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ส�วนท่ี  ๒ 
 
 
 
 
 
 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต�องติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนว�า มีความ
สอดคล�องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน  ยุทธศาสตร*ประเทศ  
ค�านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร*และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห�งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร*การพัฒนากลุ�มจังหวัด  ยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร*การพัฒนาองค*กรปกครองส�วน
ท�องถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�าน
การเกษตรและแหล�งน้ํา)  วิสัยทัศน*  พันธกิจ  จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู�บริหาร  
รวมท้ังป9ญหา ความต�องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร*ดังกล�าวมีรายละเอียดดังนี้ 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช�วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทยจะ

ยังคงประสบสภาวะแวดล�อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต�างๆ ท่ีอาจก�อให�เกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปDดเศรษฐกิจเสรี ความท�าทายของเทคโนโลยีใหม�ๆ การเข�าสู�สังคมผู�สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณ*ด�านต�างๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม
ของประเทศในป9จจุบันท่ียังคงประสบป9ญหาในหลายด�าน เช�น ป9ญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข�งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปFนต�น ทําให�การพัฒนาในช�วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปFนต�อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การน�อมนําและประยุกต*ใช�หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปFนศูนย*กลางของการพัฒนาอย�างมีส�วนร�วม  
(๓)  การสนับสนุนและส�งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู�ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแข�งขันและการหลุดพ�นกับดักรายได�ปานกลางสู�รายได�สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช�วงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสร�างสังคมสูงวัยอย�างมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปFนเมือง 
๕)  การสร�างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย�างเปFนมิตรกับสิ่งแวดล�อม 
๖)  การบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
 

แผนยุทธศาสตร)   วิสัยทัศน)   พันธกิจ   จุดมุ�งหมาย   และแนวทางการพัฒนา 

การติดตามและประเมนิผล 
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๒.  แผนการบริหารราชการแผ�นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู�การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส�วนร�วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปDดโอกาสให�ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ*สิทธิของตนได�เพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังจะมุ�ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร�างความโปร�งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ�นดินและการให�บริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพ่ือสร�างความเปFนธรรมในสังคมและเอ้ือต�อการพัฒนาประเทศท้ังในป9จจุบันและอนาคต  ซ่ึงนโยบายการ
บริหารราชการแผ�นดินท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารราชการส�วนท�องถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเร�งด�วนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปKแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแห�งรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร* เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การต�างประเทศและเศรษฐกิจระหว�างประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร)ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร*ประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิ งปฏิ บั ติการหัวหน� าระดับ

ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท�า วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือ
ร�วมกันวางยุทธศาสตร* วิสัยทัศน* เปYาหมายและแนวทางในการทํางานร�วมกันในปKงบ พ.ศ. ๒๕๕๖ และเปFนกรอบใน
การจัดทํางบประมาณปK  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผ�านมา ซ่ึงเดิม
ประกอบด�วย ๔ ยุทธศาสตร* ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังได�มีการบูรณาการ ร�วมกับ
ยุทธศาสตร*การเข�าสู�ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข�าสู�ประชา อาเซียน 
ปK ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห�องประชุม ๕๐๑  ตึกบัญชาการทําเนียบ เพ่ือเตรียมความ
พร�อมของหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องในการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบด�วย ๘ ยุทธศาสตร* โดยหลังจาก
การบูรณาการเปFนยุทธศาสตร*ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด�วย ๔ ยุทธศาสตร* ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ 
แนวทางการดําเนินการ เพ่ือเปFนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ�ายประจําปKงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี
รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน)     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข�งขัน คนไทยอยู�ดีกินดี มีสุขและเปFนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร)    
“ต�อยอดรายได�จากฐานเดิม  สร�างรายได�จากโอกาสใหม�  สมดุล  และการพัฒนาอย�างยั่งยืน”    

วัตถุประสงค)  
๑)  รักษาฐานรายได�เดิม และสร�างรายได�ใหม�     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต�องผลิตสินค�าได�เร็วกว�าป9จจุบัน)     
๓)  ลดต�นทุนให�กับธุรกิจ (ด�วยการลดต�นทุนค�าขนส�งและโลจิสติกส*)     
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เป;าหมายเชิงยุทธศาสตร)     
๑)  การเพ่ิมรายได�จากฐานเดิม    
๒)  การสร�างรายได�จากโอกาสใหม�  
๓)  การลดรายจ�าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข�งขัน 
    

ยุทธศาสตร)  ประกอบด�วย ๔  ยุทธศาสตร* ดังนี้ 
ยุทธศาสตร)ท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ�นจากประเทศ

รายได�ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด�วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร)ท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบด�วย ๘ ประเด็นหลัก  

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตร)ท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปFนมิตรต�อสิ่งแวดล�อม (Green Growth) ประกอบด�วย ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตร)ท่ี  ๔  :  การสร�างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด�วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  ค�านิยมหลักของคนไทย   
ค�านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร@างสรรค)ประเทศไทยให@เข@มแข็ง  มีท้ังหมด  ๑๒  ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย*  ซ่ึงเปFนสถาบันหลักของชาติในป9จจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย*  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ*ในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือส�วนรวม 
๓)  กตัญnู  ต�อพ�อแม�  ผู�ปกครอง  ครูบาอาจารย* 
๔)  ใฝpหาความรู�  หม่ันศึกษา  เล�าเรียน  ทางตรงและทางอ�อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย*  หวังดีต�อผู�อ่ืน  เผื่อแผ�และแบ�งป9น 
๗)  เข�าใจ  เรียนรู�  การเปFนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย*ทรงเปFนประมุขท่ีถูกต�อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู�น�อยรู�จักการเคารพผู�ใหญ� 
๙)  มีสติ  รู�ตัว  รู�คิด  รู�ทํา  รู�ปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู�หัว 
๑๐) รู�จักดํารงตนอยู�โดยใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ�าอยู�หัวรู�จักอดออมไว�ใช�เม่ือยามจําเปFน  มีไว�พอกินพอใช�  ถ�าเหลือก็แจกจ�าย จําหน�าย  และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพร�อมโดยภูมิคุ�มกันท่ีดี 

๑๑) มีความเข�มแข็งท้ังร�างกายและจิตใจ ไม�ยอมแพ�ต�ออํานาจฝpายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต�อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชน*ของส�วนรวม  และต�อชาติ  มากกว�าผลประโยชน*ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร)ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ*จันทร*โอชา นายกรัฐมนตรี ได�กําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร*ประชารัฐข้ึนเพ่ือเปFน

แนวนโยบายในการสร�างความสามัคคีรวมพลังของผู�คนในสังคมไทยโดยไม�แยกฝ9กแยกฝpายและไม�กันใครออกไปจาก 
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สังคมอีกท้ังยังเปFนสํานึกและหน�าท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะต�องร�วมมือกันในการปกปYองแผ�นดินแม�จากภยันตรายท้ังปวง
และร�วมกันพัฒนาชุมชนท�องถ่ินและประเทศชาติให�เจริญก�าวหน�าม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร�างชาติท่ีต�อง 
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร* ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความร�วมมือร�วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร�วมแก�ป9ญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน
เพราะว�า ประชารัฐ เปDดโอกาสให�ประชาชนเข�ามามีส�วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข�าย โยงใยสัมพันธ*กัน
เสริมสร�างการมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วนเปFนแนวทางการบริหารราชการแผ�นดินยุคป9จจุบันท่ีเกิดจากการหล�อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู�เหล�า เห็นได�จาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความว�า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติ
เชื้อไทยเปFนประชารัฐไผทของไทยทุกส�วนอยู�ดํารงคงไว�ได�ท้ังมวลด�วยไทยล�วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ)  จันทร)โอชา   
       ประกอบด@วยนโยบาย  ๑๑  ด@าน  ดังนี้ 

๑)  การปกปYองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย* 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการต�างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสร�างโอกาสเข�าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู� การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด�านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส�งเสริมบทบาทและการใช�โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส�งเสริมการใช�ประโยชน*จากวิทยาศาสตร*  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสร�างสมดุลระหว�างการอนุรักษ*กับการใช�

ประโยชน*อย�างยั่งยืน 
๑๐)  การส�งเสริมการบริหารราชการแผ�นดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปYองกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร)และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห�งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก@ไข ปGญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู�ผลิต ผู�ค�าผู�มี

อิทธิพล และผู�ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัด ให�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินนําแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช�ตามอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน�วย
ดําเนิน การปราบปรามและจับกุมผู�ผลิตผู�ค�า ผู�นําเข�า และส�งออกรวมท้ังผู�สมคบและสนับสนุนช�วยเหลือให�ได�ผล
อย�างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว�า
ด�วยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชย*สถานท่ี  ท่ีจัดให�มีการเล�นบิลเลียด สนุกเกอร* รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายว�า
ด�วยโรงงานและสถานประกอบการมิให�เจ�าของหรือผู�ประกอบการปล�อยปละละเลยให�มีการซุกซ�อนหรือค�ายาเสพติด
หากพบให�ดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส�งเสริม หน�วยงานท่ี รับผิดชอบนําผู�เสพยาเสพติดเข�ารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให�ความช�วยเหลือให�สามารถกลับมามีชีวิตอย�างปกติสุข 
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๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีมีส�วนเก่ียวข�องกับยาเสพติด (ข�าราชการองค*การ

บริหารส�วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส�วนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ�างประจําและพนักงานจ�าง) ท้ังนี้ 
ให�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน ยึดหลัก ผู�เสพคือผู�ปpวยท่ีต�องได�รับการบําบัดรักษาให�กลับมาเปFนคนดีของสังคม 
พร�อมท้ังมีกลไกติดตามช�วยเหลืออย�างเปFนระบบ ดําเนินการอย�างจริงจังในการปYองกันป9ญหาด�วยการแสวงหาความ
ร�วมมือเชิงรุกกับองค*กรภาครัฐต�างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังต�นในการผลิตยาเสพ
ติด       ท่ีลักลอบเข�าสู�ประเทศภายใต�การบริหารจัดการอย�างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการ
ปYองกันกลุ�มเสี่ยงและประชาชนท่ัวไปไม�ให�เข�าไปเก่ียวข�องกับยาเสพติด  ด�วยการรวมพลังทุกภาคส�วนเปFนพลัง
แผ�นดินในการต�อสู�กับ   ยาเสพติด 

 
๒)  มาตรการป;องกันและแก@ไขปGญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร�างจิตสํานึกและค�านิยมให�กับเจ�าหน�าท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติหน�าท่ีการปลูกจิตสานึกค�านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร�างวินัยแก�ทุกภาคส�วน ร�วมรวมพลังแผ�นดินปYองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให�ถือปฏิบัติตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห�งชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปYองกันและแก�ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหน�าท่ีของแต�ละหน�วยงานท่ีเกิดหรือน�าจะเกิด
สมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีน�าจะเกิดการทุจริต ตําแหน�งหรือตัวเจ�าหน�าท่ีท่ีรับผิดชอบและวิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแก�ไขลดโอกาสและปYองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความเสี่ยง 
๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให�เกิดผลเปFนรูปธรรมอย�างจริงจังกับการกระทําผิดท่ีปรากฏ

เห็นเปFนท่ีประจักษ*อยู�โดยท่ัวไปท่ีทําให�ประชาชนมีความรู�สึกว�าเจ�าหน�าท่ีไม�ดําเนินการใดๆเพราะรับผลประโยชน* 
๒.๔)  สํารวจและจัดทําข�อมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปFนท่ีประจักษ*ในพ้ืนท่ีของแต�ละหน�วยงานพร�อมท้ังระบุ

ตัวเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบ 
๒.๕)  จัดทําข�อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได�รับงานจัดซ้ือจัดจ�างย�อนหลัง  ๕  ปK 
๒.๖)  จัดทําข�อมูลเรื่องท่ีหน�วยงานร�องทุกข*ต�อพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผู�กระทําผิดตามอํานาจ

หน�าท่ีของหน�วยงานนั้นและยังอยู�ระหว�างการสอบสวนให�นําแนวทางดังกล�าวมาจัดทํายุทธศาสตร*หรือแนวทางการ
พัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินเพ่ือเปFนมาตรการปYองกันและแก�ไขป9ญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
6. แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ�มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด / พัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท@องถ่ินใน
เขตจังหวัดหนองคาย / แผนพัฒนาอําเภอ / แผนพัฒนาองค)กรปกครองส�วนท@องถ่ิน 

6.1 ยุทธศาสตร)การพัฒนากลุ�มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน 1  

ประกอบด@วยอุดรธานี  เลย  หนองบัวลําภู หนองคาย บึงกาฬ 
วิสัยทัศน) (Vision)  

“เปFนศูนย*กลางการลุงทุนด�านการค�า  เกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การบริการ  การท�องเท่ียว 
ของอนุภาคลุ�มน้ําโขงและประชาคมอาเซียน” 
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พันธกิจ (Mission)  

 1. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนด�านการค�าเกษตรกรรม และการ
ท�องเท่ียวเพ่ือกระจายประโยชน*สู�ประชาชนทุกอาชีพของกลุ�มจังหวัดอย�างท่ัวถึง 
 2. พัฒนาขีดความสามารถในการแข�งขันของระบบการผลิต  และระบบการตลาดในด�านการเกษตร 
อุตสาหกรรมการผลิต การบริการ และแรงงานให�เปFนไปตามมาตรฐาน 
 3. สร�างความร�วมมือทางการค�าการเกษตร การบริการและการท�องเท่ียวกับประชาคมอาเซียน  
 4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย*ทุกภาคส�วนให�สามารถรองรับการเปFนประชาคมอาเซียน 
 5. รักษาสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรม สังคมและสิ่งแวดล�อมอย�างมี 
ธรรมาภิบาล 
 

เป;าประสงค) (Objectives)  
 1. เพ่ือเพ่ิมรายได�จากการท�องเท่ียว  
 2. เพ่ือให�เกิดความร�วมมือในด�านต�างๆของทุกภาคส�วนของประชาคมอาเซียน  
 3. เพ่ือให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพร�อมรองการเปFนศูนย*กลางการลงทุนด�าน
ต�างๆ ในลุ�มน้ําโขง 
  4.  เพ่ือผลิตสินค�าทางการเกษตรให�ได�มาตรฐาน  และแปรรูปสินค�าเพ่ือเพ่ิมมูลค�า 
  5.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาดและการค�า 
  6.  เพ่ือให�มีบุคลากรท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

ประเด็นยุทธศาสตร)  
   ยุทธศาสตร)ท่ี 1 : พัฒนาศักยภาพด@านการท�องเท่ียว 

  กลยุทธ*ท่ี  1  พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน/สิ่งอํานวยความสะดวก/ แหล�งท�องเท่ียว เพ่ือรองรับ
นักท�องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต�างชาติ 
                 กลยุทธ*ท่ี  2  พัฒนาบุคลากรและเครือข�ายอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวและบริการ  
                 กลยุทธ*ท่ี  3  ส�งเสริมกิจกรรมด�านการตลาดและประชาสัมพันธ*ท้ังในและต�างประเทศ 

ยุทธศาสตร)ท่ี 2 : เพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันด@านการลงทุน 
                  กลยุทธ*ท่ี  1  การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานขีดความสามารถในการแข�งขันด�านการลงทุน 
อุตสาหกรรมการค�า  
 กลยุทธ*ท่ี  2  การเชื่อมโยงเครือข�ายวิสาหกิจ 
 กลยุทธ*ท่ี  3  พัฒนาความร�วมมือด�านการลงทุนและการค�าระหว�างประเทศ 

ยุทธศาสตร)ท่ี 3 : ส�งเสริมและพัฒนาสินค@าเกษตรให@ได@มาตรฐานอย�างครบวงจร 

  กลยุทธ*ท่ี  1  ยกระดับคุณภาพและเครือข�ายภาคการเกษตร 
                  กลยุทธ*ท่ี  2  เพ่ิมผลผลิตสินค�าเกษตร 
 กลยุทธ*ท่ี  3  สร�างคุณภาพสินค�าเกษตรให�ได�มาตรฐาน 
 กลยุทธ*ท่ี  4  สร�างมูลค�าเพ่ิมสินค�าเกษตรเพ่ือเชื่อมโยงด�านการตลาด 
 กลยุทธ*ท่ี  5  พัฒนาโครงสร�างด�านการเกษตร 
 กลยุทธ*ท่ี  6  การเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมอาเซียน 
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         6.2. ยุทธศาสตร)การพัฒนาของจังหวัดหนองคาย 
 จังหวัดหนองคายได@กําหนดกรอบทิศทางการพัฒนาจังหวัดตามแผนพัฒนาจังหวัด  
พ.ศ. (2561  –  2564)  ดังนี้ 
    วิสัยทัศน)   “เกษตรอุตสาหกรรมวัฒนธรรมรุ�งเรือง  เมืองท�องเท่ียวลุ�มน้ําโขง” 
    พันธกิจ  
 1. สร�างมูลค�าเพ่ิมให�ผลผลิตทางการเกษตรโดยให�มีความเชื่อมโยงกับระบบอุตสาหกรรมและ
การค�า 

2. ส�งเสริม  สนับสนุนการนวัตกรรม เทคโนโลยีการผลิตมาใช�ในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
ท�องเท่ียว 

 3. พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวให�ได�มาตรฐานและเชื่อมโยงกับการเกษตรและวัฒนธรรมลุ�มน้ําโขง 
    เป;าประสงค) 
  เพ่ิมรายได�จากภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  การท�องเท่ียว และการค�า 
    ตัวช้ีวัดและค�าเป;าหมายรวม 
  1.  มูลค�าผลิตภัณฑ*มวลรวม (GPP)  ภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 
  2.  รายได�จากท�องเท่ียว เพ่ิมข้ึนร�อยละ 5 
  3.  มูลค�าผลผลิตภัณฑ*มวลรวมภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร�อยละ 5 
         ประเด็นยุทธศาสตร) 
    ยุทธศาสตร*ท่ี 1  ส�งเสริมการเกษตรยั่งยืน 
          ยุทธศาสตร*ท่ี 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค�า การลงทุน การท�องเท่ียวและการบริการมุ�งสู�
ประชาคมอาเซียน 
           ยุทธศาสตร*ท่ี 3  เสริมสร�างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
           ยุทธศาสตร*ท่ี 4  พัฒนาคน  ชุมชน  สังคม และสิ่งแวดล�อมให�เปFนเมืองน�าอยู� 
           ยุทธศาสตร*ท่ี 5  พัฒนาระบบการให�บริการประชาชนสู�มาตรฐานสากล 
   จุดยืนทางยุทธศาสตร) (Positioning) 

(1)  ส�งเสริมเกษตรยั่งยืน 
(2)  ส�งเสริมการท�องเท่ียว 
(3)  ส�งเสริมการค�าชายแดน การลงทุน ท้ังในประเทศและระหว�างประเทศ 

        กลยุทธ)ตามประเด็นยุทธศาสตร) 
         1) ยุทธศาสตร)ท่ี 1  ส�งเสริมการเกษตรย่ังยืน 

  กลยุทธ*ท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  การจัดการสินค�าเกษตรและพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
ด�านการเกษตร 
 กลยุทธ*ท่ี 2  พัฒนาศักยภาพเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให�มีความเข�มเข็ง        

   2)  ยุทธศาสตร)ท่ี 2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค@า การลงทุน การท�องเท่ียวและการ
บริการมุ�งสู�ประชาคมอาเซียน 
      กลยุทธ*ท่ี 1  พัฒนาระบบโลจิกส*ติกเชื่อมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจการค�า  การลงทุน  การท�องเท่ียวและ
การบริการ 
             กลยุทธ*ท่ี 2  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท�องเท่ียว 
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         กลยุทธ*ท่ี 3  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค�า OTOP 

      กลยุทธ*ท่ี 4  สร�างความร�วมมือด�านการค�า  การลงทุน  และการท�องเท่ียวภายในและระหว�างประเทศ 
        3) ยุทธศาสตร)ท่ี 3  เสริมสร@างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
    กลยุทธ*ท่ี 1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปYองกันและปราบปรามภัยคุกคามด�านความม่ันคง 

กลยุทธ*ท่ี 2  การจัดการความม่ันคงพ้ืนท่ีชายแดน 
กลยุทธ*ท่ี 3  การเสริมสร�างความสัมพันธ*อันดีกับประเทศเพ่ือนบ�าน 

        4) ยุทธศาสตร)ท่ี 4  พัฒนาคน  ชุมชน  สังคม และส่ิงแวดล@อมให@เปbนเมืองน�าอยู� 
     กลยุทธ*ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพชีวิตด�านสังคม  ด�านสาธารณสุขและการศึกษา 
     กลยุทธ*ท่ี 2  ส�งเสริมอนุรักษ*ฟ~�นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
        5) ยุทธศาสตร)ท่ี 5  พัฒนาระบบการให@บริการประชาชนสู�มาตรฐานสากล 

กลยุทธ*ท่ี 1  การเสริมสร�างการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 
 6.3  ยุทธศาสตร)การพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท@องถ่ินในเขตจังหวัด 
         ยุทธศาสตร)การพัฒนาขององค)กรปกครองส�วนท@องถ่ินจังหวัดหนองคาย (ฉบับรอบปc พ.ศ.2562) 
    วิสัยทัศน)  “เปFนท�องถ่ินท่ีมีชุมชนเข�มแข็ง  และการท�องเท่ียวท่ียั่งยืน” 

    พันธกิจ  
1. พัฒนาและปรับโครงสร�างพ้ืนฐาน 
2. พัฒนาบุคลากรและระบบการให�บริการประชาชน 
3. ส�งเสริมการท�องเท่ียวและบริการ 

     เป;าประสงค) 
1. ชุมชนมีความเข�มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
2. ส�งเสริมการท�องเท่ียวและบริการ 

  ตัวช้ีวัดและค�าเป;าหมาย 
          มูลค�าผลิตภัณฑ*มวลรวม (GPP)  การท�องเท่ียวและบริการเพ่ิมข้ึนร�อยละ 3 
   จุดยืนทางยุทธศาสตร) 

1. ส�งเสริมการท�องเท่ียว 
2. ก�อสร�าง/ปรับปรุงถนนเส�นทางจราจรให�ได�มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร)การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร)ท่ี 1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร@างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการขับเคล่ือนเศรษฐกิจพิเศษ 
    แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาและปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐาน  ถนนเชื่อมต�อระหว�างเส�นทางหลักเข�าสู�
ชุมชน  หมู�บ�านและแหล�งท�องเท่ียว 
           แนวทางการพัฒนาท่ี  2  พัฒนาและปรับปรุงแหล�งน้ําและการบริหารจัดการน้ําอย�างเปFนระบบร�วมกับ
จังหวัด 
ยุทธศาสตร)ที่ 2  การส�งเสริมการกีฬา  การท�องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล@อมอย�างย่ังยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่  1  สนบัสนุนและส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิงอนุรักษ* (ประเพณี วฒันธรรมและธรรมชาต)ิ 

แนวทางการพัฒนาที่  2  ส�งเสริมและพัฒนาการกีฬา 
แนวทางการพัฒนาที่  3  สร�างความตระหนักและปลูกจิตสาํนกึเร่ืองสิ่งแวดล�อม ตามนโยบายของรัฐบาล 
แนวทางการพัฒนาที่  4  ส�งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ*และบริการในระบบห�วงโซ�อุปทานการ
ท�องเที่ยว 

           แนวทางการพัฒนาที่  5  สนับสนนุและส�งเสริมการใช�ภาษาอังกฤษภาษาในกลุ�มประเทศอาเซียน 
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ยุทธศาสตร)ที่ 3  การสร@างโอกาสให@กับประชาชนเพ่ือลดการเหลื่อมล้ําและเพ่ิมความม่ันคงในชีวิต 

แนวทางการพัฒนาที่  1  สร�างความเข�มแข็งของชุมชนแบบมีส�วนร�วม 
           แนวทางการพัฒนาท่ี   2  สร�างโอกาสให�กับเด็ก ผู�สูงอายุ และผู�ด�อยโอกาสเข�าถึงการบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร)ท่ี 4   การปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค)กรปกครองส�วนท@องถ่ิน 
           แนวทางการพัฒนาท่ี  1  สร�างทีมและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
6.4   ยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาอําเภอรัตนวาปc   
วิสัยทัศน) “พัฒนาชุมชนสู�ความเข็มแข็งแบบยั่งยืน สนับสนุนแหล�งการค�าภายในและภายนอกสู�ความเปFน
มาตรฐาน”  
พันธกิจ 
 1. ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปFนประตูสู�อาเซียน 
 2. พัฒนาอําเภอให�เปFนอําเภอน�าอยู�  โดยการสร�างความเข็มแข็งให�กับประชาชน   เศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลง 
 3. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค�าทางการเกษตรให�มีมูลค�าสูงข้ึน 
4. เสริมสร�างความม่ันคงและความสงบเรียบร�อยตามแนวชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร) 
ยุทธศาสตร)ท่ี 1 พัฒนาแหล�งน้ําเพ่ือการเกษตร  การอุปโภคและบริโภค 
      กลยุทธ)  1. พัฒนาแหล�งน้ําให�เกษตรกรมีน้ําใช�เพ่ือการเกษตรอย�างเพียงพอ 
                        2. พัฒนาแหล�งน้ําให�เกษตรกรได�ใช�ประโยชน*และได�ผลผลิตอย�างมีคุณภาพ 
           3. พัฒนาแหล�งน้ําไม�ให�ต้ืนเขินสามารถกักเก็บน้ําได�นาน 
ยุทธศาสตร)ท่ี 2  พัฒนาความเข็มแข็งของประชาชน ชุมชน เศรษฐกิจและสังคม 

กลยุทธ)   1. ส�งเสริมให�ประชาชนพ่ึงตนเองได�และมีสุขภาพดี 
           2. ส�งเสริมให�ประชาชนดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
                       3. ส�งเสริมองค*ความรู�ด�านอาชีพ   
                       4. ให�มีตลาดรองรับสินค�า 
            5. พัฒนาระบบขนส�งและการบริการด�านการเกษตรให�กับประชาชน 
ยุทธศาสตร)ท่ี 3 พัฒนาแหล�งการค@า การบริการ และเสริมสร@างความม่ันคงชายแดน 

กลยุทธ)  1.  สร�างความสัมพันธ*กับประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยตามแนวชายแดน 
                      2.  พัฒนาศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนท่ีชายแดน 

           3.  ปรับปรุงพัฒนาในด�านการค�า  การบริการ และการกระจายสินค�าเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง 
            4.  ส�งเสริมสนับสนุนการผนกึกําลังเพ่ือเสริมสร�างความม่ันคงตามแนวชายแดน 
เป;าประสงค) 
           1.  เพ่ือให�ประชาชนมีน้ําใช�เพ่ือการเกษตรกรรมอย�างพอเพียง 
          2.  เพ่ือกักเก็บน้ําให�เกษตรกรได�ใช�เพ่ือการเกษตรในฤดูแล�ง 
           3.  เพ่ือให�ประชาชนอยู�ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
                      4.  เพ่ือความสงบเรียบร�อยตามแนวชายแดน 
                     5.  เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีการค�า  การบริการ และการกระจายสินค�า 
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ตัวช้ีวัดและเป;าหมาย 
 1.  ร�อยละของเกษตรกรมีน้ําใช�อย�างพอเพียง ร�อยละ 80 ภายในปK  2558 
 2.  ร�อยละของจํานวนครัวเรือนยากจนทีมีเกณฑ*รายได�ต่ํากว�าเกณฑ* จปฐ. ร�อยละ 80 ภายในปK 2558 
 3.  ร�อยละของประชาชนอยู�ดีมีสุข ร�อยละ 80 ภายในปK 2558 
 4.  ร�อยละของประชาชนมีสถานท่ีจําหน�ายสินค�าท่ีดี มีรายได�เพ่ิมข้ึน ร�อยละ 80 ภายในปK 2558 
 5.  ร�อยละของประชาชนตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน ร�อยละ  80  ภายในปK  2558 
 
 ยุทธศาสตร)และแนวทางการพัฒนาอําเภอรัตนวาปc  ปc พ.ศ. (2561 - 2564) 

วิสัยทัศน)  
       “  พัฒนาชุมชนสู�ความเข็มแข็งแบบยั่งยืน สนับสนุนแหล�งการค�าภายใน 
 และภายนอกสู�ความเปFนมาตรฐาน”  

พันธกิจ 
           1. ปรับปรุงโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปFนประตูสู�อาเซียน 
    2. พัฒนาอําเภอให�เปFนอําเภอน�าอยู�  โดยการสร�างความเข็มแข็งให�กับประชาชนเศรษฐกิจและสังคม  เพ่ือ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
           3. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานสินค�าทางการเกษตรให�มีมูลค�าสูงข้ึน 
     4. เสริมสร�างความม่ันคงและความสงบเรียบร�อยตามแนวชายแดน 
ประเด็นยุทธศาสตร) 
ยุทธศาสตร)ท่ี 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค�า การลงทุน การท�องเท่ียวและการบริการ มุ�งสู�ประชาคม
อาเซียน 
       กลยุทธ) 1. พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกให�เพียงพอ เพ่ือรองรับเมือง  
                                   น�าอยู�และประตูสู�อาเซียน 
                       2. เพ่ิมขีดความสามารถการแข�งขัน ด�านการผลิต การค�า การลงทุน การท�องเท่ียว 
                                   และการบริการ 
ยุทธศาสตร)ท่ี 2  ส�งเสริมการเกษตรยั่งยืน 

กลยุทธ)  1. ส�งเสริมการเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           2. พัฒนาระบบโครงสร�างพ้ืนฐานทางด�านการเกษตร   

ยุทธศาสตร)ท่ี 3 เสริมสร�างความม่ังคงเพ่ือสังคมสงบสุข 
กลยุทธ)  1. สร�างความสัมพันธ*กับประเทศเพ่ือนบ�านเพ่ือรักษาความสงบเรียบร�อยตามแนว

ชายแดน 
                         2.  การปYองกันและแก�ไขป9ญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 

                      3.  พัฒนาศักยภาพการปYองกันและแก�ไขป9ญหาภัยคุกคามด�านความม่ันคงชายแดน 
ยุทธศาสตร)ท่ี 4 พัฒนาคน ชุมชน สังคมและส่ิงแวดล@อมให@เปbนเมืองน�าอยู� 
  กลยุทธ)ท่ี 1 สร�างเครือข�ายการควบคุมและปYองกันโรคแบบบูรณาการ 
  กลยุทธ)ท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร�างภูมิคุ�มกันทางสังคมและวัฒนธรรม 

 เป;าประสงค) 
            1.  เพ่ือให�ประชาชนมีน้ําใช�เพ่ือการเกษตรกรรมอย�างพอเพียง 
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           2.  เพ่ือกักเก็บน้ําให�เกษตรกรได�ใช�เพ่ือการเกษตรในฤดูแล�ง 
            3.  เพ่ือให�ประชาชนอยู�ดีมีสุข มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน 
                       4.  เพ่ือความสงบเรียบร�อยตามแนวชายแดน 
                      5.  เพ่ือปรับปรุงสถานท่ีการค�า  การบริการ และการกระจายสินค�า 
 ตัวช้ีวัดและเป;าหมาย 
            1.  ร�อยละของเกษตรกรมีน้ําใช�อย�างพอเพียง ร�อยละ 80 ภายในปK  2558 

           2.  ร�อยละของจํานวนครัวเรือนยากจนทีมีเกณฑ*รายได�ต่ํากว�าเกณฑ* จปฐ. ร�อยละ 80 
ภายในปK 2558 

            3.  ร�อยละของประชาชนอยู�ดีมีสุข ร�อยละ 80 ภายในปK 2558 
           4.  ร�อยละของประชาชนมีสถานท่ีจําหน�ายสินค�าท่ีดี มีรายได�เพ่ิมข้ึน ร�อยละ 80  
ภายในปK 2558 

            5.  ร�อยละของประชาชนตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและ    
          ทรัพย*สิน ร�อยละ  80  ภายในปK  2558 
 

6.5  ยุทธศาสตร)ขององค)กรปกครองส�วนท@องถ่ิน 
      วิสัยทัศน) (Vision) ขององค)การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 

“โพนแพงถ่ินน�าอยู�  เชิดชูวัฒนธรรม  ก�าวล้ําการศึกษา  พัฒนาคุณภาพชีวิต 
  เศรษฐกิจยั่งยืน  ฟ~�นฟูสิ่งแวดล�อม  เพียบพร�อมแหล�งท�องเท่ียว” 
 

       พันธกิจ (Mission) 
  1)  จัดให�มีและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ํา 
  2)  จัดให�มีไฟฟYาหรือแสงสว�าง 
  3)  ปYองกันโรคและระงับโรคติดต�อ 
  4)  ส�งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
  5)  ส�งเสริมการพัฒนาสตรี,เด็ก,เยาวชน,ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ และผู�ด�อยโอกาส 
  6)  ส�งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  7)  จัดให�มีน้ําเพ่ือการบริโภค – อุปโภคและการเกษตร 
  8)  รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ํา ทางเดินและท่ีสาธารณะรวมท้ังกําจัดมูลฝอยและสิ่ง 
                          ปฏิกูล 
  9)  ปYองกันและปราบปรามยาเสพติด 

10)  ส�งเสริมและพัฒนาการให�บริการประชาชน  พัฒนาบุคลากรของท�องถ่ิน 
ยุทธศาสตร)การพัฒนาขององค)การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  8 ด@าน 

ยุทธศาสตร*ท่ี  1   การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร*ท่ี  2   ด�านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร*ท่ี  3   การพัฒนาด�านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบร�อย 
ยุทธศาสตร*ท่ี  4   การพัฒนาด�านการวางแผน การส�งเสริมการลงทุนพาณิชกรรมและการท�องเท่ียว 
ยุทธศาสตร*ท่ี 5   การพัฒนาด�านการการบริหารจัดการและการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ยุทธศาสตร*ท่ี 6   การพัฒนาด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป9ญญาท�องถ่ิน 
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ยุทธศาสตร*ท่ี 7  การพัฒนาด�านการกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร*ท่ี 8  การพัฒนาด�านบริหารจัดการองค*กรท่ีดี 

 เป;าประสงค) 
 1.  มีการคมนาคมท่ีสะดวก 
         2.  มีคุณภาพชีวิตและมีการศึกษาท่ีดีข้ึน  
 3.  ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนา 
 4.  พัฒนาการท�องเท่ียวเพ่ือยกระดับการท�องเท่ียว   
 5.  มีการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ 
         6.  มีการอนุรักษ*ฟ~�นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป9ญญาท�องถ่ิน   
         7.  องค*กรมีการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัด 
1.  ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีได�มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
2.  ร�อยละของกิจกรรม/โครงการท่ีส�งเสริมคุณภาพชีวิต  
3.  ร�อยละของกิจกรรม/โครงการท่ีประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนา 
4.  ร�อยละของกิจกรรม/โครงการท่ีพัฒนาปรับปรุงการท�องเท่ียว 
5.  ร�อยละของกิจกรรม/โครงการท่ีมีการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ 
6.  ร�อยละของกิจกรรม/โครงการท่ีมีการอนุรักษ*ฟ~�นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป9ญญาท�องถ่ิน 
7.  ร�อยละความพึงพอใจของผู�รับบริการหรือผู�ท่ีเข�าร�วมโครงการ 
8.  ร�อยละของกิจกรรม/โครงการท่ีมีการบริหารจัดการองค*กรและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
  ค�าเป;าหมาย 
           1.  เพ่ือให�มีโครงการพัฒนาเส�นทางคมนาคมท่ีได�มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
           2.  เพ่ือส�งเสริมคุณภาพชีวิตและมีการศึกษาท่ีดีข้ึน 
           3.  เพ่ือให�ประชาชนเข�ามามีส�วนร�วมในการพัฒนา 

4.  เพ่ือพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว   
5.  เพ่ือให�มีการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติ 
6.  เพ่ือให�มีการอนุรักษ*ฟ~�นฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิป9ญญาท�องถ่ิน 
7.  เพ่ือให�ผู�รับบริการหรือผู�ท่ีเข�าร�วมโครงการได�รับความพึงพอใจสูงสุด   
8.  เพ่ือให�องค*กรมีการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

    กลยุทธ) 
          1. ยุทธศาสตร)ด@านการพัฒนาโครงสร@างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ*  1  งานด�านคมนาคมและขนส�ง 
กลยุทธ*  2  งานด�านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

          2. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด@านงานส�งเสริมคุณภาพชีวิต 
กลยุทธ*    1  ด�านการส�งเสริมอาชีพ 
กลยุทธ*    2  ด�านสวัสดิการและสังคม 
กลยุทธ*    3  การพัฒนางานด�านการศึกษา 
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กลยุทธ*    4  การพัฒนาด�านสาธารณสุข 

       3. ยุทธศาสตร)การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร@อย 
กลยุทธ*    1  การพัฒนาการส�งเสริมประชาธิปไตย และความเสมอภาค 
กลยุทธ*    2  การพัฒนาด�านการปYองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กลยุทธ*    3  การพัฒนาด�านการรักษาความสงบเรียบร�อย 
กลยุทธ*    4  การพัฒนาด�านการปYองกันและแก�ไขป9ญหายาเสพติด 

      4. ยุทธศาสตร)การวางแผน  การส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท�องเท่ียว 
กลยุทธ*    1  การส�งเสริมการลงทุน 
กลยุทธ*    2  การพาณิชยกรรม 
กลยุทธ*    3  การส�งเสริมการท�องเท่ียว   

     5. ยุทธศาสตร)การบริหารจัดการและอนุรักษ)ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล@อม 
กลยุทธ*    1  การส�งเสริมการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

     6. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด@านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปGญญาท@องถ่ิน 
กลยุทธ*    1  ส�งเสริมการสืบทอดภูมิป9ญญาท�องถ่ิน                                                               
กลยุทธ*    2  ส�งเสริมงานประเพณีท�องถ่ิน และโบราณสถาน 

     7. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด@านการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ*   1  ส�งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
กลยุทธ*   2  งานกีฬาต�านยาเสพติด 

     8. ยุทธศาสตร)การพัฒนาด@านบริหารจัดการองค)กร 
กลยุทธ*   1  งานบริหารจัดการท่ีดี 
กลยุทธ*   2  การพัฒนาบุคลากร 

     จุดยืนทางยุทธศาสตร) 
            จุดยืนทางยุทธศาสตร)  (Positioning)  ขององค)การบริหารส�วนตําบลโพนแพง 
            การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร* (Positioning) ขององค*การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  กําหนดการ
พัฒนาท่ีครอบคลุมกิจกรรมต�างๆ  ขององค*การบริหารส�วนตําบลโพนแพงท่ีเก่ียวข�องกับยุทธศาสตร*การพัฒนา 
จํานวน 8 ยุทธศาสตร* และ 20 กลยุทธ* ดังนี้ 

 

ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร)ในภาพรวม 

    ยุทธศาสตร*การพัฒนาขององค*การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร*ในภาพรวม  
ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร*ท่ี  2  ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค�า การลงทุน การ
ท�องเท่ียวและการบริการ สอดคล�องกับยุทธศาสตร*องค*การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ยุทธศาสตร*ท่ี  1  
การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร*ท่ี  4  ด�านการวางแผนการส�งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม
และการท�องเท่ียว  ยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร*ท่ี  4  พัฒนาคน  ชุมชน  สังคมและ
สิ่งแวดล�อมให�เปFนเมืองน�าอยู� สอดคล�องกับยุทธศาสตร*ขององค*การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ยุทธศาสตร*
ท่ี  2  ด�านส�งเสริมคุณภาพชีวิต  ยุทธศาสตร*ท่ี  3  ด�านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร�อยและยุทธศาสตร*ท่ี 5  ด�านการอนุรักษ*ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
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ยุทธศาสตร*ท่ี  3  เสริมสร�างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข  สอดคล�องยุทธศาสตร*ขององค*การบริหารส�วนตําบลโพน
แพง  ยุทธศาสตร*ท่ี  6  ด�านศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิป9ญญาท�องถ่ิน และยุทธศาสตร*ท่ี  7  ด�านการ
กีฬาและนันทนาการ ยุทธศาสตร*ท่ี  5  พัฒนาระบบการให�บริการประชาชนสามาตรฐานสากล สอดคล�อง
ยุทธศาสตร*ขององค*การบริหารส�วนตําบลโพนแพง  ยุทธศาสตร*ท่ี  8 การบริหารจัดการองค*กรท่ีดี  
           จากความเชื่อมโยงยุทธศาสตร*การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร*การพัฒนาขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  
และยุทธศาสตร*ขององค*การบริหารส�วนตําบลโพนแพงท่ีกล�าวมาข�างต�น  จะเห็นถึงความสอดคล�องของแต�ละ
ยุทธศาสตร*ตอบสนองวิสัยทัศน*ขององค*การบริหารส�วนตําบลโพนแพงและมีความสอดคล�องเชื่อมโยงกับพันธกิจ  
เปYาประสงค*  และแผนงาน  ก�อให�เกิดผลผลิตและโครงการต�างๆ  ท่ีมีความเชื่อมโยงกันตอบสนองความต�องการของ
ประชาชน 

 

    6.6  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณ ฑ*การจัด ทําและประสานแผนพัฒ นาท� องถ่ินขององค*กรปกครองส�วนท� องถ่ิน  และหนั งสื อ
กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันท่ี  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อน
แผนชุมชนสู�การพัฒนาท�องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได�ให�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินส�งเสริม  สนับสนุน  ให�
ทุกหมู�บ�าน  ชุมชน  มีการจัดทําแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สําหรับเปFนรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต�กระบวนการวางแผนพัฒนาท�องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เปFนการกําหนดอนาคตและกิจการ
พัฒนาของชุมชนท่ีเกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแต�ละด�าน ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านเศรษฐกิจ  ด�านสังคม  ด�าน
สาธารณสุข  ด�านอนุรักษ*วัฒนธรรมและด�านอ่ืนๆ  ซ่ึงจะมีอยู�  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนทําเอง   
 ๒)  แผนขอความร�วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนําป9ญหาความต�องการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนท่ีจะดําเนินการเองได�พิจารณาบรรจุไว�

ในแผนพัฒนา  แต�หากเกินศักยภาพขององค*การบริหารส�วนตําบลให�เสนอป9ญหา  ความต�องการไปยังองค*การ
บริหารส�วนจังหวัด  และให�องค*การบริหารส�วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค*การบริหารส�วนจังหวัด
ตามอํานาจหน�าท่ี  แผนชุมชนจะต�องมีอย�างน�อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนท้ังหมดและจะต�องมีการปรับปรุง
แผนชุมชนอย�างน�อยปKละ  ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ป9ญหาท่ีชุมชนท่ีเกินศักยภาพมีหลายด�านดังนี้    

๑)  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  เช�น  รางระบายน้ํา  ไฟฟYาส�องสว�าง  ถนนเชื่อมต�อระหว�างหมู�บ�านหรือตําบล 
2)  ด�านการเกษตร  เช�น  การอบรมให�ความรู�ด�านการเกษตร  อาชีพต�างๆ   
3)  ด�านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท�องเท่ียวและกีฬา  เช�น ส�งเสริมกิจกรรมให�มีการ

ท�องเท่ียว  การจัดทําการแข�งขันกีฬา 
4)  ด�านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช�น  ป9ญหายาเสพติด  นักเรียนติดเกมส*ออนไลน* 
5)  ด�านการเมือง เช�น  คนในชุมชนขาดการมีส�วนร�วมกลุ�มองค*กร ยังไม�แข็งแรงพอ 
6)  ด�านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร�อย  
7)  ด�านการศึกษา เช�น  ประชาชนส�วนใหญ�มีการศึกษาต่ําไม�มีความรู�เพียงพอ 

 8)  ด�านสาธารณสุข  เช�น ประชาชนส�วนใหญ�เปFนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม� 
 9)  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  เช�น  ป9ญหาขยะมูลฝอย  

10) ด�านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิป9ญญาท�องถ่ิน 
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๑1)  ยุทธศาสตร*ด�านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย*สิน  เช�น  ติดต้ังกล�องวงจรปDด  การติดต้ัง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดต้ังไฟฟYาสาธารณะ  การจัดฝ�กอบรม อปพร. 
 

     8.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท@องถ่ิน (ด@านการเกษตรและแหล�งน้ํา)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด�วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด�วนท่ีสุด ท่ี มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันท่ี ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ*การจัดทําและประสานแผนพัฒนาท�องถ่ินขององค*กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดยให�องค*กร
ปกครองส�วนท�องถ่ินให�ความสําคัญกับการจัดเก็บข�อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ินโดยเฉพาะด�านการเกษตรและ
แหล�งน้ํา โดยให� ความสําคัญกับข�อมูลด�านการเกษตร  เช�น ประเภทพืชท่ีปลูก  ต�นทุน/หน�วย ผลผลิต/หน�วย ราคา
ขาย/หน�วย เปFนต�น  ข�อมูลด�านแหล�งน้ํา เช�น ปริมาณน้ําฝน  แหล�งน้ําธรรมชาติ  แหล�งน้ําท่ีมนุษย*สร�างข้ึน  เปFนต�น  
โดยจัดทํายุทธศาสตร*หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส�งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
ในท�องถ่ิน  โดยได�เน�นให�ท�องถ่ินแก�ไขป9ญหาให�กับชุมชนเก่ียวกับด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา  โดยให�จัดทําเปFน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  องค*การบริหารส�วนตําบลจึงต�องประชาคมท�องถ่ินในการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพ่ือให�ชุมชนได�เสนอโครงการด�านเกษตรและแหล�งน้ํา  เพ่ือองค*การบริหารส�วนตําบลจะได�
นําบรรจุในแผนพัฒนาท�องถ่ินสี่ปKต�อไป โดยกรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน  ได�ร�วมกับสมาคมองค*การบริหารส�วน
จังหวัดแห�งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห�งประเทศไทย  สมาคมองค*การบริหารส�วนตําบลแห�งประเทศ
ไทย  ดําเนินการจัดทําแบบสํารวจข�อมูลเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน (ด�านการเกษตรและแหล�ง
น้ํา) โดยมีวัตถุประสงค*เพ่ือให�องค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินมีข�อมูลป9ญหาความต�องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมท้ัง
ข�อมูลในการแก�ไขป9ญหาภัยแล�ง  ท้ังนี้ให�ท�องถ่ินอําเภอร�วมกับองค*กรปกครองส�วนท�องถ่ินสํารวจข�อมูลให�ครบใน
แผนพัฒนาท�องถ่ินเพ่ือแก�ไขป9ญหาอย�างเปFนรูปธรรม ซ่ึงข�อมูลท่ีต�องสํารวจมีดังนี้  
 ส�วนท่ี ๑ :  ข�อมูลพ้ืนฐานของหมู�บ�านชุมชน 
 ส�วนท่ี ๒ :  ข�อมูลด�านการเกษตร 
 ส�วนท่ี ๓ :  ข�อมูลด�านแหล�งน้ําทางการเกษตร 
 ส�วนท่ี ๔ :  ข�อมูลด�านแหล�งน้ํากิน น้ําใช� (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส�วนท่ี ๕ :  ความต�องการในการทําเกษตรของหมู�บ�าน/ชุมชน และโครงการท่ีหมู�บ�าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด�านเกษตร 
(๒) ด�านแหล�งน้ําอุปโภค บริโภค 
(๓) ด�านแหล�งน้ําทางการเกษตร 


