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ส่วนที ่ ๒ 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยม
หลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรั กษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน  า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี  
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะยังคง

ประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั งจากภายในและภายนอก
ประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัย
ธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน  เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล  าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี   

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมัน่คง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี  
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล  าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์   วิสัยทัศน์   พันธกิจ   จุดมุ่งหมาย   และแนวทางการพัฒนา 

การติดตามและประเมนิผล 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ น  รวมทั งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั งนี   เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอื อต่อการพัฒนาประเทศทั งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี  
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  พ.ศ. ๒๕๕๖ และเป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑  ตึกบัญชาการท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียดดังนี     

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร์    
“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค์  
๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี  

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล  า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก  
๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 

 
๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขย ายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลั วต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน ใครออกไปจาก
สังคมอีกทั งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม



~ ๑๔ ~ 

 

 

 

รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื อชาติเชื อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล  าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี  

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั งนี  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ ด าเนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือ
เชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั นยาเสพติด สารเคมี และสารตั งต้นในการผลิตยาเสพติด       
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับ   
ยาเสพติด 

 



~ ๑๕ ~ 

 

 

 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี  

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รั บผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6. แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด / พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดหนองคาย / แผนพัฒนาอ าเภอ / แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

6.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1  

ประกอบด้วยอุดรธานี  เลย  หนองบัวล าภู หนองคาย บึงกาฬ 
วิสัยทัศน์ (Vision)  

“เป็นศูนย์กลางการลุงทุนด้านการค้า  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การบริการ  การท่องเที่ยว 
ของอนุภาคลุ่มน  าโขงและประชาคมอาเซียน” 

พันธกิจ (Mission)  
 1. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการลงทุนด้านการค้าเกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยวเพื่อกระจายประโยชน์สู่ประชาชนทุกอาชีพของกลุ่มจังหวัดอย่างทั่วถึง 
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของระบบการผลิต  และระบบการตลาดในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
 3. สร้างความร่วมมือทางการค้าการเกษตร การบริการและการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน  
 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกภาคส่วนให้สามารถรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 5. รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างมี 
ธรรมาภิบาล 
 



~ ๑๖ ~ 

 

 

 

เป้าประสงค์ (Objectives)  
 1. เพ่ือเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว  
 2. เพ่ือให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆของทุกภาคส่วนของประชาคมอาเซียน  
 3. เพ่ือให้มีโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่พร้อมรองการเป็นศูนย์กลางการลงทุนด้าน
ต่างๆ ในลุ่มน  าโขง 
  4.  เพ่ือผลิตสินค้าทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  และแปรรูปสินค้าเพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
  5.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาดและการค้า 
  6.  เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร์  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาโครงสร้างพื นฐาน/สิ่งอ านวยความสะดวก/ แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือรองรับ
นักท่องเที่ยวทั งชาวไทยและชาวต่างชาติ 
                 กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาบุคลากรและเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ  
                 กลยุทธ์ที่  3  ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ทั งในและต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน 
                  กลยุทธ์ที่  1  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุน อุตสาหกรรม
การค้า  
 กลยุทธ์ที่  2  การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ 
 กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาความร่วมมือด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร 

  กลยุทธ์ที่  1  ยกระดับคุณภาพและเครือข่ายภาคการเกษตร 
                  กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมผลผลิตสินค้าเกษตร 
 กลยุทธ์ที่  3  สร้างคุณภาพสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐาน 
 กลยุทธ์ที่  4  สร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรเพ่ือเชื่อมโยงด้านการตลาด 
 กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาโครงสร้างด้านการเกษตร 
 กลยุทธ์ที่  6  การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
 
         6.2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดหนองคาย 
  วิสัยทศัน์ 

“เมืองน่าอยู่  ประตูสู่อาเซียน” 

  พันธกิจ  
1. ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับเมืองน่าอยู่และประตูสู่อาเซียน 
2. พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
3. พัฒนาและยกระดับสินค่าการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ น 
4. พัฒนาความสัมพันธ์ และความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 
5. พัฒนาระบบการให้บริการให้ได้มาตรฐาน 

 
 



~ ๑๗ ~ 

 

 

 

 
 ค่านิยม  5  รัก 

1. รักสะอาด  : ตระหนักในการรักษาความสะอาด รักษาคามสะอาดของบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และ
สถานที่อ่ืนๆ 

2. รักสุขภาพ   :  ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอและเหมาะสม รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่  
ไม่ดื่มเครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ 

3. รักสิ่งแวดล้อม : ไม่ตัดไม้ท าลายป่า  สร้างชุมชนและปลูกต้นไม้ตามสถานที่ต่างๆ 
4. รักษาวินัย  :  ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด เช่น กฎจราจร 
5. รักสามัคคี  :  สร้างความสามัคคีในระดับครอบครัว หมู่บ้าน ชุมชน 

 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้การผลิต  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  และการบริการมีมาตรฐาน 
2. เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3. เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลผลิตด้านการเกษตร 
4. เพ่ือความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 
5. เพ่ือสร้างความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ 

 กลยุทธ์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 

  กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการจัดการสินค้าเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 2  สร้างมูลค่าเพ่ิมและจัดการตลาดสินค้าเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มเข็ง 

      ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและการบริการมุ่งสู่ประชาคม 
                 อาเซียน 
     กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
      กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/OTOP/กลุ่มเกษตรสู่ SMEs 
      กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อรองรับการผลิต การค้า การท่องเที่ยวและการบริการ 

            กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาด้านแรงงาน 
       ยุทธศาสตร์ที ่3  เสริมสร้างความม่ันคงเพื่อสังคมสงบสุข 
      กลยุทธ์ที่ 1  การจดัความมั่นคงพื นทีช่ายแดน 

  กลยุทธ์ที่ 2  สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาคน  ชุมชน  สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
       กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข 
       กลยุทธ์ที่ 2  การพัฒนาและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม 
       กลยุทธ์ที่ 3  ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที ่5  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 

   กลยุทธ์ที่ 1  ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการ 
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        6.3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ.2559-2562) 
 วิสัยทัศน์ 

“เป็นท้องถิ่นท่ีมีชุมชนเข้มแข็ง  และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 

 พันธกิจ  
1. พัฒนาและปรับโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2. พัฒนาบุคลากรและระบบการให้บริการ 

      เป้าประสงค์ 
  เพ่ือสร้างชุมชนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีความเอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ 
ซึ่งกันและกันตลอดจนมีการเตรียมตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
      แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐาน  ถนนเชื่อมต่อระหว่างเส้นทาง
หลักเข้าสู่ชุมชน  หมู่บ้านและแหล่งท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนาที่  2  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน  าและการบริหารจัดการน  าอย่างเป็นระบบ
ร่วมกับจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การส่งเสริมการกีฬา  การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

     แนวทางการพัฒนาที่  1  สนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (ประเพณี วัฒนธรรม 
และธรรมชาติ) 

     แนวทางการพัฒนาที่  2  ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
 แนวทางการพัฒนาที่  3  สร้างความตระหนักและปลูกจิตส านึกเรื่องสิ่งแวดล้อม  ตาม  

นโยบายของรัฐบาล 
      แนวทางการพัฒนาที่  4  ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการในระบบ 
ห่วงโซ่อุปทานการท่องเที่ยว 

      แนวทางการพัฒนาที่  5  สนับสนุนและส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษภาษาในกลุ่ม 
ประเทศอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3   การสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ าและเพิ่มความม่ันคงในชีวิต 

     แนวทางการพัฒนาที่  1  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
     แนวทางการพัฒนาที่  2  สร้างโอกาสให้กับเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสเข้าถึงการ 

บริการสาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4   การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      แนวทางการพัฒนาที่  1  สร้างทีมและพัฒนาสมรรถนะของบุของบุคลากรองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
      6.4. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอ าเภอรัตนวาปี  ปี พ.ศ.2561-2564 

วิสัยทัศน์  
       “  พัฒนาชุมชนสู่ความเข็มแข็งแบบยั่งยืน สนับสนุนแหล่งการค้าภายใน 
 และภายนอกสู่ความเป็นมาตรฐาน”  
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พันธกิจ 
            1. ปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเป็นประตู                        
                         สู่อาเซียน 
     2. พัฒนาอ าเภอให้เป็นอ าเภอน่าอยู่  โดยการสร้างความเข็มแข็งให้กับประชาชน    
                         เศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
                     3. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค้าทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ น 
                  4. เสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
และการบริการ มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

       กลยุทธ์ 1. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอ เพ่ือรองรับเมือง  
                                   น่าอยู่และประตูสู่อาเซียน 
                       2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขัน ด้านการผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว 
                                   และการบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  ส่งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
กลยุทธ์  1. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

           2. พัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐานทางด้านการเกษตร   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความมั่งคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
กลยุทธ์  1. สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 

                         2.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 
                      3.  พัฒนาศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงชายแดน 

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการควบคุมและป้องกันโรคแบบบูรณาการ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เป้าประสงค์ 
            1.  เพ่ือให้ประชาชนมีน  าใช้เพ่ือการเกษตรกรรมอย่างพอเพียง 
           2.  เพ่ือกักเก็บน  าให้เกษตรกรได้ใช้เพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง 
            3.  เพ่ือให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                       4.  เพ่ือความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน 
                      5.  เพ่ือปรับปรุงสถานที่การค้า  การบริการ และการกระจายสินค้า 

  ตัวช้ีวัดและเป้าหมาย 
            1.  ร้อยละของเกษตรกรมีน  าใช้อย่างพอเพียง ร้อยละ 80 ภายในปี  2558 

           2.  ร้อยละของจ านวนครัวเรือนยากจนทีมีเกณฑ์รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 80 
ภายในปี 2558 

            3.  ร้อยละของประชาชนอยู่ดีมีสุข ร้อยละ 80 ภายในปี 2558 
           4.  ร้อยละของประชาชนมีสถานที่จ าหน่ายสินค้าที่ดี มีรายได้เพ่ิมขึ น ร้อยละ 80  
ภายในปี 2558 
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            5.  ร้อยละของประชาชนตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ    
          ทรัพย์สิน ร้อยละ  80  ภายในปี  2558 
 

          6.5  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      วิสัยทัศน์ (Vision) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

“โพนแพงถิ่นน่าอยู่  เชิดชูวัฒนธรรม  ก้าวล  าการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม  เพียบพร้อมแหล่งท่องเที่ยว” 
 

       พันธกิจ (Mission) 
  1)  จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน  า 
  2)  จัดให้มีไฟฟ้าหรือแสงสว่าง 
  3)  ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  4)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  5)  ส่งเสริมการพัฒนาสตรี,เด็ก,เยาวชน,ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  6)  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7)  จัดให้มีน  าเพื่อการบริโภค – อุปโภคและการเกษตร 
  8)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน  า ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมทั งก าจัดมูลฝอยและสิ่ง 
                          ปฏิกูล 
  9)  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

10)  ส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการประชาชน  พัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 
 
           เป้าประสงค์ 
   1.  มีการคมนาคมที่สะดวก 
                    2.  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
                    3.  อัตราการป่วยลดลง 
   4.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดียิ่งขึ น 
  5.  สตร,ีเดก็,เยาวชน,ผูส้งูอาย ุ ผูพ้กิาร และผูด้อ้ยโอกาสมคีุณภาพชวีติดขีึน้ 
          6.  มีคุณภาพชีวิตและมีการศึกษาท่ีดีขึ น  
  7.  มนี ้าเพื่อการบรโิภค – อุปโภคและการเกษตรที่เพียงพอ 
      8.  ถนน ทางน ้า ทางเดนิและทีส่าธารณะรวมทัง้ก าจดัมลูฝอยและสิง่ปฏกิูล 
  9.  ปัญหายาเสพติดลดลง 
  10.  องค์กรมีการบริหารจัดการพัฒนาโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
          แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี  1  งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
แนวทางท่ี  2  งานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แนวทางท่ี  1  งานด้านการส่งเสริมอาชีพ 
แนวทางท่ี  2  งานด้านสวัสดิการสังคม  การส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ 
แนวทางท่ี  3  งานด้านการศึกษา 
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แนวทางท่ี  4  งานด้านสาธารณสุข 
3. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แนวทางท่ี  1  งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย  
แนวทางท่ี  2  งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
แนวทางท่ี  3  งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แนวทางท่ี  1  งานด้านการส่งเสริมการลงทุน  
แนวทางท่ี  2  งานด้านการพานิชยกรรม 
แนวทางท่ี  3  งานด้านการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  1  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  1  งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แนวทางท่ี  2  งานด้านประเพณีท้องถิ่น  และโบราณสถาน 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
แนวทางท่ี  2  งานกีฬาต้านยาเสพติด 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางท่ี  1  งานบริหารจัดการองค์กรที่ดี 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร 
 

    7.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการ
จัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใต้กระบวนการ
วางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ นจากคนใน
ชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสาธารณสุข  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและ
ด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี   
 ๑)  แผนท าเอง   
 ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณาบรรจุไว้ใน

แผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตาม
อ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผน
ชุมชนอย่างน้อยปีละ  ๑  ครั ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี     
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๑)  ด้านโครงสร้างพื นฐาน  เช่น  รางระบายน  า  ไฟฟ้าส่องสว่าง  ถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านหรือต าบล 
2)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
3)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
4)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ปัญหายาเสพติด  นักเรียนติดเกมส์ออนไลน์ 
5)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
6)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
7)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

 8)  ด้านสาธารณสุข  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
 9)  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาขยะมูลฝอย  

10) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑1)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   เช่น  ติดตั งกล้องวงจรปิด  การติดตั ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
 

     8.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน  า โดยให้ 
ความส าคัญกับข้อมูลด้านการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  
ข้อมูลด้านแหล่งน  า เช่น ปริมาณน  าฝน  แหล่งน  าธรรมชาติ  แหล่งน  าที่มนุษย์สร้างขึ น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์
หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้
ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน  า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
ขึ น  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ น  เพ่ือให้ชุมชนได้
เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน  า  เพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน  า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพื นฐานของประชาชน รวมทั งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภั ยแล้ง  ทั งนี ให้
ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี   
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมลูด้านแหล่งน  าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ :  ข้อมูลด้านแหล่งน  ากิน น  าใช้ (หรือน  าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ :  ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน  าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน  าทางการเกษตร 


