กองชาง
พนักงานสวนตําบล
1. นายวัฒนา ภิรมย
นักบริหารงานชาง
นายชางโยธา
2. นายโพธิวุฒิ โพธิ์ศรีดา
พนักงานจางตามภารกิจ
1. นายกิติศักดิ์ สิงหสัตย
ผูชวยชางไฟฟ^า
3.4 กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
พนักงานสวนตําบล
๑. นางสาววรีรชั จันทรวิลา
นักบริหารงานศึกษา
๒. นางพรรณี ทุงสาร
ครูผูดูแลเด็ก
3. นางบุญคุณ พันธพิมพ
ครูดูแลเด็ก
4. นางคําพลอย รอดบุญมา
ผูชวยครูดูแล
พนักงานจางทั่วไป
1. นางพรพิภา บุญญะรัง
ผูดูแลเด็ก
2. นางสาวกุลฤดี กลับขัน
ผูดูแลเด็ก

3.5 กองสวัสดิการสังคม
พนักงานสวนตําบล
๑. นายไพรัตน เชียงบาล

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม

(4) ระดับการศึกษาของบุคลากร
การศึกษา
ประเภท

พนักงานสวนตําบล
ลูกจางประจํา
พนักงานจาง
รวม

มัธยมศึกษา
ตอนตน

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
อาชีวศีกษา

ปวส./
อนุปริญญาตรี

ชาย
3
3

ชาย
1
1
2

ชาย
2
2

หญิง
-

หญิง
-

หญิง
1
1

ปริญญาตรี
ชาย
2
1
3

หญิง
6
3
10

สูงกวา
ปริญญาตรี
ชาย
3
3

หญิง
3
2

รวม

16
9
25

สวนที่ ๒ สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นตามแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)
๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ไดรับ และการเบิกจายงบประมาณในปOงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๑.๑ สรุปสถานการณการพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ
รายการ
รายไดจากภาษีอากร
รายไดที่ไมใชภาษีอากร
เงินอุดหนุนทั่วไป
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค
รวม

ปO 2557
12,966,759.02
168,868.00
5,306,216.00
5,939,029.55
24,844,371.08

รายได(บาท)
ปO 2558
ปO 255๙
13,099,015.30
1๐๘,๘๐๙.๔๘
433,323.33
๑4,๒๗๒,๕๖๘.๘๑
5,468,940.00
๔,๗48,๑๑๖
9,261,550.84
๕,๐๓๖,5๙๑.๓๒
28,262,838.47 2๔,๑๖๖,๐๘๕.๖๑

ปO 25๖๐
๑๑๓,๐๐๐.๐๐
๕๐๐,๐๐๐.๐๐
๑๑,๐๐๐,๐๐๐
๑๓,๓๘๗,๐๐๐.๐๐
๒๕,๐๐๐,๐๐๐

๒. ผลที่ไดรับจากการดําเนินงานในปOงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐

จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตรที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1๒
ยุทธศาสตรชาติ และยุทธศาสตรจังหวัด จะเห็นไดวามีความเชื่อมโยงกันอยางชัดเจนในการนํามาเป@นแนวทาง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป@นการเตรียมการพัฒนา เป@นการนําภูมิคุมกันที่มีอยู พรอมทั้งเรงสรางภูมิคุมกันในทองถิ่นให
เขมแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวการณเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนใหมีคุณภาพ ใชทรัพยากรที่มีอยูภายในชุมชนอยางคุมคาและเกิดประโยชนสูงสุด รวมทั้งสรางโอกาสทาง
เศรษฐกิจดวยฐานความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรค บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภค
ที่เป@นมิตรตอสิ่งแวดลอม ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาเพื่อประโยชนสุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา จึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) คือ
เปUนเมืองนาอยู สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุมกันทางสังคมเพื่อใหชุมชนมีรากฐานที่
เขมแข็ง

สวนที่ ๓ ยุทธศาสตร=องค=กรปกครองสวนทองถิ่น
๑. ความสัมพันธ=ระหวางแผนพัฒนาระดับมหาภาค
๑.๑ แผนยุทศาสตร=ชาติ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)
ความเปUนมา
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร
ชาติ มีอํานาจหนาที่ในการจัดทารางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปX เพื่อใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสูความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และใหเสนอรางยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปX ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาใหความเห็นชอบ
เพื่อใชเป@นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปX ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓
(ปX ๒๕๖๐ เป@นตนไป) คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ไดแก
(๑) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตรและกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทารางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปX
(๒) คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทารางแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใตยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปX คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร
และกรอบการปฏิรูปไดดาเนินการยกรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปX ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
โดยไดมีการนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติที่มาจากหลายภาคสวน ไดแก
ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงไดพิจารณานาขอคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแหงชาติ
และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป@นขอมูลในการยกรางยุทธศาสตรชาติดวย
และไดนําเสนอรางกรอบ
ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ปX ตอที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติ ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ
ปรับปรุงรางกรอบยุทธศาสตรชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตรชาติในการดําเนินการขั้นตอไป
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติจะนําเสนอรางกรอบยุทธศาสตรชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะ
ไดมีการรับฟSงความคิดเห็นจากประชาชน
กอนที่จะนําเสนอตอสภานิติบัญญัติแหงชาติใหความเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตรชาติมาใชเป@นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป@น
ชวงเวลาของการประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน
๒๕๖๔) นอกจากนี้หนวยงานตาง ๆ จะไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเป@นแผนระยะ ๕ ปXมา
ถายทอดลงสูแผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหวางที่กลไกการจัดทายุทธศาสตรชาติตาม
รางรัฐธรรมนูญฉบับใหมอยูระหวางการดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะดาเนินการแลวเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐

แผนยุทศาสตร=ชาติ ๒๐ ปO (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

๒. ยุทธศาสตร=การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน=จังหวัด
“เมืองนาอยู ศูนยกลางอนุภูมิภาคลุมนาโขง”
พันธกิจ
1. การสรางความเขมแข็งของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรใหไดมาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย
3. การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพดานการคา เพื่อรองรับการเป@นศูนยกลางการพัฒนาของ
อนุภาคลุมน้ําโขง
4. การพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น เพื่อเพิ่มรายได
ของประชาชนในจังหวัด
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อใชประโยชนอยางยั่งยืน
6. การประยุกตใชเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภาครัฐ
คานิยม
U : UNIT : มีเอกภาพ
D : DEVERLOPMENT : พัฒนาอยางตอเนื่อง
O : OPENMIND : เป_ดใจใหบริการ
N : NETWORK : สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน
T : TRANPARENCY : มีความโปรงใส
E : EXCELLENCE : เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
A : ACCOUNTABITY : มีความรับผิดชอบ
M : MORALITY : มีศีลธรรม
เปFาประสงค=
1. คนมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษา มีสุขภาพที่ดี ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. ผลผลิตทางการเกษตรไดมาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑมาตรฐานที่ดี (GAP)
3. การคมนาคมติดตอสื่อสารสะดวกทั้งทางบกและทางอากาศทาใหมูลคาการคาการลงทุนเพิ่มขึ้น
4. การทองเที่ยวสรางรายไดมวลรวมในจังหวัดเพิ่มมากขึ้น
5. มลพิษที่สําคัญ ไดแก ขยะ น้ําเสีย ไดรับการบําบัดแกไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ไดรับการอนุรักษฟ„…นฟู
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีสวนรวม สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สรางความพึง
พอใจในการใหบริการ และเกิดประโยชนแกประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร=
ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณ
สมบัติ
กลยุทธ=ตามประเด็นยุทธศาสตร=
ยุทธศาสตร=ที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคา
เกษตร
กลยุทธที่ 1 บูรณาการงานวิจัย/องคความรูดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ภูมิปSญญาชาวบานมาพัฒนาภาคเกษตร
กลยุทธที่ 2 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานการเกษตร
กลยุทธที่ 3 สงเสริม การรวมกลุมเกษตรกรสูความเขมแข็งและยั่งยืน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร
ยุทธศาสตร=ที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
กลยุทธที่ 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมขนสง
กลยุทธที่ 2 เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผูประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน
และกลุมผูผลิต OTOP
กลยุทธที่ 3 พัฒนาฝXมือแรงงานและเพิ่มการจางงานในพื้นที่
กลยุทธที่ 4 พัฒนาตลาดและชองทางการจําหนาย
ยุทธศาสตร=ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
กลยุทธที่ 1 สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน
กลยุทธที่ 2 สงเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม
กลยุทธที่ 3 สงเสริมการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกประชาชน
กลยุทธที่ 4 สรางภูมิคุมกันดานสุขภาพรองรับสังคมผูสูงอายุ
ยุทธศาสตร=ที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
กลยุทธที่ 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและขอมูลการทองเที่ยว
กลยุทธที่ 2 พัฒนาแหลงทองเที่ยวตามมาตรฐานสากล
กลยุทธที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑและการบริการที่สอดคลองกับแหลงทองเที่ยว
กลยุทธที่ 4 สงเสริมการตลาดการทองเที่ยวใน และตางประเทศ
ยุทธศาสตร=ที่ 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
กลยุทธที่ 1 อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณของระบบนิเวศน
กลยุทธที่ 2 บริหารจัดการแบบมีสวนรวม
กลยุทธที่ 3 ป^องกันและแกไขปSญหาขยะและมลภาวะ
ยุทธศาสตร=ที่ 6 การเสริมสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณ
สมบัติ
กลยุทธที่ 1 ป^องกันและแกไขปSญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกที่ดินสาธารณะของ
เจาหนาที่รัฐ
กลยุทธที่ 2 ป^องกันแกไขปSญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม

กลยุทธที่ 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
กลยุทธที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานความมั่นคง
๔. ยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=กรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี
วิสัยทัศน
“ อุดรธานีเมืองนาอยู เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรม นําหนาการศึกษา พัฒนาการ
ทองเที่ยว ”
เป!าประสงค
1. เกษตรมีอาชีพที่มั่นคงและดํารงชีพอยางมีความสุข
2. มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประโยชนเหมาะสม และสิ่งแวดลอมมีความสมบูรณ
และยั่งยืน
3. การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวทีดีมีความยั่งยืนและการมีสวนรวมของชุมชน
4. การศึกษาที่มีคุณภาพ สุขภาพอนามัยสมบูรณและความเป@นอยูที่ดีขึ้น
5. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปSญญาทองถิ่นมีการสืบทอดตลอดไป
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี
ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาดานการทองเที่ยว
ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี
๒. ยุทธศาสตร=ขององค=กรปกครองสวนทองถิ่น
วิสัยทัศน= พันธกิจ และจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision) เพื่อเป@นสภาพการณในอุดมคติซึ่งเป@น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตขางหนา ตําบลเชียงดาเป@นตําบลขนาดเล็ก
ที่ มี ค วามสงบสุ ข และคาดการณวาในอนาคตตองเป@ น ชุ ม ชนที่ ส งบสุ ข นาอยู อาศั ย และมี ทั ศ นี ย ภาพและ
สิ่งแวดลอมดี จึงไดกําหนดวิสัยทัศน คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคตดังนี้
วิสัยทัศนองคการบริหารสวนตําบลเชียงดา
“ชุมชนนาอยู มีความเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี
บริหารจัดการแบบมีสวนรวม เกษตรสมบูรณ=”
พันธกิจ (MISSION)
๑. การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐานที่
จําเป@น เพื่อรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
๒. การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
๓. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
๔. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน

๕. สงเสริมการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาองคความรูทางการเกษตร
2. จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา
๑. การไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและเสมอภาค
๒. ประชาชนมีศักยภาพ มีความรูมีรายไดเพียงพอสามารถพึงตนเองได
๓. มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเป@นมลพิษใหบานเรือนและชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
๔. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสวนรวม
๕. การเพิ่มผลผลิต และประชาชนมีศักยภาพในการทําการเกษตร
๓. นโยบายการพัฒนาของคณะผูบริหารองค=การบริหารสวนตําบลเชียงดา
คําแถลงนโยบายของ นายมังกร กอนฆอง นายกองคการบริหารสวนตําบลเชียงดา แถลงตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา ในวันจันทรที่ ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงดา โดยนําเสนอ กรอบความคิด และวิสัยทัศนในการกําหนดนโยบายและแผนงาน เป@นแนวทางในการ
บริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลเชียงดา จํานวน ๗ ดาน ประกอบดวย
1. ดานสาธาณูปโภคปcจจัยพื้นฐาน ไดแก
1.1 ดานไฟฟ^า
1. จัดทําแผนงานที่พัฒนาสงเสริม สนับสนุนขยายไฟฟ^ากระแส และไฟฟ^าพลังงานแสงอาทิตย
เขาสูพื้นที่การเกษตรใหครบทุกหมูบาน
2. เพิ่มแสงสวางในเสนทางหลัก ทําการติดตั้งไฟฟ^าในจุดที่อับเสี่ยงตอการเกิดภัยอันตรายตอ
ชุมชน ครอบคลุมทุกหมูบาน
3. จัดทําแผนพัฒนา สงเสริม สนับสนุน ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนตามสี่แยกที่เสี่ยงตอการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ครอบคุลมทุกหมูบาน
1.2. ดานน้ําเพื่อการอุปโภค และการบริโภค และน้ําในการทําการเกษตร
1 จัดทําแผนพัฒนา สงเสริม สนับสนุน น้ําประปาหมูบานใหมีระบบเครื่องกรองน้ําที่สะอาด
ปราศจากเชื้อโรค ใหสามารถดื่มกินไดอยางปลอดภัย ครอบคลุมทุกหมูบาน
2. จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง และซอมแซม สงเสริมสนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษา
ระบบน้ําประปาหมูบาน ใหครอบคลุมทุกหมูบาน
3. จัดทําแผนแมบทพัฒนาแหลงน้ําธรรมชาติในพื้นที่มาใชเพื่อการเกษตร และสนับสนุน รวม
ประสานงาน ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3. ดานการจัดการกําจัดขยะมูลฝอย และการรักษาสภาพแวดลอม
1. จัดทําแผนพัฒนา สงเสริม สนับสนุนงบประมาณจัดหาถังขยะแยกประเภทขยะ เพื่อคัด
แยกขยะในครัวเรือน
2. สงเสริม สนับสนุนใหความรู คําแนะนํา ในการคัดแยกขยะที่เป@นรายได ขยะที่เป@นปุ‰ย ขยะ
ที่นํามาหมักเพื่อดูแลสุขภาพอนามัย ชวยลดปSญหาภาวะโลกรอนในสังคม
2. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของชุมชน
2.1 สงเสริม สนับสนุนดานการลงทุนทําธุรกิจในชุมชน เพื่อรองรับการขยายตัวสูอาเซียน
2.2 สงเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผูประกอบอาชีพ กลุมอาชีพที่มีอยูในชุมชนใหมีขีด
ความสามารถเป@นผูผลิตสินคาที่มีคุณภาพ สามารถสรางแบบแผนของตําบลของตําบลเชียงดา ดังแนวคิดที่วา
“ โซนบานแมดคาปลา โซนเชียงดาคาขาว”
2.3 จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดสดตําบลเชียงดา ใหเป@นตลาดกลางใน
การคาขายของชุมชน

2.4 สงเสริม สนับสนุนทุนหมุนเวียนผูทํานา ผูปลูกพืชเศรษฐกิจ ผูเลี้ยงสัตว และอาชีพอื่นใน
ชุมชนอยางทั่วถึง
2.5 สงเสริม สนับสนุนการอบรม ใหมีการพัฒนาอาชีพ มีสรางอาชีพใหม มีอาชีพเสริมใน
ชุมชนที่หลากหลาย
3. ดานการพัฒนา การคมนาคมขนสง
3.1 จัดทําแผนงาน พัฒนาสงเสริม
สนับสนุนถนนคอนกรีตจากชุมชนออกสูเสนทาง
การเกษตร ใหเดินทางดวยความสะดวก รวดเร็วขึ้น
3.2 จัดทํ าแผนพัฒ นา สนั บสนุนงบประมาณในการบํ ารุงรักษา ซอมแซมถนนในหมูบาน
ครอบคลุมทุกหมูบาน
3.3 จัดทําแผนพัฒนา ระบบทอระบายน้ําและระบบทอระบายน้ําของชุมชน ครอบคลุมทุก
หมูบาน
4. ดานการพัฒนาการศึกษา
4.1 จั ด ทํ า แผนงานพั ฒ นา สงเสริ ม สนั บ สนุน ทางการศึ กษา ใหมี ศักยภาพทางดานการ
จัดการศูนยเด็กเล็กในตําบล ใหมีคุณภาพที่ดีขึ้นเพื่อเป@นการรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน
4.2 จัดทํ าแผนสงเสริม สนับ สนุนการมี สวนรวมในการจัดการศึ กษากั บหนวยงานทางการ
ศึกษา และหนวยงานทองถิ่นใหมีความสอดคลองกัน
5. ดานการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม
5.1 สงเสริมและสนับสนุน การจัดสวัสดิการใหแกชุมชน ไดแก กลุมอาสาสมัครของชุมชน เชน
อสม. อปพร. กลุมผูสูงอายุ และกลุมจิตอาสาอื่นๆ ในตําบลเชียงดา
5.2 สงเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเชียงดา ชมรมผูสูงอายุตําบลเชียงดา
กลุมฌาปนกิจหมูบานในตําบลเชียงดา
5.3 จัดทําแผนงาน ปรับปรุงแหลงพักผอนหยอนใจ สนามกีฬากลาง และสถานที่ออกกําลัง
กายของชุมชน ใหมีทัศนียภาพที่สวยงาม รมรื่น ปลอดภัย เป@นหนาเป@นตาของตําบลเชียงดา
6. ดานการพัฒนาสาธารณสุข และสาธารณภัย
6.1 จัดทําแผนสงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการกําจัดโรคติดตอ โรคระบาดในชุมชน ใน
การแกไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตําบลเชียงดากับหนวยงานที่เกี่ยวของกับสาธารณสุขในชุมชน
6.2 จั ดทํ าแผนแมบทของตํา บล เพื่อการแกไขปSญ หายาเสพติด ของชุ มชน และสนับ สนุ น
หนวยงานที่เกี่ยวของกับการแกไขภัยเกี่ยวกับยาเสพติด
6.3 จัดทําแผนสงเสริม สนับสนุนงบประมาณในการสงเสริมการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ
เชน ดานกีฬา ดานกิจกรรมนันทนาการ ดานการอบรมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน
6.4 จัดทําแผนงาน สงเสริมสนับสนุนศูนยกูชีพกูภัยตําบลเชียงดา เพื่อใหมีการบริหารจัดการ
ดานสาธารณภัย อุบัติภัย การเจ็บปKวย ของชาวตําบลเชียงดา
7. ดานการพัฒนาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณี
7.1 จัดทําแผนสงเสริม สนับสนุน งานบุญประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่ และวัฒนธรรม
ทองถิ่นของตําบลเชียงดาแบบดั้งเดิมใหคงอยูสืบไป
7.2 สงเสริ ม สนับ สนุน ใหชาวตําบลเชี ยงดา สรางเอกลั กษณในดานการอนุ รักษประเพณี
ประจําทองถิ่นของตําบลเชียงดา
๓. ยุทธศาสตร=การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในชวงสี่ปOของ อบต.เชียงดา

นําแนวทางการพัฒนาและยุทศาสตรการพัฒนาตามแบบยุทศาสตรตาง ๆ ที่ปรากฏในแผนยุทศา
สตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้
ที่

แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร=

1

แนวทางที่ 1 กอสรางขยายเขตไฟฟ^าและไฟฟ^าสาธารณะ
แนวทางที่ 2 กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
แนวทางที่ 3 กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

2

แนวทางที่ 1 สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร
แนวทางที่ 2 เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุม
อาชีพ
แนวทางที่ 1 การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
แนวทางที่ 2 การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
แนวทางที่ 3 การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
แนวทางที่ 5 การพัฒนาและสิ่งเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ
แนวทางที่ 1 สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
แนวทางที่ 2 สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการ
และผูบริโภค
แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ

แนวทางที่ 1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุก
ภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
แนวทางที่ 2 สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมี
ขีดความสามารถในการพัฒนา
แนวทางที่ 3 สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSO)
แนวทางที่ 4 การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
แนวทางที่ 1 การถายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
แนวทางที่ 2 สงเสริมอัตราการป^องกันเฝ^าระวังรักษาบําบัดผูเสีย่ งติด
ยาเสพติด และรักษาชุมชนใหเขมแข็ง
แนวทางที่ 3 สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินให
สามารถลดปSญหาความรุนแรงจาก อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
และสาธารณภัยตาง ๆ
แนวทางที่ 4 สงเสริมสรางโอกาสการเขากับบริการสาธารณสุขตาม
นโยบายประกันสุขภาพ

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

3

4

5

6

ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม

ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแก
องคกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวนโยบาย
ของรัฐบาล

๓. การวิเคราะห=เพื่อพัฒนาทองถิ่น
1. จากการวิเคราะห= จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ไดดังนี้
การวิเคราะห=สภาพแวดลอมภายใน
จุดแข็ง
โครงสราง
1. อบต.เชียงดา แบงสวนราชการออกเป@น 5 กอง คือ สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม มีการแบงหนาที่การทํางานอยางชัดเจน
2. อบต.เชียงดา มีการแบงสายบังคับบัญชาโดยมีนายก อบต.เป@นผูควบคุม ดูแล มีรองนายก
ปลัด อบต. และหัวหนาสวนราชการ
3. ในการประสานงานมีการประชุมปรึกษาหารือกัน
กลยุทธ=
1. อบต.เชียงดา มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร 5 ปX แผนการพัฒนา 3 ปX ที่สอดคลองกับ
ปSญหาและความตองการของประชาชนอยางเป@นระบบ
2. อบต.เชียงดา มีระบบการฝŒกอบรมหรือพัฒนาคนพฤติกรรมของผูบริหาร
3. ผูบริหารของ อบต.เชียงดา ใชพฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองคกร
4. อบต.เชียงดา มีบุคลากรที่จะทํางานในสํานักงานและสวนตางๆอยางเพียงพอ
5. บุคลากรมีวิธีการในการทํางานเป@นทีม
ความรูความสามารถขององค=กร
1. บุคลากรมีความรูความสามารถในหนาที่ของตนที่ปฏิบัติอยู
คานิยมรวมกันของสมาชิกในองค=กร
1. อบต.เชียงดา กําหนดคานิยมรวมกันวา “รวดเร็ว ทันใจ ยินดีรับใชประชาชน”
จุดออน
โครงสราง
1. อบต.เชียงดา มีภารกิจที่ตองดําเนินการแตไมมีหนวยงานรองรับ
กลยุทธ=
1. มี การจั ด ทํ า แผนยุ ทธศาสตรและแผนพั ฒ นาสามปX แตไมมี การนํ า มาปฏิ บั ติไดทั้ งหมด
เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด
ระบบ
1. การจัดทําระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอรไมเป@นปSจจุบันเนื่องจากบุคลากรขาดความรู
ความสามารถ
พฤติกรรมของผูบริหาร
1. ผูบริหารใชหลักวิชาการมาบริหารงาน
สมาชิกในองค=กร
1. บุคลากรมีจํานวนนอยแตรับผิดชอบงานหลายดาน

ความรูความสามารถขององค=กร
1. บุคลากรบางสวนขาดทักษะความริเริ่มในการเรียนรูนวัตกรรมใหมๆ
คานิยมรวมกันของสมาชิกในองค=กร
1. บุคลากรบางคน ไมทําตามคานิยมที่ตกลงรวมกัน
การวิเคราะห=สภาพแวดลอมภายนอก อบต.
โอกาส
เศรษฐกิจ
1. พื้นที่ในเขต อบต.เชียงดา เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม คือการปลูกขาว
ปลูกออย มันสําปะหลัง เลี้ยงปลา ประมงน้ําจืด ทําใหประชาชนมีอาชีพ มีรายไดพอเพียงสําหรับครัวเรือน
เทคโนโลยี
1. กระทรวงไอซีที ไดมี พรบ.คอมพิวเตอรปX 2550 เพื่อคุมครองผูถูกละเมิดจากการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สนับสนุนให อปท. บันทึกบัญชีดวยระบบคอมพิวเตอร
ทําใหการบริหารงานดานบัญชีรวดเร็วยิ่งขึ้น
กฎหมาย
1. พรบ. สภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และที่แกไขเพิ่มเติมถึงฉบับ
ที่ 6 พ.ศ.2552 ไดบัญญัติเกี่ยวกับโครงสรางและอํานาจหนาที่ของทองถิ่นอยางชัดเจน
การเมือง
1. พรบ. กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.
2542 ไดกําหนดการถายโอนภารกิจ อํานาจหนาที่ ในการบริการสาธารณะให อปท.
สังคม
1. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีงบประมาณสนับสนุนใหจัดทําโครงการสงเสริม
สุขภาพผูสูงอายุ
วัฒนธรรม
1.

มีการจัดประเพณีตางๆ ตอเนื่องกันทุกปX งานทอดเทียนเขาพรรษา งานบุญมหาชาติ
ทําใหเกิดความสามัคคี

โลกาภิวัตน=
1. มีอินเตอรเน็ต และ WIFI ไวบริการประชาชน
อุปสรรค
เศรษฐกิจ
1. ตนทุนการผลิตดานเกษตรกรรม มีราคาสูง เชน ราคาปุ‰ย เมล็ดพันธ คาขนสง และ
คาแรงงานสูงขึ้น ทําใหผลผลิตมีราคาสูง ขายไดนอย ทําใหขาดรายได
2. ไมมีตลาดกลาง ในการสงผลผลิตออกจําหนาย

เทคโนโลยี
1. เกษตรกรไมมีความรูในการนําเทคโนโลยีใหมๆ มาประยุกตใชในการปรับปรุงคุณภาพ และ
เพิ่มผลผลิต เชนไมรูเทคโนโลยี ในการคัดเลือกเมล็ดพันธพืชที่ดี
กฎหมาย
1. ประชาชนในทองถิ่นขาดความรู ความเขาใจในกฎหมายที่เกี่ยวของกับตัวเอง เชนสิทธิ
เสรีภาพในการใชสิทธิในการเลือกตั้ง หรือสิทธิในการชุมนุมเรียกรอง
การเมือง
1. เนื่องจากปSญหาความขัดแยงทางการเมืองภายในประเทศ ทําใหรัฐจัดสรรงบประมาณให
ทองถิ่นลาชา ทําใหไมสามารถกําหนดทิศทางการบริหาร ทําใหตอบสนองความตองการของประชาชนไดทันตาม
กําหนด
สังคม
1. นิยมสงลูกหลานไปขายแรงงานที่ตางประเทศ บางสวนผิดกฎหมาย อีกทั้งเป@นแรงงานที่มี
คุณวุฒิต่ําได คาตอบแทนนอย
โลกาภิวัตน=
1. ประชาชนในทองถิ่นไมมีความชํานาญในการใชภาษาตางประเทศ จึงทําใหไมสามารถที่จะ
เรียนรูเรื่องตาง ๆ ไดอยางกวางขวางยิ่งขึ้น
การวิเคราะห= SWOT
จุดแข็ง (S)
1.การแบงสวนราชการและแบงหนาที่การทํางานชัดเจน
2.มีการแบงสายการบังคับบัญชา
3.มีการประสานงาน
4.มีการจัดทําแผนที่สอดคลองเหมาะสมกับความตองการ
ของประชาชน
5.มีระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
6.มีการฝŒกอบรมและพัฒนา
7.มีบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมกับงาน
8.มีการบริหารแบบครอบครัว
9.มีการทํางานเป@นทีม
10.บุคลากรมีความรูความสามารถ
11.มีการกําหนดคานิยมรวมกัน
จุดออน (W)
1.ไมมีหนวยงานรองรับภารกิจ
2.การสั่งงานไมเป@นตามสายบังคับบัญชา
3.การปฏิบัติงานไมเป@นไปตามแผน
4.การจัดทําระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอรไมเป@นปSจจุบัน
5.บุคลากรมีจํานวนนอย
6.บุคลากรขาดทักษะ
7.การไมปฏิบัติตามคานิยมที่กําหนด

โอกาส (O)
1.พื้นที่เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
2.พื้นที่มีความเหมาะสมงายตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
และระบบสาธารณูปโภค
3.กลุมอาชีพเขมแข็ง
4.มีการสนับสนุนใหบันทึกระบบบัญชีดวยคอมพิวเตอร
5.มีกฎหมายใหทองถิ่นมีอิสระในการบริหารงาน
6.มีการถายโอนการกระจายอํานาจใหแกทองถิ่น
7.หนวยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ
8.มีประเพณีวัฒนธรรมพื้นบาน
9.มีอินเทอรเน็ต และWIFI ไวบริการประชาชน ในการเขาถึง
ขอมูลขาวสาร
อุปสรรค (T)
1.ตนทุนการผลิตมีราคาสูง
2.หางไกล/ไมมีตลาดกลางจําหนายสินคา
3.เกษตรกรขาดความรูการใชเทคโนโลยีการเกษตร
4.ประชาชนขาดความรูดานกฎหมาย
5.องคกรชุมชนไมเขมแข็ง และเขาใจบทบาทของตนเองใน
เรื่องการมีสวนรวมและการรวมกลุม
6.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลลาชาและลดนอยลง
7.ขาดแรงาน เพราะการนิยมสงลูกหลานไปทํางาน
ตางประเทศ
9.ประชาชนในทองถิ่นไมมีความชํานาญในการใช
ภาษาตางประเทศ

โดยจากการวิเคราะห SWOT สามารถสรุปผลการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเชียงดา ในปXที่ผานมามี
การพัฒนาทองถิ่นในระบบกาวหนาในหลายๆ ดาน คือ มีความเจริญขึ้นอยางคอยเป@นคอยไป แตรายไดในการจัดเก็บ
เองของอบต.เชี ย งดา เชน ภาษี บํ า รุ ง ทองที่ ภาษี โ รงเรื อ นและที่ ดิ น ภาษี ป^ า ย ไมมี เ พิ่ ม ขึ้ น ทํ า ใหรายไดที่
อบต. จัดเก็บเอง มีจํานวนนอยมาก สวนการพัฒนาในเรื่องการบริหาร การจัดการ มีการแบงสวนราชการการ
บริ ห ารงานอยางชั ด เจน โดยมี ก ารแบงสวนราชการเป@ น ๕ สวน คื อ สํ า นั ก งานปลั ด กองคลั ง กองชาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม โดยมีการมอบอํานาจหนาที่และการตัดสินใจจาก
นายก อบต. บุคลากรของ อบต. มีจํานวนทั้งสิ้น 25 อัตรา (รวมพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง) โดยมีการ
ควบคุมการทํางานทั้งระบบของ อบต. มีระบบควบคุมภายในของ อบต. แตการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ยังไมเป@น
ระบบเทาที่ควร เนื่องจากตําแหนงงานในการปฏิบัติหนาที่ไมตรงอยางหนึ่ง และผูปฏิบัติงานมีจํานวนนอย เมื่อเทียบ
กับตําแหนงงานที่มีอยูในกรอบอัตรากําลัง ทําใหเจาหนาที่ที่มีอยูตองรับผิดชอบในหลาย ๆ หนาที่ ซึ่งบางคนก็ถนัดใน
งานบาง หรือบางคนก็ไมทราบในงานที่ตองปฏิบัติ กอใหเกิดความผิดพลาดในงานไดงายขึ้น การจัดตั้งงบประมาณ
และการใชงบประมาณรายจายประจําปX มีความสอดคลองและสมดุลกัน มีระบบพื้นฐานขอมูลของ อบต. อินเตอรเน็ต
, WIFI และระบบ LAN พรอมทั้งมีโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไมวาจะเป@นระบบ E-Plan (การวางแผนและ
การใชจายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล) ระบบ E-LAAS (การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ)
ระบบ EGP (การจัดซื้อจัดจาง) ระบบ GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส ระบบ
INFO (ฐานขอมูลกลาง) ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี) ระบบ SIS (ขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาทองถิ่น) ระบบ CCIS (ขอมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ระบบ ELE (ขอมูลการเลือกตั้ง)
ระบบ CMSS (การบันทึกขอมูลอัตรากําลัง) และมีเครื่องมือเครื่องใชและอุปกรณสําหรับใชในการทํางานเพียงพอตอ
ความตองการในการทํางาน
สถานการณ=การพัฒนาของตําบลเชียงดา จึงมีแนวโนมการพัฒนาที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยสรุปเปUน
ดานไดดังตอไปนี้
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
มีการกอสราง สํารวจ ปรับปรุงเสนทางคมนาคม และสิ่งสาธารณูปโภค ภายในตําบล เชน การกอสราง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบล การสํารวจขยายเขตไฟฟ^าแรงต่ํา ไฟฟ^าสาธารณะภายในหมูบาน กอสราง
ปรับปรุงระบบการประปาใหมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภค บริโภค สํารวจการพัฒนาแหงน้ํา ภายในตําบล เพื่อการ
อุปโภค บริโภค และเพื่อการเกษตร มีการขุดลอกแหลงน้ําตางๆ เพื่อประโยชนใชการเกษตรไดอยางเพียงพอ
๒. ดานการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
มีการสงเสริมการจัดการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง เชน สงเสริมการและสนับสนุนการตลาด เชน การ
กอสรางตลาดตําบล เพื่อเป@นจุดแลกเปลี่ยนสินคาเกษตรกรรม การประมง อีกทั้งสินคาแปรรูป มีการสงเสริมการ
รวมกลุมอาชีพ สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อสงเสริมอาชีพแกกลุมอาชีพตาง ๆ ในตําบล อบรมการเลี้ยงสัตว และ
มีการสงเสริมใหประชาชนมีอาชีพทํา
๓. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
มีการรณรงคป^องกันและแกไขปSญหายาเสพติดในตําบล ใหการสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการ
ตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด รวมทั้งใหการสงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปKวยเอดส รณรงค
ประชาสัมพันธการแพรระบาด และป^องกันโรคติดตอใหการสนับสนุนการฉีดวัคซีนป^องกันโรคพิษสุนัขบา การฉีดน้ํายา
พนหมอกควันป^องกันยุงลาย (โรคไขเลือดออก) ใหความสําคัญในเรื่องการศึกษา เนนการพัฒนาเด็กเพื่อเป@นรากฐาน
ในอนาคต จัดกิจกรรมทางประเพณี เชน งานวันลอยกระทง งานวันปXใหม พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนการจัดงานบุญ
ประเพณีของชุมชน เชน งานบุญมหาชาติ งานบุญกฐิน งานทอดเทียนเขาพรรษา การจัดการแขงขันกีฬาเป@นประจํา
ทุกปX

๔. ดานการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
มีการบริหารจัดการและรณรงคการกําจัดขยะ เชน การจัดเก็บขยะ การบุกเบิก กอสรางบอขยะ มีการ
รณรงคสรางจิตสํานึกดานสิงแวดลอม โดยการเชิญชวนปรับปรุงภูมิทัศนในชุมชนเนื่องวันสําคัญ เชน วันพอ วันแม
5. ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
มีก ารโฆษณาประชาสั มพั น ธขอมู ล ขาวสารของ อบต. ใหประชาชนไดทราบ มีก ารจั ดอบรมใหความรู
บุคลากรของ อบต. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่พรอมทั้งเครื่องอํานวยความสะดวกแก เชน เกาอี้นั่ง
คอย มีการประชาคมเพื่อรับฟSงความคิดเห็นของประชาชน อุดหนุนสวนราชการในการดําเนินงาน เชน การบริจาค
โลหิต อุดหนุนศูนยขอมูลขาวสารอําเภอ
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบตั ิในเชิงปริมาณ
ยุทธศาสตร=การพัฒนา
1.การพัฒนาดานโครงสราง
พื้นฐาน
2. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
3. การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
4. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
5. การพัฒนาดานการบริหาร
จัดการบานเมืองที่ดี
6. ตามแผนการกระจาย
อํานาจใหแก อปท.ฯ
รวม

ปOที่ 1 พ.ศ.2558
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ปOที่ 2 พ.ศ.2559
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

ปOที่ 3 พ.ศ.2560
จํานวน
งบ
โครงการ
ประมาณ

รวม
จํานวน
โครงการ

งบ
ประมาณ

11

8,830,000

11

6,530,000

11

6,890,000

33

22,250,000

5
21
4

2,330,000
3,353,500
770,000

5
19
4

2,380,000
3,003,500
1,170,000

5
19
3

2,270,000
3,363,500
1,120,000

15
59
11

6,980,000
9,720,500
3,060,000

5

14,710,000

5

1,699,000

5

1,779,000

15

18,188,000

8

1,615,700

8

1,540,700

8

1,540,700

24

4,697,100

54

31,609,200

52

16,323,200

51

16,963,200

157

64,895,600

2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา ไดจัดตั้งมาตั้งแตปX พ.ศ. 2539 มีพื้นที่รับผิดชอบ 8 หมูบาน
ความตองการของประชาชนในพื้นที่มีหลายรูปแบบ ทั้งความตองการดานโครงสรางพื้นฐาน ดานสาธารณูปโภค
ดานการศึกษา ดานการสาธารณสุข โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานจะเป@นความตองการอันดับตน ๆ
องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา ก็ไดดําเนินการแกไขปSญหาและจัดทําโครงการพัฒนาตาง ๆ ตาม
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งในปSจจุบันในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเชียงดา ไดรับการพัฒนาไป
มากโดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐาน มีระบบประปาหมูบานทุกหมูบาน มีระบบไฟฟ^าทุกครัวเรือน ตลอดจน
สนับสนุน สงเสริมกิจกรรมดานการศึกษา โดยเฉพาะสงเสริมการเรียนในทองถิ่นของเด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
การกีฬาแกเยาวชน ดานการสาธารณสุข ดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปKวยเอดส และมีประเพณีวัฒนธรรมทองถิ่น
ซึ่งถือไดวาการพั ฒ นาขององคการบริ ห ารสวนตํา บลเชีย งดาที่ ผานมาประสบความสํ า เร็ จ เป@ นที่ ย อมรั บและ
สามารถแกไขปSญหาตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดเป@นอยางดี โดยนโยบายหลักในปSจจุบัน
คณะผูบริหารจะเนนในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตใหแกประชาชน เพราะตองการยกระดับใหประชาชนใน
ตําบลมีความเป@นอยู มีชีวิตที่ดีขึ้น ภายใตการดําเนินชีวิตในวิถีที่พอเพียง

แบบ

. <=

๓.๓ ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=การบริหารสวนตําบลเชียงดา พ.ศ.2560-2564
การส$งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม และยกระดับ
มาตรฐานการผลิตสินค)าเกษตร

ยุทธศาสตรจังหวัด
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2. พัฒนาโครงสร)างพื้นฐานการเกษตร
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4.พัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค)าเกษตรให)สอดคล)องกับความต)องการของ
ตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร

ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตรการ
พัฒนา อปท.

แนวทางการพัฒนา

การพัฒนาด)าน
เศรษฐกิจชุมชน

การพัฒนาศักยภาพการลงทุน
เพื่อเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถในการแข$งขัน

1. '

1.ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนส$ง
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ประชาชนมีศักยภาพ มี
ความรู)มีรายได)เพียงพอ
สามารถพึงตนเองได)

1.ส$งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรียและการแปรรูป
2.ส$งเสริมและเพิ่มศักยภาพของ
ครัวเรือนและกลุ$มอาชีพ
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มลภาวะและ
สิ่งแวดล)อมไม$เปAน
มลพิษให)บ)านเรือน
และชุมชนน$าอยู$อย$าง

1.การพัฒนาด)านคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีท)องถิ่น
2. การพัฒนาและส$งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนาส$งเสริมด)านสวัสดิการ
ชุมชน
4. การพัฒนาและส$งเสริมด)านกีฬา
และนันทนาการ
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1.อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความ
สมบูรณของระบบนิเวศน
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การเสริมสร)างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชนและสาธารณสมบัติ
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ด)านการท$องเที่ยว

การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต
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การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล)อม เพื่อการใช)ประโยชน
อย$างยั่งยืน

2.พัฒนาแหล$งท$องเที่ยวตามมาตรฐานสากล
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การเสริมสร)างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของ
ประชาชน และสาธารณสมบัติ
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม

การได)รับบริการด)านโครงสร)าง
พื้นฐานให)มีความสะดวกและ
เสมอภาค
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4. พัฒนาตลาดและช$องทางการจําหน$าย

ด)านเศรษฐกิจ

# # $,+ ) '
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2. เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
ผู)ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ$ม
ผู)ผลิต OTOP

การพัฒนาด)าน
โครงสร)างพื้นฐาน

1.ก$อสร)างและปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเท)า ท$อระบายน้ําให)เปAนไป
ด)วยความสะดวก
2.ก$อสร)างขยายไฟฟCาและไฟฟCา
สาธารณะ
3. ก$อสร)างและขยายการบริการประปา
4. ก$อสร)าง ปรับปรุง ซ$อมแซมอาคาร

การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร)างความเข)มแข็ง
ให)สังคมมีความพร)อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

ด)านการจัดการศึกษาและเสริมสร)าง
ความเข)มแข็งของสังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชน

การส$งเสริมศิลปะ
วัฒนธรรม และ
ขนบธรรมเนียมประเพณี

การพัฒนาด)าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล)อม

การบริหารจัดการ
บ)านเมืองที่ดี

การพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาล

มลภาวะและสิ่งแวดล)อมไม$
เปAนมลพิษให)บ)านเรือน และ
ชุมชนน$าอยู$อย$างสงบสุข

การเพิม่ ผลผลิต และ
ประชาชนมีศักยภาพใน
การทําการเกษตร

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีส$วนร$วม

1.สร)างจิตสํานึกและความ
ตระหนักในการจัดการทรัพยากร
น้ําและสิ่งแวดล)อม
2.สร)างจิตสํานึกและความ
ตระหนักของผู)ประกอบการและ
ผู)บริโภค
3. การบริหารจัดการและรณรงค
กําจัดขยะมูลฝอย

1.ส$งเสริมการมีส$วนร$วมของ
ประชาคมและองคกรทุกภาคส$วน
ในการพัฒนาทางการเมืองและ
สังคม
2.ส$งเสริมศักยภาพของบุคลกรและ
องคกรให)มีขีดความสามารถในการ
พัฒนา
3.ส$งเสริมการพัฒนาระบบการ
บริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSQ)
4. การพัฒนาและจัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม

1.การถ$ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
2.ส$งเสริมอัตราการปCองกันเฝCาระวังรักษาบําบัดผู)
เสี่ยงติดยาเสพติด และรักษาชุมชนให)เข)มแข็ง
3. ส$งเสริมระบบiความปลอดภัยในชีวิติและ
ทรัพยสินให)สามารถลดปKญหาความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัย
ต$างๆ
4. ส$งเสริมสร)างโอกาสการเข)ากับบริการ
สาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ
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แผนที่ยุทธศาสตร=

แบบ
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
Strategy Map

ชุมชนน$าอยู$ มีความเข)มแข็ง สิ่งแวดล)อมดี บริหารจัดการแบบมีส$วนร$วม เกษตรสมบูรณ

วิสัยทัศน

พันธกิจ

1.พัฒนาชุมชนให)น$าอยู$มีความเข)มแข็ง โดยได)รับบริการสาธารณะโครงสร)างพื้นฐานที่จําเปAน เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน
2. ส$งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพึ่งตนเอง
3. การกําจัดขยะมูลฝอย สิงปฏิกูลและมลภาวะ สิ่งแวดล)อมที่มีอย$างยั่งยืน
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส$วนร$วมจากทุกภาคส$วน
5.ส$งเสริมการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาองคความรู)ทางการเกษตร
6. ปCองกันและระงับโรคติดต$อ
สู$ความเข)มแข็งอย$างยั่งยืน

เป'าประสงค

ยุทธศาสตร

ก

1. การได)รับบริการด)านโครงสร)างพื้นฐานให)มีความสะดวกและเสมอภาค
2.ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู) มีรายได)เพียงพอสามารถพึ่งตนเองได)
3.มลภาวะและสิ่งแวดล)อม ไม$เปAนมลพิษให)บ)านเรือน และชุมชนน$าอยู$อย$างสงบสุข
4.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส$วนร$วม
5. การเพิ่มผลิต และประชาชนมีศักยภาพในการทําการเกษตร

การพัฒนาด)าน
โครงสร)างพื้นฐาน

1.ก$อสร)างและ
ปรับปรุง บํารุงถนน
สะพาน ทางเท)า ท$อ
ระบายน้ําให)เปAนไป
ด)วยความสะดวก
2.ก$อสร)างขยายไฟฟCา
และไฟฟCาสาธารณะ
3. ก$อสร)างและขยาย
การบริการประปา
4. ก$อสร)าง ปรับปรุง
ซ$อมแซมอาคาร

การพัฒนาด)าน
เศรษฐกิจ

การพัฒนาด)าน
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาด)าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล)อม

1.ส$งเสริมศักยภาพ
และขีดความสามารถ
ในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรียและ
การแปรรูป
2.ส$งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพของครัวเรือน
และกลุ$มอาชีพ

1.การพัฒนาด)าน
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณีท)องถิ่น
2. การพัฒนาและ
ส$งเสริมการศึกษา
3. การพัฒนา
ส$งเสริมด)าน
สวัสดิการชุมชน
4. การพัฒนาและ
ส$งเสริมด)านกีฬา
และนันทนาการ

1.สร)างจิตสํานึก
และความตระหนัก
ในการจัดการ
ทรัพยากรน้ําและ
สิ่งแวดล)อม
2.สร)างจิตสํานึก
และความตระหนัก
ของผู)ประกอบการ
และผู)บริโภค
3. การบริหาร
จัดการและรณรงค
กําจัดขยะมูลฝอย

การพัฒนาด)าน
การบริหารจัดการ
บ)านเมืองที่ดี

1.ส$งเสริมการมีส$วน
ร$วมของประชาคมและ
องคกรทุกภาคส$วนใน
การพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม
2.ส$งเสริมศักยภาพของ
บุคลกรและองคกรให)มี
ขีดความสามารถในการ
พัฒนา
3.ส$งเสริมการพัฒนา
ระบบการบริการ
ประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSQ)
4. การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและ
สังคม

การพัฒนาด)าน
ตามแผน
กระจายอํานาจ
ให)แก$ อปท.
และนโยบาย
ของรัฐบาล

1.การถ$ายโอนงาน
กิจการจัด
การศึกษา
2.ส$งเสริมอัตราการ
ปCองกันเฝCาระวัง
รักษาบําบัดผู)เสี่ยง
ติดยาเสพติด และ
รักษาชุมชนให)
เข)มแข็ง
3. ส$งเสริมระบบi
ความปลอดภัยในชี
วิติและทรัพยสินให)
สามารถลดปKญหา
ความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย
อาชญากรรมและ
สาธารณภัยต$างๆ
4. ส$งเสริมสร)าง
โอกาสการเข)ากับ
บริการสาธารณสุข
ตามนโยบาย
ประกันสุขภาพ

บทที่ 4
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=การบริหารสวนตําบลเชียงดา
ยุทธศาสตร=และแนวทางการพัฒนาขององค=การบริหารสวนตําบลเชียงดา มีดังนี้
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

กอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน สะพาน ทางเทา ทอระบายน้ําใหเป@นไปดวยความสะดวก
กอสรางขยายเขตไฟฟ^าและไฟฟ^าสาธารณะ
กอสรางและขยายเขตการบริการประปา
กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคา
ทางการเกษตร
2. เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.
5.

การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น
การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา
การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย
การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน
การพัฒนาและสิ่งเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
แนวทางการพัฒนา
1. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ําและสิ่งแวดลอม
2. สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและผูบริโภค
3. การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย
5. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
แนวทางการพัฒนา
1.
2.
3.
4.

สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและองคกรทุกภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม
สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกรใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา
สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

6. ยุทธศาสตรตามแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล
แนวทางการพัฒนา
1. การถายโอนงานกิจการจัดการศึกษา
2. สงเสริมอัตราการป^องกันเฝ^าระวังรักษาบําบัดผูเสีย่ งติดยาเสพติด และรักษาชุมชนใหเขมแข็ง
3. สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหสามารถลดปSญหาความรุนแรงจาก อุบัตเิ หตุ อุบัติภัย
อาชญากรรมและสาธารณภัยตาง ๆ
4. สงเสริมสรางโอกาสการเขากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ
4.1 ประเด็นยุทธศาสตร= แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด
ยุทธศาสตร=ที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

แบบ ยท ๐๓

พันธกิจ
1. การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะโครงสรางพื้นฐานที่จําเป@น เพือ่ รองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ
เปFาประสงค=
การไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมีความสะดวกและเสมอภาค
ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค=
รอยละทีเ่ พิ่มขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานภายในตําบล
กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ=

1. กอสราง ปรับปรุง บํารุงถนน สะพาน ทางเทา
ทอระบายน้ําใหเป@นไปดวยความสะดวก

1.จํานวนถนนที่เพิ่มขึ้น

2. กอสรางขยายเขตไฟฟ^าและไฟฟ^าสาธารณะ

จํานวนไฟฟ^าสาธารณะภายในตําบลที่เพิ่มขึ้น

3. กอสรางและขยายเขตการบริการประปา

จํานวนระบบประปาทีไ่ ดรับการกอสราง /ขยายเขต

4. กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร

จํานวนอาคารที่ไดรับการรับปรุง ซอมแซม

2.จํานวนถนน ทอระบายน้ํา ฯลฯทีไดรับการบํารุงรักษา

หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองชาง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร=จังหวัด ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน

แบบ ยท ๐๓

ยุทธศาสตร=ที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
พันธกิจ
1. สงเสริมการเพิ่มผลผลิต และพัฒนาองคความรูทางการเกษตร
เปFาประสงค=
การเพิ่มผลผลิต และประชาชนมีศักยภาพในการทําการเกษตร
ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค=
รอยละของครัวเรือนที่มรี ายไดเพิม่ ขึ้น
กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ=

สงเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย และการแปรรูป

จํานวนประชาชนที่มีรายไดเพิ่มขึน้ จากการประกอบอาชีพ
เสริม

เสริมสรางและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีไ่ ดสงเสริมอาชีพแก ประชาชน

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัด กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร=จังหวัด ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร
ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

ยุทธศาสตร=ที่ 3 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต

แบบ ยท ๐๓

พันธกิจ
1. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนในการพึ่งตนเอง
เปFาประสงค=
ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู มีรายไดเพียงพอสามารถพึ่งตนเองได
ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค=
1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบลเชียงดาเพิม่ ขึ้นอยางตอเนื่อง
2. ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่นไดรับการอนุรักษและบํารุงรักษาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง

กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ=

การพัฒนาดานคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมประเพณี
ทองถิ่น

จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมทองถิ่น

การพัฒนาและสงเสริมการศึกษา

จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ งเสริม จัดการคุณภาพการศึกษา

การพัฒนาสงเสริมดานสุขภาพและอนามัย

จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ สงเสริมใหความรูเสริมสราง
คุณภาพชีวิต

การพัฒนาและสงเสริมดานสวัสดิการชุมชน

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม/โครงการเกี่ยวกับ สวัสดิการ
ตางๆ ของประชาชน

การพัฒนาและสงเสริมดานกีฬาและการนันทนาการ

จํานวนประชาชนที่เขารวมกิจกรรมสงเสริมดานกีฬาและการ
นันทนาการ

หนวยงานรับผิดชอบหลัก กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร=จังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณี

แบบ ยท ๐๓

ยุทธศาสตร=ที่ 4 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
พันธกิจ
การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน
เปFาประสงค=
มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเป@นมลพิษใหบานเรือน และชุมชนนาอยูอยางสงบสุข
ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค=
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมภายในตําบลเขียงดาไดรับการจัดการ ดูแล อนุรักษและฟ„…นฟูเพิม่ ขึ้น

กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ=

สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ํา
และสิ่งแวดลอม

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการสงเสริม อนุรักษ ฟ„…นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สรางจิตสํานึกและความตระหนักของผูประกอบการและ
ผูบริโภค

ปริมาณขยะจากครัวเรือนและรานคาลดลง

การบริหารจัดการและรณรงคกําจัดขยะมูลฝอย

ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัด กองชาง
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร=จังหวัด ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการใชประโยชนอยางยั่งยืน
ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 2 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

ยุทธศาสตร=ที่ 5 การพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี

แบบ ยท ๐๓

พันธกิจ
1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี และมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
เปFาประสงค=
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสวนรวม
ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค=
1. ชุมชนมีศักยภาพเขมแข็งเพิ่มมากขึ้น
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององคกรเพิ่มขึ้น

กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ=

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน และองคกรทุก
ภาคสวนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมสงเสริมธรรมาภิบาล และการมี
สวนรวม

2. สงเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองคกร
ใหมีขีดความสามารถในการพัฒนา

รอยละ 90 ของจํานวนบุคลากรทีไ่ ดรับการพัฒนา สงเสริม
ศักยภาพในการทํางาน

3. สงเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล

รอยละ 90 ของประชาชนและผูมาติดตอราชการที่พึงพอใจ
ตอประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม

จํานวนครั้งในในการดําเนินการป^องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแกไขปSญหายาเสพติด

หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัด กองคลัง กองชาง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร=จังหวัด ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

ยุทธศาสตร=ที่ 6 การพัฒนาดานตามแผนกระจายอํานาจใหแก อปท. และแนวนโยบายของรัฐบาล

แบบ ยท ๐๓

พันธกิจ
สงเสริมการบริหารจัดการ และการมีสวนรวมในทุกภาคสวน เพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
เปFาประสงค=
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสวนรวม
ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค=
1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สงเสริมธรรมมาภิบาล ประชาธิปไตย และการมีสวนรวม ของคนในชุมชน
2.จํานวนผูติดยาเสพติดลดลง
3.การเจ็บปKวย และอัตราอุบัติเหตุในชุมชนลดลง
กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา
การถายโอนงานกิจการจัดการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ=
จํานวนกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นของงานถายโอนดานการศึกษา

สงเสริมอัตราการป^องกันเฝ^าระวังรักษา บําบัดผูเสีย่ งติดยาเสพ จํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ
ติด และรักษาชุมชนใหเขมแข็ง
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
สงเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ใหสามารถ
ลดปSญหาความรุนแรงจากอุบัตเิ หตุ อุบัติภัย อาชญากรรม
และสาธารณภัยตางๆ

จํานวนกิจกรรมที่สงเสรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

สงเสริม สรางโอกาสการเขารับบริการสาธารณสุขตามนโยบาย รอยละ100 ของประชาชนในตําบลเชียงดาไดรับบริการดาน
ประกันสุขภาพ
สาธารณสุข
หนวยงานรับผิดชอบหลัก สํานักงานปลัด กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม
ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร=จังหวัด ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม
ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และสาธารณสมบัติ
ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองสวนทองถิ่น ยุทธศาสตรที่ 4 การจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของ
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

๓.๕ รายละเอียดแผนยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=การบริหารสวนตําบลเชียงดา พ.ศ. 256๑ - 2564
คาเปFาหมาย

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

61

62

63

64

ยุทธศาสตร=ที่ 2
การพัฒนา
ศักยภาพการคา
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตร=ที่ 4
การจัดการศึกษา
และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร=ที่
1 การพัฒนา
ดานโครงสราง
พื้นฐาน

การไดรับ
บริการดาน
โครงสราง
พื้นฐานใหมี
ความสะดวก
และเสมอภาค

รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
การพัฒนา
สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน
ภายในตําบล

8

8

8

8

กลยุทธ=/แนวทางการ
พัฒนา
1. กอสรางและปรับปรุง
บํารุงถนน สะพาน ทางเทา
ทอระบายน้าํ ใหเป@นไปดวย
ความสะดวก

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=
จํานวน โครงการ
ดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่
เพิ่มขึ้น

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย
ปXละ 8
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1.กอสราง/
ปรับปรุง/ บุกเบิก/
เสนทางคมนาคม
ถนน สะพาน ทาง
เทา ภายในตําบล
ประกอบดวยการ
ซอมแซม ปรับปรุง
บํารุงรักษา และ
กอสราง ถนนลูกรัง
/คสล./ ลาดยาง
2.กอสรางทอ
ระบายน้าํ ทอลอด
เหลี่ยม สะพาน
3.ขุดลอกคลอง คู
ระบายน้าํ บอน้าํ
ตื้น

หนวย
รับผิด
ชอบ
กอง
ชาง

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

คาเปFาหมาย
61

62

63

64

8

8

8

8

กลยุทธ=/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

2. กอสรางขยายเขตไฟฟ^า
และไฟฟ^าสาธารณะ

จํานวน โครงการ
ดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่
เพิ่มขึ้น

ปXละ 8
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1.ติดตั้ง/ปรับปรุง/

ซอมแซม/ขยาย
เขตไฟฟ^า ไฟฟ^า
สาธารณะ
2. จัดซื้อรถกระเชา

ซอมไฟฟ^า
8

3

8

3

8

3

8

3

3. กอสรางและขยายเขต
การบริการประปา

4. กอสราง ปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร

จํานวน โครงการ
ดาน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่
เพิ่มขึ้น

ปXละ 8
โครงการ

จํานวน โครงการ
ดาน การ
กอสรางปรับปรุง
ซอมแซมอาคาร
ที่เพิ่มขึ้น

ปXละ 3
โครงการ

1 กอสราง/
ปรับปรุง/ ระบบ
ประปา หมูบาน
. 2.ขยายเขต

ประปา
1. กอสราง/
ปรับปรุงซอมแซม/
อาคารตางๆ

หนวย
รับผิด
ชอบ

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=ที่ 1 ยุทธศาสตร=ที่ 1
การสงเสริมการ การพัฒนา
พัฒนาเกษตร
เศรษฐกิจชุมชน
อุตสาหกรรม
และยกระดับ
มาตรฐานการ
ผลิตสินคาเกษตร
ยุทธศาสตร=ที่ 2.
การพัฒนา
ศักยภาพการคา
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแขงขัน

ยุทธศาสตร=
อปท.

ยุทธศาสตร=ที่
2 การพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=

คาเปFาหมาย

(ตัวชี้วดั รวม)

61

62

63

64

สงเสริมการ
รอยละของ
เพิ่มผลผลิต
ครัวเรือนที่มี
และพัฒนา
รายไดเพิ่มขึ้น
องคความรู
ทางการเกษตร

1

1

1

1

กลยุทธ=/แนวทางการ
พัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

1. สงเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ได
สงเสริมอาชีพแก
ประชาชน

ปXละ 1
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1.พัฒนาศักยภาพ

และเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร
กอสรางฝาย
เก็บกักน้ํา

2.

3. ขุดสระน้ําตาม
ไรนา / ที่สาธารณะ
4. กอสรางคลอง
สงน้ําเพื่อ
การเกษตร
5. กอสรางลาน
ตากขาว (ลาน
อเนกประสงค)

หนวย
รับผิด
ชอบ
กอง
ชาง

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=

คาเปFาหมาย

(ตัวชี้วดั รวม)

61

62

63

64

1

1

1

1

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

2. สงเสริมและ
เพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือน
และกลุมอาชีพ

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ได
สงเสริมอาชีพ
แกประชาชน

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ปXละ 1 โครงการ 1.ฝŒกอบรมอาชีพ
แกประชาชน/กลุม
อาชีพ
2. สงเสริมอาชีพ

ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
3. ผักสวนครัว รัว้
กินได
4. จัดหาพันธพืช/
สัตว

หนวย
รับผิด
ชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=ที่ 3
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สรางความ
เขมแข็งใหสังคม
มีความพรอมรับ
การเปลี่ยนแผลง
ทางเศรษฐกิจ
สังคม และ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร=ที่ 4
การจัดการศึกษา
และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร=
อปท.

ยุทธศาสตร=ที่
3 การพัฒนา
ดานคุณภาพ
ชีวิต

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ประชาชนมี
ศักยภาพ มี
ความรู มี
รายไดเพียงพอ
สามารถ
พึ่งตนเองได

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=

คาเปFาหมาย

(ตัวชี้วดั รวม)

1.ระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ภายในตําบล
เชียงดา
เพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
2.ขนบธรรม
เนียม
ประเพณี
วัฒนธรรม
ทองถิ่นไดรับ
การอนุรักษ
และ
บํารุงรักษา
เพิ่มขึ้น
อยางตอเนื่อง

61

62

63

64

7

7

7

7

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

1. พัฒนาดาน
คุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
สงเสริม
จริยธรรม
คุณธรรม และ
วัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น

ปXละ 7
โครงการ

โครงการ/กิจกรรม

1.รณรงคสราง

จิตสํานึกในดาน
จริยธรรมและ
คุณธรรม
2. สงเสริมและ

อนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
3. จัดงานวัน
ผูสูงอายุ
4. สงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
แกชุมชน
5. อุดหนุนงาน
โครงการของดี
อําเภอสรางคอม

หนวยรับผิด
ชอบ

กอง
การศึกษาฯ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

คาเปFาหมาย
61

62

63

64

6

6

6

6

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา
2. พัฒนาและ
สงเสริมการศึกษา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
สงเสริม
การศึกษา

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย
ปXละ 7โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
1. ปรับปรุงภูมิ
ทัศนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
2. สงเสริมทักษะ
การเรียนวิชาชีพ
3. จัดตั้ง
หองสมุดชุมชน
4. สงเสริม
ทุนการศึกษา
นักเรียนยากจน
5. จัดซื้อวัสดุสื่อ
การเรียนการ
สอนศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก
6. ปรับปรุง
ซอมแซมศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
7. สายสัมพันธ
ชุมชนและศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก
8.ปฐมนิเทศ
ผูปกครองเด็กใน
ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก

9. จัดงานวันเด็ก
แหงชาติ

หนวยรับผิด
ชอบ

กอง
การศึกษาฯ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

คาเปFาหมาย
61

62

63

64

5

5

5

5

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

3. การพัฒนา
สงเสริมสุขภาพ
และอนามัย

จํานวน
กิจกรรมที่
จัดทําดาน
สาธารณสุข

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย
ปXละ 5โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1. สงเสริมและสนับสนุน
ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
2. รณรงคป^องกันโรค
ไขเลือดออกและโรคพิษ
สุนัขบา
3. สงเสริมการออกกําลัง
กายเพือ่ สุขภาพ
4. รณรงค ป^องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน/
ความดันโลหิต
5. อบรมใหความรูดาน
การดูแลสุขอนามัย
6. สงเสริมสุขภาพ
อนามัยของมารดาและ
ทารก
7. เยี่ยมเยียนแมหลัง
คลอด
8.ตรวจสุขภาพประจําปX
9. อบรมใหความรูเรื่อง
โรคเอดส
10. รณรงค ป^องกัน
โรคมะเร็งเตานมและ
มะเร็งปากมดลูก

หนวยรับ
ผิด
ชอบ
สํานักงา
งานปลัด
กอง
สวัสดิการ
สังคม

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

คาเปFาหมาย
61

62

63

64

5

5

5

5

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

4. การพัฒนา
และสงเสริมดาน
สวัสดิการของ
ชุมชน

จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม/
โครงการ
เกี่ยวกับ
สวัสดิการ
ตางๆ ของ
ประชาชน

ปXละ 5โครงการ

โครงการ/กิจกรรม
1.สงเคราะหผูสูงอายุ ผู
พิการ และผูติดเชื้อเอดส
2. สงเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผูสูงอายุ
3. ฝŒกอบรมอาชีพแก
ผูสูงอายุ ผูพิการ
ผูดอยโอกาส และผูดูแล
4. สงเสริมและสนับสนุน
กลุมสตรีตําบลเชียงดา
5. สงเสริมและสนับสนุน
เด็ก และเยาวชน
ผูดอยโอกาส
6. จางนักเรียนทํางานชวง
ป_ดเทอม

หนวยรับ
ผิด
ชอบ
กอง
สวัสดิการ
สังคม

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

คาเปFาหมาย

(ตัวชี้วดั รวม)

61

62

63

64

3

3

3

3

5. การพัฒนา
ดานกีฬาและ
นันทนาการ

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

จํานวน โครงการ/
กิจกรรมดานกีฬา
และนันทนาการ

ปXละ 3
โครงการ

1. กอสรางสนาม
กีฬา
2. กอสรางสวน
สุขภาพ

3. ปรับปรุงภูมิ
ทัศนสวนหยอม
4. กอสราง
สนามเด็กเลน
5. กอสรางลาน
กีฬา
อเนกประสงค
6. จัดซื้อ
อุปกรณกีฬา /
ออกําลังกาย

หนวยรับผิด
ชอบ

กองการศึกษา
ฯ

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

ยุทธศาสตร=ที่ 4
การพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิง
อนุรักษ การ
บริการ และการ
สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีทองถิ่น
ยุทธศาสตร=ที่ 5
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอมเพื่อ
การใชประโยชน
อยางยั่งยืน

ยุทธศาสตร=ที่ 4
การจัดการศึกษา
และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร=ที่
4 การพัฒนา
ดาน
สิ่งแวดลอม

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

61

62

63

64

มลภาวะและ
สิ่งแวดลอมไม
เป@นมลพิษให
บานเรือน
และชุมชนนา
อยูอยางสงบ
สุข

ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดลอม
ภายในตําบล
เขียงดาไดรับ
การจัดการ
ดูแล อนุรักษ
และฟ„…นฟู
เพิ่มขึ้น

1

1

1

1

1. สรางจิตสํานึก
และความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากร
น้ําและสิ่งแวดลอม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
สงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ปXละ 1
โครงการ

โครงการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอม

สํานักงาน
ปลัด

2

2

2

2

2. สรางจิตสํานักและ
ความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ํา
และสิ่งแวดลอม

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
สงเสริมการ
อนุรักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม

ปXละ 2
โครงการ

1. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน

กองชาง

คาเปFาหมาย

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

2.ขุดลอกหวย/
หนอง/คลอง/
แหลงน้ํา

หนวยรับผิด
ชอบ

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

คาเปFาหมาย
61

62

63

64

1

1

1

1

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

3. การบริหาร
จัดการและ
รณรงคการกําจัด
ขยะมูลฝอย

จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
รณรงคกําจัดขยะ
มูลฝอย

ปXละ 1
โครงการ

โครงการ/
กิจกรรม
โครงการ
บริหารจัดการ
และรณรงค
การกําจัดขยะ

หนวยรับผิด
ชอบ

สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สรางความ
เขมแข็งใหสังคม
มีความพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
สังคม และ
วัฒนธรรม

ยุทธศาสตร=ที่ 4
การจัดการศึกษา
และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร=ที่
5 การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี

ยุทธศาสตรที่ 6
การสรางความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพยสินของ
ประชาชน และ
สาธารณสมบัติ

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

61

62

63

64

การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่ดีแบบบูรณา
การและมีสวน
รวม

1. ชุมชนมี
ศักยภาพ
เขมแข็งเพิ่ม
มากขึ้น

2

2

2

2

คาเปFาหมาย

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

1. สงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
และองคกรทุกภาค
สวนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม

จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่
แสดงออกในการมี
สวนรวมในระบบ
การเมืองการ
ปกครอง

ปXละ 2
โครงการ

2.สงเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและองคกร
ใหมีขึดความสามารถ
ในการพัฒนา

รอยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
บุคลากรที่ไดรับ
การพัฒนา สงเสริม
ศักยภาพในการ
ทํางาน

ปXละ 2
โครงการ

2.
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการของ
องคกรเพิ่มขึ้น
2

2

2

2

โครงการ/
กิจกรรม
1.สงเสริมการ
มีสวนรวมของ
ประชาชน
2. อุดหนุน
หนวยงานอื่น

หนวยรับผิด
ชอบ

สํานักงานปลัด
กองการศึกษา
ฯ
กองสวัสดิการ
สังคฒ

1.เสริมสราง
ความรู ทักษะ
แกบุคลากร

สํานักงานปลัด

2.จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ
เสริมสราง
ศักยภาพการ
ทํางาน

กองชาง

กองคลัง

กองการศึกษา
ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ

หนวยสนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

คาเปFาหมาย
61

62

63

64

2

2

2

2

2

2

2

2

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

โครงการ/
กิจกรรม

3. สงเสริมการ
พัฒนาระบบการ
บริการประชาชน
ตาม
มาตรฐานสากล

จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนและผูมา
ติดตอราชการที่พึง
พอใจตอ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองคกร

ปXละ 2
โครงการ

1.บริการเก็บ
ภาษีนอกสถานที่

4.การพัฒนาและ
จัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม

รอยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่
ไดรับความปลอดภัย
ในการดําเนินการ
ป^องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
แกไขปSญหายาเสพติด

ปXละ 2
โครงการ

2. แจกเบีย้ ยัง
ชีพผูสูงอายุ ผู
พิการและผูติด
เชื้อเอดสนอก
สถานที่

หนวยรับผิด
ชอบ

กองคลัง

กองสวัสดิการ
ฯ

1.รณรงคสราง
จิตสํานึกในการ
พัฒนาสังคม

สํานักงานปลัด

2.จัดระเบียบ
ของชุมชนและ
สังคม

กองชาง

กองคลัง

กองการศึกษา
ฯ
กองสวัสดิการ
ฯ

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

ยุทธศาสตร=ที่ 3
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สรางความ
เขมแข็งใหสังคม
มีความพรอมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
สังคม และ
วัฒนธรรม
ยุทธศาสตร=ที่ 6
การสรางความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
ของประชาชน
และสาธารณ
สมบัติ

ยุทธศาสตร=ที่ 4
การจัดการศึกษา
และการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน

ยุทธศาสตร=ที่
6 ตาม
แผนการ
กระจาย
อํานาจใหแก
อปท. และ
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

61

62

63

64

การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่ดีแบบบูรณา
การและมีสวน
รวม

1. จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
สงเสริมธรรม
มาภิบาล
ประชาธิปไตย
และการมีสวน
รวม ของคน
ในชุมชน

5

5

5

5

คาเปFาหมาย

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

หนวยรับผิด
ชอบ
โครงการ/กิจกรรม

1. การถายโอน
งานกิจการจัด
การศึกษา

รอยละที่
เพิ่มขึ้นของ
งานถายโอน
ดานการศึกษา

ปXละ 5
โครงการ

1. จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม)
2. อาหารกลางวัน
3. จัดซื้อวัสดุงาน
บานงานครัว
4. อุดหนุน
หนวยงานอื่น

รอยละที่ลดลง
ของกลุมติดยา
เสพติดใน
ตําบลเชียงดา

ปXละ 2
โครงการ

สํานักงาน
ปลัด
กอง
การศึกษาฯ

2.จํานวนผูติด
ยาเสพติด
ลดลง
3.การ
เจ็บปKวย และ
อัตราอุบัติเหตุ
ในชุมชนลดลง
2

2

2

2

2.สงเสริมอัตรา
การป^องกันเฝ^า
ระวังรักษา บําบัดผู
เสี่ยงติดยาเสพติด
และรักษาชุมชนให
เขมแข็ง

1.รณรงค เฝ^าระวัง
ป^องกันยาเสพติด
และสรางชุมชนให
เขมแข็ง
2. อุดหนุน
หนวยงานอื่น

สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับ
สนุน

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=
จังหวัด

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร=
อปท.

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค=
(ตัวชี้วดั รวม)

คาเปFาหมาย
61

62

63

64

5

5

5

5

กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ=

ความกาว
หนาของ
เปFาหมาย

หนวยรับผิด
ชอบ
โครงการ/กิจกรรม

3. สงเสริมระบบ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ใหสามารถลด
ปSญหาความรุนแรง
จากอุบัติเหตุ
อุบัติภัย
อาชญากรรม และ
สาธารณภัยตางๆ

รอยละที่ลดลง
ของอุบัติเหตุ
อุบัติภัย
อาชญากรรม
และสาธารณ
ภัยตางๆ

ปXละ 5
โครงการ

1.วัน อปพร.
2. เฝ^าระวังปSองกัน
และลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัย ความสงบ
ภายในตําบล
3. สงเสริมการ
ป^องกันและลด
อุบัติเหตุ อุบัตภิ ัย
สาธารณภัย
4. รณรงคและ
ป^องกันลดปSญหา
ความรุนแรงภายใน
ครอบครัว
5. อุดหนุน
หนวยงานอื่น

สํานักงาน
ปลัด

หนวย
สนับ
สนุน

