
  

ส�วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข�อมูลพ้ืนฐาน 

----------------- 
๑.  ด�านกายภาพ 
 

1.๑  ท่ีต้ัง  
ท่ีทําการองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  อยู�ห�างจากอําเภอสร�างคอมประมาณ  10  

กิโลเมตร  ต้ังอยู�หมู�ท่ี 1  ตําบลเชียงดา  อําเภอสร�างคอม  จังหวัดอุดรธานี  มีอาณาเขตติดต�อกับหมู�บ�าน  
ตําบล  อําเภอ  ต�าง ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต�อ ตําบลสร�างนางขาว  อําเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 
  ทิศตะวันออก ติดต�อ ตําบลนาหนัง  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัดหนองคาย     
  ทิศตะวันตก ติดต�อ ตําบลทุ�งหลวง  และตําบลสร�างนางขาว  อําเภอโพนพิสัย  จังหวัด
หนองคาย 
  ทิศใต�  ติดต�อ ตําบลนาสะอาด  อําเภอสร�างคอม  จังหวัดอุดรธานี  

 

๑.2  เนื้อท่ี      
ตําบลเชียงดา  มีพ้ืนท่ีตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  17,687  ไร� หรือ  

28.30  ตารางกิโลเมตร  
 

๑.3  แหล�งน้ําธรรมชาติ 
ลําน้ํา , ลําห�วย  4 สาย  (ห�วยเรือ , กุดซวย , ห�วยศาลา, น้ําพาน)  บึง , หนองและอ่ืน ๆ       

7  แห�ง  (หนองบ�อเกลือ, หนองเรือ, หนองขาม, หนองเบือ, สระคึกฤทธิ์, หนองดินจี่, คลองวังกะเดา) 

๑.4  แหล�งน้ําท่ีสร�างข้ึน 
ฝาย         2   แห�ง   
บ�อน้ําต้ืน    16  แห�ง 

  
๒.  ด�านการเมือง/การปกครอง 
 การปกครอง 

ในเขตองค�การบริหารส�วนตําบลมีรูปแบบการปกครอง  2  รูปแบบดังนี้ 
(1)  การปกครองส�วนภูมิภาค  มีการแบ�งเขตการปกครองเป@น  ๘  หมู�บ�าน  แต�ละหมู�บ�านมี

ผู�ใหญ�บ�านเป@นหัวหน�าปกครองและมีกํานันเป@นผู�บังคับบัญชาสูงสุด  มีรายชื่อหมู�บ�านดังนี้   
 



 

จํานวน

ชาย หญิง รวม ครัวเรือน

1 เชียงดา 274 287 561 173 นายยุทธจักร   ขันเขต

2 แมด 280 273 553 127 นายแสวง  กันยุบล

3 บึงสําราญ 207 203 410 103 นายประจักร  กันหาชิน

4 โนนสมบูรณ� 136 153 289 84 นายสมควร   โพนสิงห�

5 เหล�าม�วง 85 77 162 49 นายลําดวน  คําสร�าง

6 โคกคอย 277 282 559 167 จ.ส.อ.วิจิตร  สูงสุมาลย�

7 โคกสําราญ 237 259 496 127 นายฉลอง     โพนธาตุ

8 ท�าแสนสุข 193 218 411 89 นายคํามอญ  พาธินัน

0 ประชากร
แฝง

66 42 108 1

หมู�ที ช่ือหมู�บ�าน
จํานวนประชากร

ช่ือผู�นํา

 

ท่ีมา : สํานักงานทะเบียนอําเภอสร�างคอม  ณ  เดือน  10  มิถุนายน  2559 

 
 (2)  การปกครองส�วนท�องถ่ิน  มีลักษณะการปกครองแบบมีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเป@น
ผู�บังคับบัญชาสูงสุด  ทําหน�าท่ีบริหารงานราชการเรื่องการบริหารการพัฒนาตําบล  สําหรับองค�การบริหารส�วน
ตําบลเชียงดา  แบ�งหน�าท่ีการบริหารงานราชการเป@น  3  ฝKาย  ได�แก� 

(2.1)  ฝ5ายนิติบัญญัติ  มาจากประชาชนคัดเลือก  เรียกว�า  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบล ทําหน�าท่ีฝKายกฎหมาย  ตรวจสอบ  พิจารณาเห็นชอบร�างแผนพัฒนา  ร�างข�อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�าย  ฯลฯ   สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  ประกอบด�วย  ประธานสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบล  จํานวน  1  คน  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  1  คน  เลขานุการสภาองค�การ
บริหารส�วนตําบล  จํานวน  1  คน  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนตําบล  จํานวน  ๑๖  คน   

(2.2)  ฝ5ายบริหาร  หรือ  ฝKายคณะผู�บริหาร  มีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเป@น
ผู�บังคับบัญชาสูงสุด     มาจากประชาชนคัดเลือก  และนายกองค�การบริหารส�วนตําบลสามารถแต�งต้ัง
คณะทํางานได�อีกไม�เกิน  3  คน  รวมเป@น         4  คน  ประกอบด�วย  นายกองค�การบริหารส�วนตําบล  1  
คน  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  2  คน  เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล  1  คน  ทําหน�าท่ี
บริหารงานราชการในเรื่องการบริหารงานพัฒนาตําบล   สําหรับองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดามีคณะ
ผู�บริหาร  จํานวน  3  คน  

(2.3)  ฝ5ายบริหารจัดการงานราชการในสํานักงาน  องค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  มีการ
แบ�งโครงสร�างการบริหารงานออกเป@น  ๕  กอง  ได�แก�    สํานักปลัด ฯ    กองคลัง   กองช�าง  กองการศึกษา  
ศาสนา และวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  โดยมี  นายนพพล  โพนพุฒ  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล
เชียงดา  เป@นผู�บังคับบัญชาคอยกํากับดูแลการปฏิบัติงานของแต�ละกอง  ปSจจุบันมีบุคลากรท้ังสิ้น  2๕  คน  
(ข�อมูล ณ  ๓๑ ตุลาคม  255๙) 

 ๓. ประชากร 
1) มี  8 หมู�บ�าน    จํานวนครัวเรือน   935  ครัวเรือน  
2) มีจํานวนประชากรท้ังหมด  3,543  คน  แยกเป@น ชาย 1,750  คน หญิง 1,793 คน 

แยกเป@นหมู�บ�าน ดังนี้ 
 
 
  



 

ข�อมูลจากสํานักงานทะเบียนอําเภอสร�างคอม  จังหวัดอุดรธานี  ณ วันท่ี ๑๐  มิถุนายน  2559 
 

ช�วงอายุ ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
0 - 5 ปX 117 115 232 

6 – 14 ปX 203 203 406 
15 – 25 ปX 276 275 551 
26 – 39 ปX 390 373 763 
40 – 49 ปX 305 305 610 
50 – 59 ปX 235 258 493 
60 ปXข้ึนไป 224 262 486 

 
 

3)  มีความหนาแน�นเฉลี่ย    125.41   คน/ตารางกิโลเมตร      
4)  จํานวนผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  ผู�ปKวยเอดส� ในตําบลเชียงดา  

ผู�สูงอายุ    ในเขตตําบลเชียงดา  จํานวน   387  คน   แยกเป@น 
    -  ชาย   จํานวน      176     คน 
    -  หญิง   จํานวน      211     คน  

ซ่ึงได�รับเบ้ียยังชีพผู�สูงอายุ      จํานวน        387     คน  
 
ผู�พิการทุพพลภาพ      จํานวน  65  คน  แยกเป@น 

    -  ชาย   จํานวน          41    คน 
    -  หญิง   จํานวน          24    คน 

ซ่ึงได�รับเบ้ียยังชีพผู�พิการ     จํานวน          65    คน  
        

ผู�ติดเช้ือเอดส= จํานวน    13    คน   แบ�งเป@น 
    -  ชาย   จํานวน            6    คน 
    -  หญิง   จํานวน            7    คน 

ซ่ึงได�รับเบ้ียยังชีพผู�ติดเชื้อเอดส�     จํานวน           13   คน  
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ท่ีมา : องค=การบริหารส�วนตําบลเชียงดา 

 
 
 



 

๔.  สภาพสังคม 
๔.1  การศึกษา 

1)  โรงเรียนระดับประถมศึกษา  (โรงเรียนขยายโอกาส)   จํานวน  2  แห�ง  ได�แก� 
-  โรงเรียนบ�านเชียงดา   
-  โรงเรียนบ�านแมดวิทยาคม 

๒) ศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 2  แห�ง  ได�แก� 
-  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านเชียงดา 
-  ศูนย�พัฒนาเด็กเล็กบ�านแมด 

      ๓)  ศูนย�การเรียนชุมชน  จํานวน 1  แห�ง 
๔.2  องค=กรทางศาสนา 

 ประชาชนในตําบลเชียงดาส�วนใหญ�นับถือศาสนาพุทธ  และมีวัด  ท้ังหมด  จํานวน   8    แห�ง  ได�แก�
   

1. วัดดอนแก�ว  หมู�ท่ี 1  5. วัดเหล�าแก�ว     หมู�ท่ี 5 
  2. วัดอุดมวิทยาราม หมู�ท่ี 2  6. วัดปKาสามัคคี    หมู�ท่ี 6 
  3. วัดปKาสงบจิตร  หมู�ท่ี 3  7.  วัดปKาโคกสําราญ (ธรรมยุต)    หมู�ท่ี 7 
  4. วัดพรสวรรค�   หมู�ท่ี 4  8.  วัดโพธิ์ศรีสว�าง  หมู�ท่ี 8 
   ๔.3  การสาธารณสุข 
   มีโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน     1  แห�ง   
   สถานพยาบาลเอกชน  (คลินิก)      จํานวน     2  แห�ง 

๕. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
1)  การคมนาคมขนส�ง 
มีเส�นทางคมนาคมสามารถติดต�อไปยังจังหวัดหนองคาย  และจังหวัดอุดรธานี  โดยมีทางหลวง

ชนบทท่ีเชื่อมต�อ  สภาพผิวจราจรเป@นถนนลาดยาง  และมีรถโดยสารประจําทางสายอุดรธานี – โพนพิสัยผ�าน 
 

2)  การโทรคมนาคม 
    สถานีโทรคมนาคม  (องค�การโทรศัพท�)     จํานวน       1 แห�ง 
    สถานีขยายสัญญาณโทรคมนาคม     จํานวน       5 แห�ง 

3)  การไฟฟFา 
       เขตตําบลเชียงดา  เป@นชุมชนชนบท ระบบการไฟฟ̂าขยายท่ัวถึงท้ังตําบล  ประชากรมีไฟฟ̂า
ใช�ครบทุกครัวเรือนทําให�ประชาชนมีสิ่งอํานวยความสะดวก  คือมีเครื่องใช�ไฟฟ̂าต�าง ๆ  เกือบครบทุกครัวเรือน 

4)  ระบบประปา 
      มีระบบประปาแบบบ�อบาดาลทุกหมู�บ�าน 
 

๖.  ระบบเศรษฐกิจ 
 ๑)  การเกษตร  ประชากรส�วนใหญ�ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   เนื่องจากตําบลบางจากเป@น

พ้ืนท่ีราบลุ�มเหมาะสมกับการทํานา  ประชากรในพ้ืนท่ีจึงมีอาชีพทํานาเป@นส�วนใหญ�  ประมาณร�อยละ  65   
 ๒)  การประมง  ประชากรร�อยละ  ๓๐  มีอาชีพจับปลาขาย  เพ่ือสร�างรายได�เสริม 
 ๓)  การท�องเท่ียว  มีแหล�งท�องเท่ียวทางธรรมชาติ  ได�แก�  ท�าล�องแพบ�านแมด  ของตําบล

เชียงดา  ได�จัดกลุ�มแพ  ส�วนใหญ�เป@นชาวบ�านในพ้ืนท่ีมาให�บริการกว�า  150  ลํา  มีท้ังแพเล็กไปถึงแพขนาด
ใหญ�  ชั่วโมงแรกแพใหญ�อยู�ท่ี 250 บาท ชั่วโมงต�อไป 100 บาท  เหมาท้ังวันราคา 1,050 บาท  แพขนาดเล็ก 



 

10 คน  ราคา  150  ชั่วโมงต�อไป  100 บาท  เหมาท้ังวัน 750 บาท  หากใครหิวก็มีร�านอาหาร  บริการ
นักท�องเท่ียวกว�า 10 ร�าน จะเป_ดให�บริการต้ังแต�  เวลา 8 โมงเช�า  ถึง  6  โมงเย็นของทุกวัน  
 ๗.  เศรษฐกิจพอเพียงท�องถ่ิน  (ด�านการเกษตรและแหล�งน้ํา) 
 ๑.  แหล�งน้ําธรรมชาติ 

ลําน้ํา , ลําห�วย  4 สาย  (ห�วยเรือ , กุดซวย , ห�วยศาลา, น้ําพาน)  บึง , หนองและอ่ืน  ๆ   
7   แห�ง   (หนองบ�อเกลือ, หนองเรือ, หนองขาม, หนองเบือ, สระคึกฤทธ์ิ, หนองดินจ่ี, คลองวังกะเดา) 

๒.  แหล�งนํ้าท่ีสร�างขึ้น 
ฝาย         2  แห�ง   
บ�อนํ้าตื้น    16  แห�ง 

๘. ด�านการพัฒนาขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี 
  ๑.  จัดทําแผนส�งเสริม  สนับสนุน งานบุญประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่  และวัฒนธรรมท�องถ่ินของ
ตําบลเชียงดาแบบดั้งเดิมให�คงอยู�สืบไป 
  ๒.  ส�งเสริม สนับสนุนให�ชาวตําบลเชียงดา  สร�างเอกลักษณ�ในด�านการอนุรักษ�ประเพณีประจําท�องถ่ินของ
ตําบลเชียงดา 
 

ศักยภาพขององค=การบริหารส�วนตําบล 
 1 การบริหารงานบุคคล 

          (1)  ผู�บริหาร  อบต. 
                          1. นายมังกร  ก�อนฆ�อง                   นายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
                         2. นายประยงค�  โพนธาตุ   รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
                         3. นายสมัย  อ�อนโกbก  รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
                          4. นายอภิสิทธิ์  นาดอน                    เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบล 
  (2)   สภา  อบต. 

1. นายชํานาญ  พันลําภักด์ิ ประธานสภา  อบต. เชียงดา 
2. นายเกษม  ปSญญาศิริ   รองประธานสภา  อบต. เชียงดา  
3. นายนพพล  โพนพุฒ         เลขานุการสภา ฯ 
4. นางอรุณ  โพนสร�างแก�ว       สมาชิกสภา  อบต. หมู�  1    
5. นายวรจิต  สูงสุมาลย�  สมาชิกสภา  อบต. หมู�  1 
6. นายบุญเริ่ม  พลบุตร  สมาชิกสภา  อบต. หมู�  2 
7. นายคะนอง  หล�าคอม  สมาชิกสภา  อบต. หมู�  3 
8. นายมงคล  กับบุญ  สมาชิกสภา  อบต. หมู�  3 
9. นายสวรรค�  อินทฤาชัย สมาชิกสภา  อบต. หมู�  4 
10. นายอนนท�  เรณะสุระ          สมาชิกสภา  อบต. หมู�  4                        
11. นายสมชาย  แสงอาวุธ สมาชิกสภา  อบต. หมู�  5 
12. นายธนกร  ทองศรีสังข� สมาชิกสภา  อบต. หมู�  5  
13. นายจํารัส  ทุ�งสาร             สมาชิกสภา  อบต. หมู�  6 
14. นายทวี  ก�อนฆ�อง  สมาชิกสภา  อบต. หมู�  6 
15.  นายวชิัย  โพนธาตุ             สมาชิกสภา  อบต. หมู�  7  
16.  นายสมคิด  พันธ�พิมพ�         สมาชิกสภา  อบต. หมู�  7 
17.  นายบุญปSน  ชาวยศ           สมาชิกสภา  อบต. หมู�  8 



 

                     (3)   พนักงานส�วนตําบล  ลูกจ�างประจํา  พนักงานจ�างตามภารกิจ  และพนักงานจ�าง
ท่ัวไป  ปSจจุบัน    มีจํานวน   25   คน  และส�วนราชการจํานวน  5  กอง  ดังนี้ 
   นายนพพล   โพนพุฒ  ปลัดองค�การบริหารส�วนตําบล 

       3.1  สํานักงานปลัดองค=การบริหารส�วนตําบล    
   พนักงานส�วนตําบล 

1. นางสาวสุชาดา  วิลัยธรรม  นักบริหารงานท่ัวไป    
   2. นางสาวรัศญ�อริสา  สตางค�จันทร�      นักวิเคราะห�นโยบายและแผน 
   3. นายเอกพจน�   เกรงขาม        เจ�าพนักงานธุรการ 
   พนักงานจ�างตามภารกิจ 

1. นายสมบูรณ�     ทุ�งสาร  พนักงานขับรถยนต� 
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีฮาร�ต            ผู�ช�วยเจ�าหน�าท่ีบันทึกข�อมูล 
 
พนักงานจ�างท่ัวไป 
1. นายพงษ�ศักด์ิ  ไชยนนท�  พนักงานประจํารถขยะ 
2. นายณรงค�  หล�าคอม   พนักงานประจํารถขยะ 
3. นายสุวรรณ�  ศรีสร�างคอม  พนักงานประจํารถขยะ 

               3.2  กองคลัง     
   พนักงานส�วนตําบล 
   1.  นายอนุศักด์ิ  สุวรรณไตรย�  นักบริหารงานการคลัง 

2.  นางสาวกรรณิการ�  จันทะนาม  นักวิชาการเงินและบัญชี 
3.  นายสิทธิอัตย�  จันทร�โสภา  เจ�าพนักงานพัสดุ       
4.  นางชนัญชิกา  สุวรรณไตรย�  เจ�าพนักงานการเงินและบัญชี   
5. นางวงเดือน   เกรงขาม  เจ�าพนักงานจัดเก็บรายได� 

                         3.3  กองช�าง 
พนักงานส�วนตําบล 
1.  นายวัฒนา     ภิรมย�    นักบริหารงานช�าง  

   2.  นายโพธิวุฒ ิ   โพธิ์ศรีดา  นายช�างโยธา   
พนักงานจ�างตามภารกิจ 
1.  นายกิติศักด์ิ  สิงห�สัตย�   ผู�ช�วยช�างไฟฟ̂า 

               3.4  กองการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
พนักงานส�วนตําบล 
๑.  นางสาววรีรชั  จันทรวิลา  นักบริหารงานศึกษา 
๒.  นางพรรณี   ทุ�งสาร   ครูผู�ดูแลเด็ก 
3.  นางบุญคุณ  พันธ�พิมพ�           ครูดูแลเด็ก 
4.  นางคําพลอย  รอดบุญมา            ผู�ช�วยครูดูแล 
พนักงานจ�างท่ัวไป 
1.  นางพรพิภา บุญญะรัง  ผู�ดูแลเด็ก 
2.  นางสาวกุลฤดี  กลับขัน  ผู�ดูแลเด็ก 
 



 

                      3.5  กองสวัสดิการสังคม 
พนักงานส�วนตําบล 
๑.  นายไพรัตน�   เชียงบาล  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 
  (4)  ระดับการศึกษาของบุคลากร   
    

ประเภท 

การศึกษา 

รวม 
มัธยมศึกษา

ตอนต�น 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ 
อาชีวศีกษา 

ปวส./
อนุปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี

สูงกว�า 
ปริญญาตร ี

ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 
พนักงานส�วนตําบล - - - - 2 - 2 6 3 3 16 
ลูกจ�างประจํา - - 1 - - - - - - - - 
พนักงานจ�าง 3 - 1 - - 1 1 3 - - 9 

รวม 3 - 2 - 2 1 3 10 3 2 25 
 
ส�วนท่ี  ๒  สรุปผลการพัฒนาท�องถ่ินตามแผนพัฒนาท�องถ่ิน  (พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
 ๑. สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีได�รับ  และการเบิกจ�ายงบประมาณในปOงบประมาณ  
พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐    
 ๑.๑  สรุปสถานการณ�การพัฒนา  การต้ังงบประมาณ  การเบิกจ�ายงบประมาณ      
          

 รายการ 
รายได�(บาท) 

ปO 2557 ปO 2558 ปO 255๙ ปO 25๖๐ 
รายได�จากภาษีอากร 12,966,759.02 13,099,015.30 1๐๘,๘๐๙.๔๘ ๑๑๓,๐๐๐.๐๐ 
รายได�ท่ีไม�ใช�ภาษีอากร 168,868.00 433,323.33 ๑4,๒๗๒,๕๖๘.๘๑ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 5,306,216.00 5,468,940.00 ๔,๗48,๑๑๖ ๑๑,๐๐๐,๐๐๐ 
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค� 5,939,029.55 9,261,550.84 ๕,๐๓๖,5๙๑.๓๒ ๑๓,๓๘๗,๐๐๐.๐๐ 

รวม 24,844,371.08 28,262,838.47 2๔,๑๖๖,๐๘๕.๖๑ ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ 
 
 ๒.  ผลท่ีได�รับจากการดําเนินงานในปOงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐    
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร�ท่ีสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี 1๒  
ยุทธศาสตร�ชาติ และยุทธศาสตร�จังหวัด  จะเห็นได�ว�ามีความเชื่อมโยงกันอย�างชัดเจนในการนํามาเป@นแนวทาง
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ซ่ึงการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร�การ
พัฒนาท่ีชัดเจนจะเป@นการเตรียมการพัฒนา  เป@นการนําภูมิคุ�มกันท่ีมีอยู� พร�อมท้ังเร�งสร�างภูมิคุ�มกันในท�องถ่ินให�
เข�มแข็งข้ึน เพ่ือเตรียมความพร�อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให�สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวการณ�เปลี่ยนแปลงได�อย�างเหมาะสม  โดยให�ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให�มีคุณภาพ  ใช�ทรัพยากรท่ีมีอยู�ภายในชุมชนอย�างคุ�มค�าและเกิดประโยชน�สูงสุด  รวมท้ังสร�างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด�วยฐานความรู�  เทคโนโลยี  นวัตกรรม  และความคิดสร�างสรรค�  บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภค
ท่ีเป@นมิตรต�อสิ่งแวดล�อม  ซ่ึงจะนําไปสู�การพัฒนาเพ่ือประโยชน�สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  องค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  จึงได�กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร� (Positioning) คือ 
เปUนเมืองน�าอยู�  สาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  มีภูมิคุ�มกันทางสังคมเพ่ือให�ชุมชนมีรากฐานท่ี
เข�มแข็ง 
 



 

ส�วนท่ี  ๓  ยุทธศาสตร=องค=กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๑.  ความสัมพันธ=ระหว�างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
  ๑.๑  แผนยุทศาสตร=ชาติ  ๒๐  ปO   (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ความเปUนมา 
 คณะรัฐมนตรีได�มีมติเม่ือวันที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๕๘  เห็นชอบให�มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร�
ชาติ  มีอํานาจหน�าที่ในการจัดทาร�างยุทธศาสตร�ชาติระยะ  ๒๐  ปX  เพื่อใช�ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู�ความ
ม่ันคง  ม่ังค่ัง  และย่ังยืน  และให�เสนอร�างยุทธศาสตร�ชาติระยะ  ๒๐  ปX  ให�คณะรัฐมนตรีพิจารณาให�ความเห็นชอบ  
เพื่อใช�เป@นกรอบในการดาเนินงานในระยะที่  ๒  ของรัฐบาล  (ปX ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙)  และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ 
(ปX ๒๕๖๐ เป@นต�นไป)  คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร�ชาติได�แต�งตั้งคณะอนุกรรมการ  ๒  คณะ  ได�แก�  
 (๑)  คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร�และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ ๒๐ ปX  

(๒)  คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพื่อจัดทาร�างแผนปฏิบัติการตาม
แนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap)  ภายใต�ยุทธศาสตร�ชาติระยะ  ๒๐  ปX   คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร�
และกรอบการปฏิรูปได�ดาเนินการยกร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติระยะ  ๒๐  ปX  ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกําหนด    
โดยได�มีการนําความคิดเห็นและข�อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร�ชาติที่มาจากหลายภาคส�วน   ได�แก�      
ภาคราชการ  ภาคเอกชน   ภาคการเมือง  และ  นักวิชาการ  รวมถึงได�พิจารณานาข�อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห�งชาติ 
และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป@นข�อมูลในการยกร�างยุทธศาสตร�ชาติด�วย  และได�นําเสนอร�างกรอบ
ยุทธศาสตร�ชาติระยะ  ๒๐ ปX  ต�อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร�ชาติ  ซ่ึงขณะนี้อยู�ระหว�างการดําเนินการ
ปรับปรุงร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร�ชาติในการดําเนินการข้ันต�อไป  
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร�ชาติจะนําเสนอร�างกรอบยุทธศาสตร�ชาติเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะ
ได�มีการรับฟSงความคิดเห็นจากประชาชน  ก�อนที่จะนําเสนอต�อสภานิติบัญญัติแห�งชาติให�ความเห็นชอบกรอบ
ยุทธศาสตร�ชาติมาใช�เป@นกรอบในการกําหนดทิศทางในการบริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม  ๒๕๕๙  ซ่ึงเป@น
ช�วงเวลาของการประกาศใช�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ  ฉบับที่  ๑๒  (ตุลาคม  ๒๕๕๙  -  กันยายน 
๒๕๖๔)  นอกจากนี้หน�วยงานต�าง ๆ  จะได�นําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ซ่ึงเป@นแผนระยะ  ๕  ปXมา
ถ�ายทอดลงสู�แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาในระหว�างที่กลไกการจัดทายุทธศาสตร�ชาติตาม
ร�างรัฐธรรมนูญฉบับใหม�อยู�ระหว�างการดําเนินการ  ซ่ึงคาดว�าจะดาเนินการแล�วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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



 

๒.  ยุทธศาสตร=การพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 

            วิสัยทัศน=จังหวัด 
                   “เมืองน�าอยู� ศูนย�กลางอนุภูมิภาคลุ�มน�าโขง”  
 
พันธกิจ  

1. การสร�างความเข�มแข็งของสังคมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมและเทคโนโลย ี 
2. การพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให�ได�มาตรฐานในรูปแบบเกษตรปลอดภัย  
3. การพัฒนาระบบคมนาคมและศักยภาพด�านการค�า เพ่ือรองรับการเป@นศูนย�กลางการพัฒนาของ

อนุภาคลุ�มน้ําโขง  
4. การพัฒนาการท�องเท่ียว การบริการ และการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท�องถ่ิน เพ่ือเพ่ิมรายได�

ของประชาชนในจังหวัด  
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน  
6. การประยุกต�ใช�เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ  

ค�านิยม  
 U : UNIT : มีเอกภาพ  
D : DEVERLOPMENT : พัฒนาอย�างต�อเนื่อง  
O : OPENMIND : เป_ดใจให�บริการ  
N : NETWORK : สานเครือข�ายการมีส�วนร�วมของประชาชน  
T : TRANPARENCY : มีความโปร�งใส  
E : EXCELLENCE : เน�นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
A : ACCOUNTABITY : มีความรับผิดชอบ  
M : MORALITY : มีศีลธรรม 

เปFาประสงค= 
1. คนมีความเข�มแข็ง มีความรู� มีการศึกษา มีสุขภาพท่ีดี ทันต�อการเปลี่ยนแปลงของสังคม  
2. ผลผลิตทางการเกษตรได�มาตรฐานและปลอดภัยตามเกณฑ�มาตรฐานท่ีดี (GAP)  
3. การคมนาคมติดต�อสื่อสารสะดวกท้ังทางบกและทางอากาศทาให�มูลค�าการค�าการลงทุนเพ่ิมข้ึน  
4. การท�องเท่ียวสร�างรายได�มวลรวมในจังหวัดเพ่ิมมากข้ึน 
5. มลพิษท่ีสําคัญ ได�แก� ขยะ น้ําเสีย ได�รับการบําบัดแก�ไข และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม

ได�รับการอนุรักษ�ฟ��นฟู  
6. การบริหารจัดการภาครัฐแบบมีส�วนร�วม สะดวก รวดเร็ว ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน สร�างความพึง

พอใจในการให�บริการ และเกิดประโยชน�แก�ประชาชน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร=  
ยุทธศาสตร�ท่ี 1 การส�งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค�า

เกษตร  
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการค�าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน  
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�สังคมมีความพร�อมรับการ

เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  



 

ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� การบริการ และการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถ่ิน  

ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร�ท่ี 6 การเสริมสร�างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย�สินของประชาชน และสาธารณ

สมบัติ  
กลยุทธ=ตามประเด็นยุทธศาสตร=  

ยุทธศาสตร=ท่ี 1 การส�งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค�า
เกษตร  

      กลยุทธ�ท่ี 1 บูรณาการงานวิจัย/องค�ความรู�ด�านวิทยาศาสตร� เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ภูมิปSญญาชาวบ�านมาพัฒนาภาคเกษตร  

      กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานการเกษตร  
      กลยุทธ�ท่ี 3 ส�งเสริม การรวมกลุ�มเกษตรกรสู�ความเข�มแข็งและยั่งยืน  
      กลยุทธ�ท่ี 4 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตรให�สอดคล�องกับ

ความต�องการของตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  
ยุทธศาสตร=ท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพการค�าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน  

     กลยุทธ�ท่ี 1 ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพ่ิมประสิทธิภาพการคมนาคมขนส�ง  
                         กลยุทธ�ท่ี 2 เพ่ิมศักยภาพและยกระดับมาตรฐานผู�ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน 
และกลุ�มผู�ผลิต OTOP  

    กลยุทธ�ท่ี 3 พัฒนาฝXมือแรงงานและเพ่ิมการจ�างงานในพ้ืนท่ี  
    กลยุทธ�ท่ี 4 พัฒนาตลาดและช�องทางการจําหน�าย  

ยุทธศาสตร=ท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�สังคมมีความพร�อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

  กลยุทธ�ท่ี 1 ส�งเสริมการศึกษาให�แก�ประชาชนเพ่ือเข�าสู�ประชาคมอาเซียน  
  กลยุทธ�ท่ี 2 ส�งเสริมและบูรณาการบทบาทสถาบันทางศาสนากับสถาบันทางสังคม  
  กลยุทธ�ท่ี 3 ส�งเสริมการดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให�แก�ประชาชน  
  กลยุทธ�ท่ี 4 สร�างภูมิคุ�มกันด�านสุขภาพรองรับสังคมผู�สูงอายุ  

ยุทธศาสตร=ท่ี 4 การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ� การบริการ และการส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถ่ิน  

  กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาระบบบริหารจัดการและข�อมูลการท�องเท่ียว  
  กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาแหล�งท�องเท่ียวตามมาตรฐานสากล  
  กลยุทธ�ท่ี 3 พัฒนาผลิตภัณฑ�และการบริการท่ีสอดคล�องกับแหล�งท�องเท่ียว  
  กลยุทธ�ท่ี 4 ส�งเสริมการตลาดการท�องเท่ียวใน และต�างประเทศ  

ยุทธศาสตร=ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน  
  กลยุทธ�ท่ี 1 อนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความสมบูรณ�ของระบบนิเวศน�  
  กลยุทธ�ท่ี 2 บริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม  
  กลยุทธ�ท่ี 3 ป̂องกันและแก�ไขปSญหาขยะและมลภาวะ  

ยุทธศาสตร=ท่ี 6 การเสริมสร�างความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย�สินของประชาชน และสาธารณ
สมบัติ  

  กลยุทธ�ท่ี 1 ป̂องกันและแก�ไขปSญหาการทุจริตคอรัปชั่นและการบุกรุกท่ีดินสาธารณะของ
เจ�าหน�าท่ีรัฐ  

  กลยุทธ�ท่ี 2 ป̂องกันแก�ไขปSญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม  



 

  กลยุทธ�ท่ี 3 รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน  
  กลยุทธ�ท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการด�านความม่ันคง 
 

๔. ยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 วิสัยทัศน� 

“ อุดรธานีเมืองน�าอยู� เชิดชูศิลปวัฒนธรรม เกษตรอุตสาหกรรม  นําหน�าการศึกษา พัฒนาการ
ท�องเท่ียว ” 
เป!าประสงค� 

1. เกษตรมีอาชีพท่ีม่ันคงและดํารงชีพอย�างมีความสุข 
2. มีการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย�างมีประโยชน�เหมาะสม และสิ่งแวดล�อมมีความสมบูรณ�

และยั่งยืน 
3. การบริหารจัดการแหล�งท�องเท่ียวทีดีมีความยั่งยืนและการมีส�วนร�วมของชุมชน 
4. การศึกษาท่ีมีคุณภาพ สุขภาพอนามัยสมบูรณ�และความเป@นอยู�ท่ีดีข้ึน 
5. ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปSญญาท�องถ่ินมีการสืบทอดตลอดไป 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
ยุทธศาสตร�ท่ี 2 การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
ยุทธศาสตร�ท่ี 3 การพัฒนาด�านการท�องเท่ียว 
ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการศึกษาและการเสริมสร�างความเข�มแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิต

ท่ีดีของประชาชน 
  ยุทธศาสตร�ท่ี 5 การส�งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี 
 
๒.  ยุทธศาสตร=ขององค=กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 วิสัยทัศน=  พันธกิจ และจุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 

 องค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา ได�กําหนดวิสัยทัศน� (Vision)  เพ่ือเป@นสภาพการณ�ในอุดมคติซ่ึงเป@น
จุดหมายและปรารถนา คาดหวังท่ีจะให�เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข�างหน�า ตําบลเชียงดาเป@นตําบลขนาดเล็ก
ท่ีมีความสงบสุข และคาดการณ�ว�าในอนาคตต�องเป@นชุมชนท่ีสงบสุขน�าอยู�อาศัยและมีทัศนียภาพและ
สิ่งแวดล�อมดี จึงได�กําหนดวิสัยทัศน� คาดหวังท่ีจะให�เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 

  วิสัยทัศน�องค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา 
 
      “ชุมชนน�าอยู�  มีความเข�มแข็ง ส่ิงแวดล�อมดี   

                                         บริหารจัดการแบบมีส�วนร�วม  เกษตรสมบูรณ=” 

พันธกิจ (MISSION) 
  ๑. การพัฒนาชุมชนให�น�าอยู�มีความเข�มแข็ง โดยได�รับบริการสาธารณะโครงสร�างพ้ืนฐานท่ี
จําเป@น เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 
  ๒.  การกําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล�อมท่ีมีอย�างยั่งยืน 
  ๓.  ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
  ๔.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีและมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 



 

                     ๕.  ส�งเสริมการเพ่ิมผลผลิต  และพัฒนาองค�ความรู�ทางการเกษตร 
2. จุดมุ�งหมายเพ่ือการพัฒนา 
  ๑.  การได�รับบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีความสะดวกและเสมอภาค 
  ๒.  ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู�มีรายได�เพียงพอสามารถพึงตนเองได� 
  ๓.  มลภาวะและสิ่งแวดล�อมไม�เป@นมลพิษให�บ�านเรือนและชุมชนน�าอยู�อย�างสงบสุข 
  ๔.  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมีส�วนร�วม 
  ๕.  การเพ่ิมผลผลิต และประชาชนมีศักยภาพในการทําการเกษตร 

๓. นโยบายการพัฒนาของคณะผู�บริหารองค=การบริหารส�วนตําบลเชียงดา 
 คําแถลงนโยบายของ นายมังกร  ก�อนฆ�อง  นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา แถลงต�อสภา

องค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา ในวันจันทร�ท่ี ๓ มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห�องประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
ตําบลเชียงดา โดยนําเสนอ กรอบความคิด และวิสัยทัศน�ในการกําหนดนโยบายและแผนงาน เป@นแนวทางในการ
บริหารจัดการองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา จํานวน ๗ ด�าน ประกอบด�วย  

1. ด�านสาธาณูปโภคปcจจัยพ้ืนฐาน  ได�แก� 
1.1 ด�านไฟฟ̂า 

  1. จัดทําแผนงานท่ีพัฒนาส�งเสริม สนับสนุนขยายไฟฟ̂ากระแส และไฟฟ̂าพลังงานแสงอาทิตย�
เข�าสู�พ้ืนท่ีการเกษตรให�ครบทุกหมู�บ�าน 
  2. เพ่ิมแสงสว�างในเส�นทางหลัก ทําการติดต้ังไฟฟ̂าในจุดท่ีอับเสี่ยงต�อการเกิดภัยอันตรายต�อ
ชุมชน  ครอบคลุมทุกหมู�บ�าน 
  3. จัดทําแผนพัฒนา ส�งเสริม สนับสนุน ติดต้ังสัญญาณไฟเตือนตามสี่แยกท่ีเสี่ยงต�อการเกิด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย ครอบคุลมทุกหมู�บ�าน 
 1.2. ด�านน้ําเพ่ือการอุปโภค และการบริโภค และน้ําในการทําการเกษตร 

1 จัดทําแผนพัฒนา ส�งเสริม สนับสนุน น้ําประปาหมู�บ�านให�มีระบบเครื่องกรองน้ําท่ีสะอาด 
ปราศจากเชื้อโรค  ให�สามารถด่ืมกินได�อย�างปลอดภัย  ครอบคลุมทุกหมู�บ�าน 

2. จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุง และซ�อมแซม ส�งเสริมสนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษา
ระบบน้ําประปาหมู�บ�าน  ให�ครอบคลุมทุกหมู�บ�าน 

3. จัดทําแผนแม�บทพัฒนาแหล�งน้ําธรรมชาติในพ้ืนท่ีมาใช�เพ่ือการเกษตร  และสนับสนุน  ร�วม
ประสานงาน ความร�วมมือกับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง 
 1.3. ด�านการจัดการกําจัดขยะมูลฝอย  และการรักษาสภาพแวดล�อม 
  1. จัดทําแผนพัฒนา  ส�งเสริม สนับสนุนงบประมาณจัดหาถังขยะแยกประเภทขยะ  เพ่ือคัด
แยกขยะในครัวเรือน 
  2. ส�งเสริม สนับสนุนให�ความรู� คําแนะนํา  ในการคัดแยกขยะท่ีเป@นรายได�  ขยะท่ีเป@นปุ�ย ขยะ
ท่ีนํามาหมักเพ่ือดูแลสุขภาพอนามัย  ช�วยลดปSญหาภาวะโลกร�อนในสังคม 

 2. ด�านการพัฒนาเศรษฐกิจการลงทุนของชุมชน 
  2.1 ส�งเสริม สนับสนุนด�านการลงทุนทําธุรกิจในชุมชน  เพ่ือรองรับการขยายตัวสู�อาเซียน 
  2.2 ส�งเสริม สนับสนุนพัฒนาศักยภาพผู�ประกอบอาชีพ  กลุ�มอาชีพท่ีมีอยู�ในชุมชนให�มีขีด
ความสามารถเป@นผู�ผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพ  สามารถสร�างแบบแผนของตําบลของตําบลเชียงดา  ดังแนวคิดท่ีว�า  
“ โซนบ�านแมดค�าปลา โซนเชียงดาค�าข�าว” 
  2.3 จัดทําแผนพัฒนา ปรับปรุงการบริหารจัดการตลาดสดตําบลเชียงดา ให�เป@นตลาดกลางใน
การค�าขายของชุมชน 
  



 

2.4 ส�งเสริม  สนับสนุนทุนหมุนเวียนผู�ทํานา ผู�ปลูกพืชเศรษฐกิจ ผู�เลี้ยงสัตว� และอาชีพอ่ืนใน
ชุมชนอย�างท่ัวถึง 

  2.5 ส�งเสริม สนับสนุนการอบรม  ให�มีการพัฒนาอาชีพ  มีสร�างอาชีพใหม� มีอาชีพเสริมใน
ชุมชนท่ีหลากหลาย 
 3.  ด�านการพัฒนา การคมนาคมขนส�ง 
  3.1 จัดทําแผนงาน  พัฒนาส�งเสริม  สนับสนุนถนนคอนกรีตจากชุมชนออกสู�เส�นทาง
การเกษตร  ให�เดินทางด�วยความสะดวก  รวดเร็วข้ึน 
  3.2 จัดทําแผนพัฒนา  สนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษา  ซ�อมแซมถนนในหมู�บ�าน
ครอบคลุมทุกหมู�บ�าน 
  3.3 จัดทําแผนพัฒนา  ระบบท�อระบายน้ําและระบบท�อระบายน้ําของชุมชน  ครอบคลุมทุก
หมู�บ�าน 

 4. ด�านการพัฒนาการศึกษา 
  4.1 จัดทําแผนงานพัฒนา  ส�งเสริม สนับสนุนทางการศึกษา  ให�มีศักยภาพทางด�านการ
จัดการศูนย�เด็กเล็กในตําบล  ให�มีคุณภาพท่ีดีข้ึนเพ่ือเป@นการรองรับการเข�าสู�ประชาคมอาเซียน 
  4.2 จัดทําแผนส�งเสริม สนับสนุนการมีส�วนร�วมในการจัดการศึกษากับหน�วยงานทางการ
ศึกษา และหน�วยงานท�องถ่ินให�มีความสอดคล�องกัน 

 5. ด�านการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดล�อม 
  5.1 ส�งเสริมและสนับสนุน การจัดสวัสดิการให�แก�ชุมชน ได�แก� กลุ�มอาสาสมัครของชุมชน เช�น 
อสม.  อปพร.  กลุ�มผู�สูงอายุ   และกลุ�มจิตอาสาอ่ืนๆ ในตําบลเชียงดา 
  5.2 ส�งเสริมและสนับสนุน กองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลเชียงดา ชมรมผู�สูงอายุตําบลเชียงดา  
กลุ�มฌาปนกิจหมู�บ�านในตําบลเชียงดา 
  5.3 จัดทําแผนงาน  ปรับปรุงแหล�งพักผ�อนหย�อนใจ  สนามกีฬากลาง  และสถานท่ีออกกําลัง
กายของชุมชน  ให�มีทัศนียภาพท่ีสวยงาม ร�มรื่น  ปลอดภัย  เป@นหน�าเป@นตาของตําบลเชียงดา 

 6. ด�านการพัฒนาสาธารณสุข  และสาธารณภัย 
  6.1 จัดทําแผนส�งเสริม  สนับสนุนงบประมาณในการกําจัดโรคติดต�อ  โรคระบาดในชุมชน ใน
การแก�ไขและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวตําบลเชียงดากับหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับสาธารณสุขในชุมชน 
  6.2 จัดทําแผนแม�บทของตําบล เพ่ือการแก�ไขปSญหายาเสพติดของชุมชน  และสนับสนุน
หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องกับการแก�ไขภัยเก่ียวกับยาเสพติด 
  6.3 จัดทําแผนส�งเสริม  สนับสนุนงบประมาณในการส�งเสริมการจัดกิจกรรมส�งเสริมสุขภาพ  
เช�น  ด�านกีฬา ด�านกิจกรรมนันทนาการ ด�านการอบรมพัฒนาสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน 
  6.4 จัดทําแผนงาน  ส�งเสริมสนับสนุนศูนย�กู�ชีพกู�ภัยตําบลเชียงดา เพ่ือให�มีการบริหารจัดการ
ด�านสาธารณภัย อุบัติภัย  การเจ็บปKวย  ของชาวตําบลเชียงดา 

 7. ด�านการพัฒนาขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี 
  7.1 จัดทําแผนส�งเสริม  สนับสนุน งานบุญประเพณีตามฮีตสิบสองคองสิบสี่  และวัฒนธรรม
ท�องถ่ินของตําบลเชียงดาแบบด้ังเดิมให�คงอยู�สืบไป 
  7.2 ส�งเสริม สนับสนุนให�ชาวตําบลเชียงดา  สร�างเอกลักษณ�ในด�านการอนุรักษ�ประเพณี
ประจําท�องถ่ินของตําบลเชียงดา 
 
๓.  ยุทธศาสตร=การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในช�วงส่ีปOของ  อบต.เชียงดา 



 

นําแนวทางการพัฒนาและยุทศาสตร�การพัฒนาตามแบบยุทศาสตร�ต�าง ๆ  ท่ีปรากฏในแผนยุทศา
สตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  ดังนี้ 

ท่ี แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร= 

1 แนวทางท่ี  1  ก�อสร�างขยายเขตไฟฟ̂าและไฟฟ̂าสาธารณะ 
แนวทางท่ี  2  ก�อสร�างและขยายเขตการบริการประปา 
แนวทางท่ี  3  ก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซมอาคาร 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

2 แนวทางท่ี  1  ส�งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิม
ผลผลติทางการเกษตรอินทรีย�และการแปรรปูสินค�าทางการเกษตร 
แนวทางท่ี  2  เสริมสร�างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ�ม
อาชีพ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

3 แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรม
ประเพณีท�องถ่ิน 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาและส�งเสริมการศึกษา 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาส�งเสรมิด�านสุขภาพและอนามัย 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาและส�งเสริมด�านสวัสดิการชุมชน 
แนวทางท่ี  5  การพัฒนาและสิ่งเสริมด�านกีฬาและการนันทนาการ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4 แนวทางท่ี  1  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล�อม 
แนวทางท่ี  2  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักของผู�ประกอบการ
และผู�บริโภค 
แนวทางท่ี  3  การบริหารจัดการและรณรงค�กําจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม 

5 แนวทางท่ี  1  ส�งเสริมการมสี�วนร�วมของประชาชนและองค�กรทุก
ภาคส�วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
แนวทางท่ี  2  ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค�กรให�มี
ขีดความสามารถในการพัฒนา 
แนวทางท่ี  3 ส�งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSO) 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

6 แนวทางท่ี  1  การถ�ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
แนวทางท่ี  2  ส�งเสริมอัตราการป̂องกันเฝ^าระวังรักษาบําบัดผู�เสีย่งตดิ
ยาเสพตดิ และรักษาชุมชนให�เข�มแข็ง 
แนวทางท่ี  3  ส�งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินให�
สามารถลดปSญหาความรุนแรงจาก  อุบัติเหตุ  อุบัติภัย  อาชญากรรม
และสาธารณภัยต�าง ๆ 
แนวทางท่ี  4  ส�งเสริมสร�างโอกาสการเข�ากับบริการสาธารณสุขตาม
นโยบายประกันสุขภาพ 

ยุทธศาสตร�ตามแผนการกระจายอํานาจให�แก�
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินและแนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

 



  

๓.  การวิเคราะห=เพ่ือพัฒนาท�องถ่ิน 
 1. จากการวิเคราะห= จุดแข็ง จุดอ�อน  โอกาส และอุปสรรค ได�ดังนี้ 

การวิเคราะห=สภาพแวดล�อมภายใน 

จุดแข็ง 
 โครงสร�าง 
  1. อบต.เชียงดา แบ�งส�วนราชการออกเป@น  5  กอง  คือ  สํานักงานปลัด กองคลัง กองช�าง 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกองสวัสดิการสังคม  มีการแบ�งหน�าท่ีการทํางานอย�างชัดเจน 
  2.  อบต.เชียงดา มีการแบ�งสายบังคับบัญชาโดยมีนายก  อบต.เป@นผู�ควบคุม  ดูแล มีรองนายก  
ปลัด อบต.  และหัวหน�าส�วนราชการ 

 3.  ในการประสานงานมีการประชุมปรึกษาหารือกัน 

กลยุทธ= 
  1.  อบต.เชียงดา มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�  5  ปX แผนการพัฒนา  3  ปX ท่ีสอดคล�องกับ
ปSญหาและความต�องการของประชาชนอย�างเป@นระบบ 

 2.  อบต.เชียงดา  มีระบบการฝ�กอบรมหรือพัฒนาคนพฤติกรรมของผู�บริหาร 
 3.  ผู�บริหารของ อบต.เชียงดา ใช�พฤติกรรมการบริหารแบบครอบครัวสมาชิกในองค�กร 
 4.  อบต.เชียงดา  มีบุคลากรท่ีจะทํางานในสํานักงานและส�วนต�างๆอย�างเพียงพอ 
 5.  บุคลากรมีวิธีการในการทํางานเป@นทีม 
 

ความรู�ความสามารถขององค=กร 
 1. บุคลากรมีความรู�ความสามารถในหน�าท่ีของตนท่ีปฏิบัติอยู� 

ค�านิยมร�วมกันของสมาชิกในองค=กร 
 1. อบต.เชียงดา กําหนดค�านิยมร�วมกันว�า “รวดเร็ว ทันใจ ยินดีรับใช�ประชาชน” 

จุดอ�อน 
        โครงสร�าง 

 1.  อบต.เชียงดา มีภารกิจท่ีต�องดําเนินการแต�ไม�มีหน�วยงานรองรับ 

กลยุทธ= 
  1.  มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร�และแผนพัฒนาสามปX แต�ไม�มีการนํามาปฏิบัติได�ท้ังหมด
เนื่องจากงบประมาณมีจํานวนจํากัด 

 ระบบ 
 1.  การจัดทําระบบบัญชีด�วยคอมพิวเตอร�ไม�เป@นปSจจุบันเนื่องจากบุคลากรขาดความรู�

ความสามารถ 
พฤติกรรมของผู�บริหาร 
 1.  ผู�บริหารใช�หลักวชิาการมาบริหารงาน 

สมาชิกในองค=กร 
 1.  บุคลากรมีจํานวนน�อยแต�รับผิดชอบงานหลายด�าน 



 

ความรู�ความสามารถขององค=กร 
 1.  บุคลากรบางส�วนขาดทักษะความริเริ่มในการเรียนรู�นวัตกรรมใหม�ๆ 

ค�านิยมร�วมกันของสมาชิกในองค=กร 
 1.  บุคลากรบางคน ไม�ทําตามค�านิยมท่ีตกลงร�วมกัน 

การวิเคราะห=สภาพแวดล�อมภายนอก อบต. 

โอกาส 
 เศรษฐกิจ 

  1. พ้ืนท่ีในเขต  อบต.เชียงดา  เหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  คือการปลูกข�าว       
ปลูกอ�อย  มันสําปะหลัง  เลี้ยงปลา  ประมงน้ําจืด  ทําให�ประชาชนมีอาชีพ มีรายได�พอเพียงสําหรับครัวเรือน 
 เทคโนโลยี 

 1.  กระทรวงไอซีที  ได�มี  พรบ.คอมพิวเตอร�ปX  2550  เพ่ือคุ�มครองผู�ถูกละเมิดจากการใช�
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  2.  กรมส�งเสริมการปกครองท�องถ่ิน สนับสนุนให�  อปท. บันทึกบัญชีด�วยระบบคอมพิวเตอร� 
ทําให�การบริหารงานด�านบัญชีรวดเร็วยิ่งข้ึน 
 กฎหมาย 

1.  พรบ.  สภาตําบลและองค�การบริหารส�วนตําบล  พ.ศ.2537  และท่ีแก�ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับ
ท่ี  6  พ.ศ.2552  ได�บัญญัติเก่ียวกับโครงสร�างและอํานาจหน�าท่ีของท�องถ่ินอย�างชัดเจน 

การเมือง 
  1.  พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  พ.ศ.
2542 ได�กําหนดการถ�ายโอนภารกิจ อํานาจหน�าท่ี ในการบริการสาธารณะให�  อปท. 
 
 สังคม 

 1.  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�  มีงบประมาณสนับสนุนให�จัดทําโครงการส�งเสริม
สุขภาพผู�สูงอายุ 

วัฒนธรรม 
1. มีการจัดประเพณีต�างๆ ต�อเนื่องกันทุกปX  งานทอดเทียนเข�าพรรษา  งานบุญมหาชาติ 

ทําให�เกิดความสามัคคี  
โลกาภิวัตน= 
 1.  มีอินเตอร�เน็ต  และ  WIFI  ไว�บริการประชาชน 

อุปสรรค 

เศรษฐกิจ 
  1.  ต�นทุนการผลิตด�านเกษตรกรรม มีราคาสูง เช�น ราคาปุ�ย เมล็ดพันธ� ค�าขนส�ง และ
ค�าแรงงานสูงข้ึน ทําให�ผลผลิตมีราคาสูง ขายได�น�อย ทําให�ขาดรายได� 

 2.  ไม�มีตลาดกลาง ในการส�งผลผลิตออกจําหน�าย 
 
 
 



 

 เทคโนโลยี 
  1.  เกษตรกรไม�มีความรู�ในการนําเทคโนโลยีใหม�ๆ มาประยุกต�ใช�ในการปรับปรุงคุณภาพ และ
เพ่ิมผลผลิต เช�นไม�รู�เทคโนโลยี ในการคัดเลือกเมล็ดพันธ�พืชท่ีดี 

กฎหมาย 
  1.  ประชาชนในท�องถ่ินขาดความรู� ความเข�าใจในกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับตัวเอง เช�นสิทธิ
เสรีภาพในการใช�สิทธิในการเลือกต้ัง หรือสิทธิในการชุมนุมเรียกร�อง 

การเมือง 
  1.  เนื่องจากปSญหาความขัดแย�งทางการเมืองภายในประเทศ ทําให�รัฐจัดสรรงบประมาณให�
ท�องถ่ินล�าช�า ทําให�ไม�สามารถกําหนดทิศทางการบริหาร ทําให�ตอบสนองความต�องการของประชาชนได�ทันตาม
กําหนด 

สังคม 
1. นิยมส�งลูกหลานไปขายแรงงานท่ีต�างประเทศ  บางส�วนผิดกฎหมาย  อีกท้ังเป@นแรงงานท่ีมี

คุณวุฒิต่ําได�  ค�าตอบแทนน�อย 

โลกาภิวัตน= 
1. ประชาชนในท�องถ่ินไม�มีความชํานาญในการใช�ภาษาต�างประเทศ  จึงทําให�ไม�สามารถท่ีจะ

เรียนรู�เรื่องต�าง ๆ  ได�อย�างกว�างขวางยิ่งข้ึน 
การวิเคราะห= SWOT 

จุดแข็ง (S) 
1.การแบ�งส�วนราชการและแบ�งหน�าท่ีการทํางานชัดเจน 
2.มีการแบ�งสายการบังคับบัญชา 
3.มีการประสานงาน 
4.มีการจัดทําแผนท่ีสอดคล�องเหมาะสมกับความต�องการ
ของประชาชน 
5.มีระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมยั 
6.มีการฝ�กอบรมและพัฒนา 
7.มีบุคลากรท่ีเพียงพอและเหมาะสมกับงาน 
8.มีการบริหารแบบครอบครัว 
9.มีการทํางานเป@นทีม 
10.บุคลากรมีความรู�ความสามารถ 
11.มีการกําหนดค�านิยมร�วมกัน 

โอกาส (O) 
1.พ้ืนท่ีเหมาะสมกับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
2.พ้ืนท่ีมีความเหมาะสมง�ายต�อการพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐาน
และระบบสาธารณูปโภค   
3.กลุ�มอาชีพเข�มแข็ง 
4.มีการสนับสนุนให�บันทึกระบบบัญชีด�วยคอมพิวเตอร� 
5.มีกฎหมายให�ท�องถ่ินมีอิสระในการบริหารงาน 
6.มีการถ�ายโอนการกระจายอํานาจให�แก�ท�องถ่ิน 
7.หน�วยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ 
8.มีประเพณีวัฒนธรรมพ้ืนบ�าน 
9.มีอินเทอร�เน็ต  และWIFI  ไว�บรกิารประชาชน ในการเข�าถึง
ข�อมูลข�าวสาร 
 

จุดอ�อน (W) 
1.ไม�มีหน�วยงานรองรับภารกิจ 
2.การสั่งงานไม�เป@นตามสายบังคับบัญชา 
3.การปฏิบัติงานไม�เป@นไปตามแผน 
4.การจัดทําระบบบัญชีด�วยคอมพิวเตอร�ไม�เป@นปSจจุบัน 
5.บุคลากรมจํีานวนน�อย 
6.บุคลากรขาดทักษะ 
7.การไม�ปฏิบัติตามค�านิยมท่ีกําหนด 

อุปสรรค (T) 
1.ต�นทุนการผลิตมรีาคาสูง 
2.ห�างไกล/ไม�มตีลาดกลางจําหน�ายสินค�า 
3.เกษตรกรขาดความรู�การใช�เทคโนโลยีการเกษตร 
4.ประชาชนขาดความรู�ด�านกฎหมาย 
5.องค�กรชุมชนไม�เข�มแข็ง และเข�าใจบทบาทของตนเองใน
เรื่องการมสี�วนร�วมและการรวมกลุ�ม 
6.การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลล�าช�าและลดน�อยลง 
7.ขาดแรงาน เพราะการนิยมส�งลกูหลานไปทํางาน
ต�างประเทศ 
9.ประชาชนในท�องถ่ินไม�มีความชํานาญในการใช�
ภาษาต�างประเทศ 

 



 

 โดยจากการวิเคราะห�  SWOT  สามารถสรุปผลการพัฒนาองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  ในปXที่ผ�านมามี
การพัฒนาท�องถ่ินในระบบก�าวหน�าในหลายๆ  ด�าน  คือ  มีความเจริญข้ึนอย�างค�อยเป@นค�อยไป  แต�รายได�ในการจัดเก็บ
เองของอบต.เชียงดา  เช�น  ภาษีบํารุงท�องที่  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  ภาษีป^าย  ไม�มีเพิ่มข้ึน  ทําให�รายได�ที่          
อบต.  จัดเก็บเอง  มีจํานวนน�อยมาก  ส�วนการพัฒนาในเร่ืองการบริหาร  การจัดการ  มีการแบ�งส�วนราชการการ
บริหารงานอย�างชัดเจน  โดยมีการแบ�งส�วนราชการเป@น  ๕  ส�วน  คือ  สํานักงานปลัด  กองคลัง  กองช�าง             
กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และกองสวัสดิการสังคม  โดยมีการมอบอํานาจหน�าที่และการตัดสินใจจาก
นายก  อบต.  บุคลากรของ  อบต.   มีจํานวนทั้งสิ้น  25  อัตรา  (รวมพนักงานส�วนตําบลและพนักงานจ�าง)  โดยมีการ
ควบคุมการทํางานทั้งระบบของ  อบต.  มีระบบควบคุมภายในของ  อบต.  แต�การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ยังไม�เป@น
ระบบเท�าที่ควร  เนื่องจากตําแหน�งงานในการปฏิบัติหน�าที่ไม�ตรงอย�างหนึ่ง  และผู�ปฏิบัติงานมีจํานวนน�อย  เม่ือเทียบ
กับตําแหน�งงานที่มีอยู�ในกรอบอัตรากําลัง ทําให�เจ�าหน�าที่ที่มีอยู�ต�องรับผิดชอบในหลาย ๆ  หน�าที่  ซ่ึงบางคนก็ถนัดใน
งานบ�าง  หรือบางคนก็ไม�ทราบในงานที่ต�องปฏิบัติ  ก�อให�เกิดความผิดพลาดในงานได�ง�ายข้ึน  การจัดตั้งงบประมาณ
และการใช�งบประมาณรายจ�ายประจําปX  มีความสอดคล�องและสมดุลกัน มีระบบพื้นฐานข�อมูลของ  อบต.  อินเตอร�เน็ต
, WIFI  และระบบ LAN  พร�อมทั้งมีโปรแกรมสําเร็จรูปในการปฏิบัติงานไม�ว�าจะเป@นระบบ E-Plan (การวางแผนและ
การใช�จ�ายงบประมาณรวมทั้งการติดตามและประเมินผล)  ระบบ  E-LAAS  (การบันทึกระบบบัญชีและงบประมาณ) 
ระบบ  EGP  (การจัดซ้ือจัดจ�าง)  ระบบ  GFMIS ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส� ระบบ 
INFO  (ฐานข�อมูลกลาง)  ระบบ LTAXGIS LTAX 3000 (โปรแกรมแผนภาษี)  ระบบ SIS (ข�อมูลสารสนเทศเพื่อ
การศึกษาท�องถ่ิน)  ระบบ CCIS (ข�อมูลสารสนเทศทางการศึกษาศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก  ระบบ ELE (ข�อมูลการเลือกตั้ง) 
ระบบ CMSS (การบันทึกข�อมูลอัตรากําลัง) และมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช�และอุปกรณ�สําหรับใช�ในการทํางานเพียงพอต�อ
ความต�องการในการทํางาน 

สถานการณ=การพัฒนาของตําบลเชียงดา  จึงมีแนวโน�มการพัฒนาที่เพ่ิมขึ้นอย�างต�อเน่ือง  โดยสรุปเปUน
ด�านได�ดังต�อไปน้ี 

 ๑.  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  
มีการก�อสร�าง  สํารวจ  ปรับปรุงเส�นทางคมนาคม  และสิ่งสาธารณูปโภค  ภายในตําบล  เช�น การก�อสร�าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตําบล  การสํารวจขยายเขตไฟฟ^าแรงต่ํา  ไฟฟ^าสาธารณะภายในหมู�บ�าน ก�อสร�าง
ปรับปรุงระบบการประปาให�มีน้ําเพียงพอต�อการอุปโภค  บริโภค สํารวจการพัฒนาแห�งน้ํา ภายในตําบล เพื่อการ
อุปโภค  บริโภค และเพื่อการเกษตร  มีการขุดลอกแหล�งน้ําต�างๆ  เพื่อประโยชน�ใช�การเกษตรได�อย�างเพียงพอ  

 ๒.  ด�านการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 
มีการส�งเสริมการจัดการเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียง  เช�น  ส�งเสริมการและสนับสนุนการตลาด  เช�น  การ

ก�อสร�างตลาดตําบล เพื่อเป@นจุดแลกเปลี่ยนสินค�าเกษตรกรรม  การประมง  อีกทั้งสินค�าแปรรูป  มีการส�งเสริมการ
รวมกลุ�มอาชีพ  สนับสนุนกองทุนหมุนเวียนเพื่อส�งเสริมอาชีพแก�กลุ�มอาชีพต�าง ๆ  ในตําบล   อบรมการเลี้ยงสัตว� และ
มีการส�งเสริมให�ประชาชนมีอาชีพทํา 

๓.  ด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
มีการรณรงค�ป^องกันและแก�ไขปSญหายาเสพติดในตําบล   ให�การสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย�ปฏิบัติการ

ต�อสู�เพื่อเอาชนะยาเสพติด  รวมทั้งให�การสงเคราะห�ผู�ด�อยโอกาสทางสังคม  ผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  ผู�ปKวยเอดส�  รณรงค�
ประชาสัมพันธ�การแพร�ระบาด  และป^องกันโรคติดต�อให�การสนับสนุนการฉีดวัคซีนป^องกันโรคพิษสุนัขบ�า  การฉีดน้ํายา
พ�นหมอกควันป^องกันยุงลาย  (โรคไข�เลือดออก)  ให�ความสําคัญในเร่ืองการศึกษา  เน�นการพัฒนาเด็กเพื่อเป@นรากฐาน
ในอนาคต  จัดกิจกรรมทางประเพณี  เช�น  งานวันลอยกระทง  งานวันปXใหม�  พร�อมทั้งส�งเสริมสนับสนุนการจัดงานบุญ
ประเพณีของชุมชน  เช�น  งานบุญมหาชาติ  งานบุญกฐิน  งานทอดเทียนเข�าพรรษา  การจัดการแข�งขันกีฬาเป@นประจํา
ทุกปX 

 
 
 



 

 ๔.  ด�านการพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม 
มีการบริหารจัดการและรณรงค�การกําจัดขยะ  เช�น  การจัดเก็บขยะ  การบุกเบิก  ก�อสร�างบ�อขยะ  มีการ

รณรงค�สร�างจิตสํานึกด�านสิงแวดล�อม  โดยการเชิญชวนปรับปรุงภูมิทัศน�ในชุมชนเนื่องวันสําคัญ  เช�น  วันพ�อ  วันแม� 

5. ด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองที่ดี 

มีการโฆษณาประชาสัมพันธ�ข�อมูลข�าวสารของ  อบต. ให�ประชาชนได�ทราบ   มีการจัดอบรมให�ความรู�
บุคลากรของ  อบต.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน�าที่พร�อมทั้งเคร่ืองอํานวยความสะดวกแก�  เช�น  เก�าอ้ีนั่ง
คอย  มีการประชาคมเพื่อรับฟSงความคิดเห็นของประชาชน  อุดหนุนส�วนราชการในการดําเนินงาน  เช�น  การบริจาค
โลหิต  อุดหนุนศูนย�ข�อมูลข�าวสารอําเภอ   

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบตัิในเชิงปริมาณ 

ยุทธศาสตร=การพฒันา 
ปOที่ 1 พ.ศ.2558 ปOที่ 2 พ.ศ.2559 ปOที่ 3 พ.ศ.2560 รวม 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาด�านโครงสร�าง
พ้ืนฐาน 

11 8,830,000 11 6,530,000 11 6,890,000 33 22,250,000 

2. การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 5 2,330,000 5 2,380,000 5 2,270,000 15 6,980,000 
3. การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต 21 3,353,500 19 3,003,500 19 3,363,500 59 9,720,500 
4. การพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อม 4 770,000 4 1,170,000 3 1,120,000 11 3,060,000 
5. การพัฒนาด�านการบริหาร
จัดการบ�านเมืองที่ด ี

5 14,710,000 5 1,699,000 5 1,779,000 15 18,188,000 

6. ตามแผนการกระจาย
อํานาจให�แก� อปท.ฯ 

8 1,615,700 8 1,540,700 8 1,540,700 24 4,697,100 

รวม 54 31,609,200 52 16,323,200 51 16,963,200 157 64,895,600 

2.3 การประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
องค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  ได�จัดต้ังมาต้ังแต�ปX  พ.ศ. 2539  มีพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  8  หมู�บ�าน

ความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีมีหลายรูปแบบ  ท้ังความต�องการด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านสาธารณูปโภค  
ด�านการศึกษา  ด�านการสาธารณสุข  โดยเฉพาะด�านโครงสร�างพ้ืนฐานจะเป@นความต�องการอันดับต�น ๆ 

องค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  ก็ได�ดําเนินการแก�ไขปSญหาและจัดทําโครงการพัฒนาต�าง ๆ ตาม
ความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ี  ซ่ึงในปSจจุบันในพ้ืนท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  ได�รับการพัฒนาไป
มากโดยเฉพาะด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  มีระบบประปาหมู�บ�านทุกหมู�บ�าน  มีระบบไฟฟ̂าทุกครัวเรือน  ตลอดจน
สนับสนุน  ส�งเสริมกิจกรรมด�านการศึกษา  โดยเฉพาะส�งเสริมการเรียนในท�องถ่ินของเด็กในศูนย�พัฒนาเด็กเล็ก 
การกีฬาแก�เยาวชน  ด�านการสาธารณสุข  ดูแลผู�สูงอายุ  ผู�พิการ  ผู�ปKวยเอดส�  และมีประเพณีวัฒนธรรมท�องถ่ิน  
ซ่ึงถือได�ว�าการพัฒนาขององค�การบริหารส�วนตําบลเชียงดาท่ีผ�านมาประสบความสําเร็จเป@นท่ียอมรับและ
สามารถแก�ไขปSญหาตอบสนองความต�องการของประชาชนในพ้ืนท่ีได�เป@นอย�างดี  โดยนโยบายหลักในปSจจุบัน
คณะผู�บริหารจะเน�นในเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตให�แก�ประชาชน  เพราะต�องการยกระดับให�ประชาชนใน
ตําบลมีความเป@นอยู�  มีชีวิตท่ีดีข้ึน  ภายใต�การดําเนินชีวิตในวิถีท่ีพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

 ๓.๓  ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  พ.ศ.2560-2564          

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร
จังหวัด 
การพัฒนาศักยภาพการลงทุน

เพื่อเพิ่มศักยภาพขีด
ความสามารถในการแข$งขัน 

การยกระดับคุณภาพชีวิตเพื่อสร)างความเข)มแข็ง
ให)สังคมมีความพร)อมรับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

การส$งเสริมการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม และยกระดับ

มาตรฐานการผลิตสินค)าเกษตร 

การเสริมสร)างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย
สินของ
ประชาชน และสาธารณสมบัติ 

1.�����ก����	
���/�����
��������	

���������� ����	���� 	
�ก��� �������
 !""�#�
���	��$%	�����ก&��  

2. พัฒนาโครงสร)างพื้นฐานการเกษตร  

3.�'������ ก���
�ก�('��ก&��ก���'�
��
�)���)*�����+��,	  
4.พัฒนาการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค)าเกษตรให)สอดคล)องกับความต)องการของ
ตลาดและภาคอุตสาหกรรมการเกษตร  
 

1.ปรับปรุงระบบผังเมืองและเพิ่มประสิทธิภาพการ
คมนาคมขนส$ง  

2. เพิ่มศักยภาพและยกระดับมาตรฐาน
ผู)ประกอบการ SMEs วิสาหกิจชุมชน และกลุ$ม
ผู)ผลิต OTOP  

3.$%	�-.�,������	����$�+�ก��������	/	$,0	��+  

4. พัฒนาตลาดและช$องทางการจําหน$าย  
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1.$%	��������2����ก�����)�����ก��
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2.พัฒนาแหล$งท$องเที่ยวตามมาตรฐานสากล  

3.$%	�6�����7����ก�����ก����+��������ก�
�2�'��'�����+�
  
4.�'������ก������ก���'�����+�
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ยุทธศาสตร
การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาด)าน
เศรษฐกิจชุมชน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล)อม ด)านการท$องเที่ยว 

ยุทธศาสตร
การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาด)าน
โครงสร)างพื้นฐาน 

ด)านเศรษฐกิจ การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนาด)าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล)อม 
 

การพัฒนาตาม
นโยบายของรัฐบาล 

ประชาชนมีศักยภาพ มี
ความรู)มีรายได)เพียงพอ
สามารถพึงตนเองได) 

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

มลภาวะและ
สิ่งแวดล)อมไม$เปAน
มลพิษให)บ)านเรือน
และชุมชนน$าอยู$อย$าง

การได)รับบรกิารด)านโครงสร)าง
พื้นฐานให)มีความสะดวกและ
เสมอภาค 

แนวทางการพัฒนา 
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 

1.ส$งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย
และการแปรรูป 
2.ส$งเสริมและเพิ่มศักยภาพของ
ครัวเรือนและกลุ$มอาชีพ 

1.การพัฒนาด)านคุณธรรม จริยธรรม
และวัฒนธรรมประเพณีท)องถิ่น 
2. การพัฒนาและส$งเสริมการศึกษา 
3. การพัฒนาส$งเสริมด)านสวัสดิการ
ชุมชน 
4. การพัฒนาและส$งเสริมด)านกีฬา
และนันทนาการ 

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

กําจัดขยะมูลฝอย 

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

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

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล)อม  เพื่อการใช)ประโยชน


อย$างยั่งยืน 

การเสริมสร)างความมั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย
สินของ

ประชาชนและสาธารณสมบัติ 

1.อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความ
สมบูรณ
ของระบบนิเวศน
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การเพิ่มผลผลิต และ
ประชาชนมีศักยภาพใน
การทําการเกษตร 

ด)านการจัดการศึกษาและเสริมสร)าง
ความเข)มแข็งของสังคมและคุณภาพ

ชีวิตที่ดีของประชาชน 

การส$งเสริมศิลปะ 
วัฒนธรรม และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี 

การบริหารจัดการ
บ)านเมืองที่ดี 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีส$วนร$วม 
 

แบบ ��. <= 



  

3.4  แผนท่ียุทธศาสตร= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน� 
          ชุมชนน$าอยู$  มีความเข)มแข็ง  ส่ิงแวดล)อมดี  บริหารจัดการแบบมีส$วนร$วม  เกษตรสมบูรณ
 

พันธกิจ 

เป'าประสงค� 

ยุทธศาสตร� 

������ก��	
��� 

1.พัฒนาชุมชนให)น$าอยู$มีความเข)มแข็ง  โดยได)รับบริการสาธารณะโครงสร)างพ้ืนฐานที่จําเปAน เพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชน  
2. ส$งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
3. การกําจัดขยะมูลฝอย  สิงปฏิกูลและมลภาวะ สิ่งแวดล)อมที่มีอย$างย่ังยืน 
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส$วนร$วมจากทุกภาคส$วน 
 5.ส$งเสริมการเพ่ิมผลผลิต  และพัฒนาองค
ความรู)ทางการเกษตร 
6. ปCองกันและระงับโรคติดต$อ 
       
 สู$ความเข)มแข็งอย$างย่ังยืน  
      

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

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

 

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

 

การพัฒนาด)าน
โครงสร)างพ้ืนฐาน 

การพัฒนาด)าน
เศรษฐกิจ   

การพัฒนาด)าน
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาด)าน
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล)อม 

การพัฒนาด)าน
การบริหารจัดการ

บ)านเมืองที่ดี 

การพัฒนาด)าน
ตามแผน

กระจายอํานาจ
ให)แก$ อปท. 
และนโยบาย
ของรัฐบาล 

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

 

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

กําจัดขยะมูลฝอย 
 

1.ส$งเสริมการมสี$วน
ร$วมของประชาคมและ
องค
กรทุกภาคส$วนใน
การพัฒนาทาง
การเมืองและสงัคม 
2.ส$งเสริมศักยภาพของ
บุคลกรและองค
กรให)มี
ขีดความสามารถในการ
พัฒนา 
3.ส$งเสริมการพัฒนา
ระบบการบรกิาร
ประชาชนตาม
มาตรฐานสากล (PSQ) 
4. การพัฒนาและจัด
ระเบียบของชุมชนและ
สังคม 

1.การถ$ายโอนงาน
กิจการจัด
การศึกษา 
2.ส$งเสริมอัตราการ
ปCองกันเฝCาระวัง
รักษาบําบัดผู)เสี่ยง
ติดยาเสพติด  และ
รักษาชุมชนให)
เข)มแข็ง 
3. ส$งเสรมิระบบi
ความปลอดภัยในชี
วิติและทรัพย
สินให)
สามารถลดปKญหา
ความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
อาชญากรรมและ
สาธารณภัยต$างๆ 
4. ส$งเสรมิสร)าง
โอกาสการเข)ากบั
บริการสาธารณสุข
ตามนโยบาย
ประกันสุขภาพ 

 

แบบ ��.<> 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=การบริหารส�วนตําบลเชียงดา 

 

ยุทธศาสตร=และแนวทางการพัฒนาขององค=การบริหารส�วนตําบลเชียงดา  มีดังน้ี 

1.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

           แนวทางการพัฒนา 

       1.  ก�อสร�างและปรับปรุงบํารงุถนน สะพาน ทางเท�า ท�อระบายนํ้าให�เป@นไปด�วยความสะดวก 
       2.  ก�อสร�างขยายเขตไฟฟ̂าและไฟฟ̂าสาธารณะ 
       3.  ก�อสร�างและขยายเขตการบริการประปา 
       4.   ก�อสร�าง ปรับปรุง ซ�อมแซมอาคาร 

 2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

            แนวทางการพัฒนา 

       1.  ส�งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรยี�และการแปรรปูสินค�า
ทางการเกษตร 
       2.  เสริมสร�างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ�มอาชีพ 

 3.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

             แนวทางการพัฒนา 

       1.  การพัฒนาด�านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณที�องถ่ิน 
       2.  การพัฒนาและส�งเสรมิการศึกษา 
       3.  การพัฒนาส�งเสรมิด�านสุขภาพและอนามัย 
       4.  การพัฒนาและส�งเสรมิด�านสวัสดิการชุมชน 
       5.  การพัฒนาและสิ่งเสรมิด�านกีฬาและการนันทนาการ 

   4.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาด�านสิ่งแวดล�อม 

           แนวทางการพัฒนา 

       1.  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรนํ้าและสิ่งแวดล�อม 
       2.  สร�างจิตสํานึกและความตระหนักของผู�ประกอบการและผู�บริโภค 
       3.  การบรหิารจัดการและรณรงค�กําจัดขยะมูลฝอย 

 5.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี 

           แนวทางการพัฒนา 

       1.  ส�งเสริมการมสี�วนร�วมของประชาชนและองค�กรทุกภาคส�วนในการพัฒนาทางการเมืองและสงัคม 
       2.  ส�งเสริมการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค�กรให�มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
       3.  ส�งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)  
       4.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

 



 

 6.  ยุทธศาสตร�ตามแผนการกระจายอํานาจให�แก�องค�กรปกครองส�วนท�องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล 

       แนวทางการพัฒนา 

1.  การถ�ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา 
  2.  ส�งเสริมอัตราการป̂องกันเฝ^าระวังรักษาบําบัดผู�เสีย่งติดยาเสพตดิ และรักษาชุมชนให�เข�มแข็ง 
                        3.  ส�งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินให�สามารถลดปSญหาความรุนแรงจาก อุบัตเิหต ุอุบัติภัย 
อาชญากรรมและสาธารณภัยต�าง ๆ  
  4.  ส�งเสริมสร�างโอกาสการเข�ากับบริการสาธารณสุขตามนโยบายประกันสุขภาพ 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร= แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด       
  

ยุทธศาสตร=ท่ี 1  การพัฒนาด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 

พันธกิจ 

 1. การพัฒนาชุมชนให�น�าอยู�มีความเข�มแข็ง  โดยได�รับบริการสาธารณะโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป@น  เพ่ือรองรับการ
ขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

เปFาประสงค= 

การได�รับบริการด�านโครงสร�างพ้ืนฐานให�มีความสะดวกและเสมอภาค 

ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค= 

ร�อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานภายในตําบล   

กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ= 

1. ก�อสร�าง  ปรับปรุง  บํารุงถนน   สะพาน ทางเท�า 
ท�อระบายนํ้าให�เป@นไปด�วยความสะดวก 

1.จํานวนถนนท่ีเพ่ิมข้ึน 

2.จํานวนถนน ท�อระบายนํ้า ฯลฯทีได�รับการบํารุงรักษา 

2.  ก�อสร�างขยายเขตไฟฟ̂าและไฟฟ̂าสาธารณะ   จํานวนไฟฟ̂าสาธารณะภายในตําบลท่ีเพ่ิมข้ึน 

3.  ก�อสร�างและขยายเขตการบริการประปา จํานวนระบบประปาท่ีได�รับการก�อสร�าง /ขยายเขต 

4. ก�อสร�าง ปรับปรุง  ซ�อมแซมอาคาร จํานวนอาคารท่ีได�รับการรับปรุง ซ�อมแซม 

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช�าง 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร=จังหวัด  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  การพัฒนาศักยภาพการค�าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน 

ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองส�วนท�องถิ่น   ยุทธศาสตร�ท่ี 4  ด�านการจัดการศึกษา และการเสริมสร�างความเข�มแข็งของ 

          สังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

 
  

แบบ ยท ๐๓ 



 
  

ยุทธศาสตร=ท่ี 2  การพัฒนาด�านเศรษฐกิจ 

พันธกิจ 
  1. ส�งเสริมการเพ่ิมผลผลิต  และพัฒนาองค�ความรู�ทางการเกษตร 

เปFาประสงค= 

การเพ่ิมผลผลติ  และประชาชนมศัีกยภาพในการทําการเกษตร 

ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค= 

ร�อยละของครัวเรือนท่ีมรีายได�เพ่ิมข้ึน   

กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ= 

ส�งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลติทาง
การเกษตรอินทรีย� และการแปรรปู  

จํานวนประชาชนท่ีมีรายได�เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพ
เสรมิ 

เสรมิสร�างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือน  จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีได�ส�งเสริมอาชีพแก� ประชาชน 

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด  กองการศึกษาฯ   กองสวัสดิการสังคม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร=จังหวัด   ยุทธศาสตร�ท่ี 1  การส�งเสรมิการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลติสินค�าเกษตร 

      ยุทธศาสตร�ท่ี  2  การพัฒนาศักยภาพการค�าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขัน 

ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองส�วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ท่ี 1   การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 
 

ยุทธศาสตร=ท่ี 3  การพัฒนาด�านคุณภาพชีวิต      

พันธกิจ 

 1. ส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน  ครอบครัว และชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

เปFาประสงค= 

ประชาชนมีศักยภาพ  มีความรู�  มีรายได�เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได� 

ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค= 

1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในตําบลเชียงดาเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง 

2. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท�องถ่ินได�รับการอนุรักษ�และบํารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย�างต�อเน่ือง 

 
 

 
กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ= 

การพัฒนาด�านคุณธรรม จรยิธรรม และวัฒนธรรมประเพณี
ท�องถ่ิน 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมส�งเสริมประเพณี ศาสนาและ
วัฒนธรรมท�องถ่ิน 

การพัฒนาและส�งเสริมการศึกษา จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส�งเสรมิ จัดการคุณภาพการศึกษา  

การพัฒนาส�งเสริมด�านสุขภาพและอนามัย จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ี ส�งเสริมให�ความรู�เสริมสร�าง
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาและส�งเสริมด�านสวัสดกิารชุมชน จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรม/โครงการเก่ียวกับ สวัสดิการ
ต�างๆ ของประชาชน 

การพัฒนาและส�งเสริมด�านกีฬาและการนันทนาการ จํานวนประชาชนท่ีเข�าร�วมกิจกรรมส�งเสริมด�านกีฬาและการ
นันทนาการ 

 

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก  กองการศึกษาฯ   กองสวัสดิการสังคม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร=จังหวัด   ยุทธศาสตร�ท่ี  3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�สังคมมีความพร�อมรับการ 
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม และวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองส�วนท�องถิ่น   ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการศึกษา และการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของ
สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

                 ยุทธศาสตร�ท่ี 5  การส�งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม
ประเพณ ี

แบบ ยท ๐๓ 



 
 

ยุทธศาสตร=ท่ี 4  การพัฒนาด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

พันธกิจ 

การกําจัดขยะมลูฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล�อมท่ีมีอย�างยั่งยืน 

เปFาประสงค= 

มลภาวะและสิ่งแวดล�อมไม�เป@นมลพิษให�บ�านเรือน  และชุมชนน�าอยู�อย�างสงบสุข 

ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค= 

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล�อมภายในตําบลเขียงดาได�รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ�และฟ��นฟูเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ= 

สร�างจิตสํานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรนํ้า
และสิ่งแวดล�อม 

จํานวนโครงการ/กิจกรรมการส�งเสริม  อนุรักษ�  ฟ��นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  

สร�างจิตสํานึกและความตระหนักของผู�ประกอบการและ
ผู�บริโภค 

ปริมาณขยะจากครัวเรือนและร�านค�าลดลง 

การบริหารจัดการและรณรงค�กําจัดขยะมลูฝอย ระดับความสําเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะ สิ่ง
ปฏิกูล  

 

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด  กองช�าง    

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร=จังหวัด   ยุทธศาสตร�ท่ี  4   การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�  การบริการ  และการส�งเสรมิศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถ่ิน 

                    ยุทธศาสตร�ท่ี 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือการใช�ประโยชน�อย�างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองส�วนท�องถิ่น  ยุทธศาสตร�ท่ี 2  ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล�อม 

 

 

 

 

 

 

  

แบบ ยท ๐๓ 



 

ยุทธศาสตร=ท่ี 5  การพัฒนาด�านการบริหารจัดการบ�านเมืองท่ีด ี

พันธกิจ 

 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี  และมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 

เปFาประสงค= 

การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมสี�วนร�วม 

ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค= 

1. ชุมชนมีศักยภาพเข�มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 

2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค�กรเพ่ิมข้ึน 

 

กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ= 

1. ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของประชาชน และองค�กรทุก
ภาคส�วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

จํานวนครั้งในการจัดกิจกรรมส�งเสริมธรรมาภิบาล และการมี
ส�วนร�วม 

2.  ส�งเสรมิการเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรและองค�กร
ให�มีขีดความสามารถในการพัฒนา   

ร�อยละ 90 ของจํานวนบุคลากรท่ีได�รับการพัฒนา ส�งเสรมิ
ศักยภาพในการทํางาน 

3.  ส�งเสรมิการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตาม
มาตรฐานสากล 

ร�อยละ 90 ของประชาชนและผู�มาติดต�อราชการท่ีพึงพอใจ
ต�อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค�กร  

4. การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม จํานวนครั้งในในการดําเนินการป̂องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแก�ไขปSญหายาเสพตดิ   

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด กองคลัง  กองช�าง   กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการสังคม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร=จังหวัด  ยุทธศาสตร�ท่ี 6  การสร�างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย�สินของประชาชน  และสาธารณสมบัต ิ

ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองส�วนท�องถิ่น   ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการศึกษา และการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของ
สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน  

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท ๐๓ 



 

ยุทธศาสตร=ท่ี 6  การพัฒนาด�านตามแผนกระจายอํานาจให�แก� อปท. และแนวนโยบายของรัฐบาล 

พันธกิจ 

 ส�งเสริมการบริหารจัดการ  และการมีส�วนร�วมในทุกภาคส�วน เพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน 

เปFาประสงค= 

 การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและมสี�วนร�วม 

ตัวชี้วัดระดับเปFาประสงค= 

1. จํานวนโครงการ/กิจกรรมท่ีส�งเสริมธรรมมาภิบาล ประชาธิปไตย และการมีส�วนร�วม ของคนในชุมชน 
2.จํานวนผู�ติดยาเสพติดลดลง 
3.การเจ็บปKวย และอัตราอุบัติเหตใุนชุมชนลดลง 
 

กลยุทธ=/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ= 

การถ�ายโอนงานกิจการจัดการศึกษา จํานวนกิจกรรมท่ีเพ่ิมข้ึนของงานถ�ายโอนด�านการศึกษา 

ส�งเสริมอัตราการป̂องกันเฝ^าระวังรักษา บําบัดผู�เสีย่งติดยาเสพ
ติด และรักษาชุมชนให�เข�มแข็ง 

จํานวนกิจกรรมท่ีดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและ 

ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 

ส�งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ให�สามารถ
ลดปSญหาความรุนแรงจากอุบัตเิหตุ  อุบัติภัย อาชญากรรม
และสาธารณภัยต�างๆ 

จํานวนกิจกรรมท่ีส�งเสรมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน 

 

ส�งเสริม สร�างโอกาสการเข�ารับบรกิารสาธารณสุขตามนโยบาย
ประกันสุขภาพ 

ร�อยละ100 ของประชาชนในตําบลเชียงดาได�รับบริการด�าน
สาธารณสุข 

หน�วยงานรับผิดชอบหลัก  สํานักงานปลัด  กองการศึกษาฯ  กองสวัสดิการสังคม 

ความเชื่อมโยง 

ยุทธศาสตร=จังหวัด     ยุทธศาสตร�ท่ี 3   การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�สังคมมคีวามพร�อมรับการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 

                 ยุทธศาสตร�ท่ี 6  การสร�างความมั่นคง  ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย�สินของประชาชน  และสาธารณสมบัต ิ

ยุทธศาสตร=การพัฒนาองค=กรปกครองส�วนท�องถิ่น   ยุทธศาสตร�ท่ี 4 การจัดการศึกษา และการเสรมิสร�างความเข�มแข็งของ
สังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

 

  

แบบ ยท ๐๓ 



  

 



  

๓.๕   รายละเอียดแผนยุทธศาสตร=การพัฒนาขององค=การบริหารส�วนตําบลเชียงดา   พ.ศ. 256๑ - 2564 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน�วย
รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร=ที่ 2 
การพัฒนา
ศักยภาพการค�า
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข�งขัน 

ยุทธศาสตร=ที่ 4
การจัดการศึกษา 
และการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของ
สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร=ที่ 
1 การพัฒนา
ด�านโครงสร�าง
พื้นฐาน 

การได�รับ
บริการด�าน
โครงสร�าง
พื้นฐานให�มี
ความสะดวก
และเสมอภาค 

 

ร�อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
การพัฒนา
สาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐาน
ภายในตําบล 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

1.  ก�อสร�างและปรับปรุง
บํารุงถนน สะพาน ทางเท�า 
ท�อระบายน้ําให�เป@นไปด�วย
ความสะดวก 
  
 
 
 
 
 

จํานวน โครงการ
ด�าน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่
เพิ่มขึ้น 

ปXละ 8
โครงการ 

 

 

 

 

 

 

1.ก�อสร�าง/
ปรับปรุง/ บุกเบิก/
เส�นทางคมนาคม 
ถนน สะพาน ทาง
เท�า ภายในตําบล 

ประกอบด�วยการ
ซ�อมแซม ปรับปรุง 
บํารุงรักษา และ 
ก�อสร�าง ถนนลูกรัง 
/คสล./ ลาดยาง 

2.ก�อสร�างท�อ
ระบายน้ํา ท�อลอด
เหลี่ยม สะพาน 

3.ขุดลอกคลอง คู
ระบายน้ํา บ�อน้ํา
ตื้น 

 

 

 

กอง
ช�าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน�วย
รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

     8 8 8 8  2.  ก�อสร�างขยายเขตไฟฟ^า
และไฟฟ^าสาธารณะ 
 
  
 

จํานวน โครงการ
ด�าน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่
เพิ่มขึ้น 

ปXละ 8
โครงการ 

1.ติดตั้ง/ปรับปรุง/ 

ซ�อมแซม/ขยาย
เขตไฟฟ^า ไฟฟ^า 

สาธารณะ  

2. จัดซื้อรถกระเช�า
ซ�อมไฟฟ^า 

  

     8 8 8 8 3.  ก�อสร�างและขยายเขต
การบริการประปา 
  
 

จํานวน โครงการ
ด�าน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่
เพิ่มขึ้น 

ปXละ 8
โครงการ 

1 ก�อสร�าง/
ปรับปรุง/ ระบบ
ประปา หมู�บ�าน 

. 2.ขยายเขต
ประปา 

  

     3 3 3 3  4.  ก�อสร�าง ปรับปรุง 
ซ�อมแซมอาคาร 
 

จํานวน โครงการ
ด�าน การ
ก�อสร�างปรับปรุง 
ซ�อมแซมอาคาร 
ที่เพิ่มขึ้น 

ปXละ 3
โครงการ 

1. ก�อสร�าง/
ปรับปรุงซ�อมแซม/
อาคารต�างๆ 

 

  

  

 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน�วย
รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร=ที่ 1 
การส�งเสริมการ
พัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม  
และยกระดับ
มาตรฐานการ
ผลิตสินค�าเกษตร 

ยุทธศาสตร=ที่ 2. 
การพัฒนา
ศักยภาพการค�า
การลงทุนเพื่อ
เพิ่มขีด
ความสามารถใน
การแข�งขัน 

   

 

ยุทธศาสตร=ที่ 1
การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

 

ยุทธศาสตร=ที่ 
2 การพัฒนา
ด�านเศรษฐกิจ 

ส�งเสริมการ
เพิ่มผลผลิต  
และพัฒนา
องค�ความรู�
ทางการเกษตร 

ร�อยละของ
ครัวเรือนที่มี
รายได�เพิ่มขึ้น   

 

1 1 1 1  1. ส�งเสริมศักยภาพและขีด
ความสามารถการเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตร
อินทรีย� 
 
  
 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรมที่ได�
ส�งเสริมอาชีพแก� 
ประชาชน 

ปXละ 1
โครงการ 

1.พัฒนาศักยภาพ
และเพิ่มผลผลิต
ทางการเกษตร 

2.  ก�อสร�างฝาย
เก็บกักน้ํา 

3. ขุดสระน้ําตาม
ไร�นา / ที่สาธารณะ 

4. ก�อสร�างคลอง
ส�งน้ําเพื่อ
การเกษตร 

5. ก�อสร�างลาน
ตากข�าว (ลาน
อเนกประสงค�) 

กอง
ช�าง 

 

 

 

 
 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

หน�วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64  

     1 1 1 1  2. ส�งเสริมและ
เพิ่มทักษะอาชีพ
ของครัวเรือน
และกลุ�มอาชีพ 
 
  
 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรมที่ได�
ส�งเสริมอาชีพ
แก�ประชาชน 

ปXละ 1 โครงการ 1.ฝ�กอบรมอาชีพ
แก�ประชาชน/กลุ�ม
อาชีพ 

2. ส�งเสริมอาชีพ
ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ผักสวนครัว รั้ว
กินได� 

4. จัดหาพันธ�พืช/
สัตว� 

 

 

กอง 
สวัสดิการ

สังคม 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 

หน�วยรับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64  

ยุทธศาสตร=ที่ 3 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร�างความ
เข�มแข็งให�สังคม
มีความพร�อมรับ
การเปลี่ยนแผลง
ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ
วัฒนธรรม 

     

ยุทธศาสตร=ที่ 4 
การจัดการศึกษา 
และการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของ
สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร=ที่ 
3 การพัฒนา
ด�านคุณภาพ
ชีวิต 

ประชาชนมี
ศักยภาพ  มี
ความรู�  มี
รายได�เพียงพอ
สามารถ
พึ่งตนเองได� 

 

1.ระดับ
คุณภาพชีวิต
ของประชาชน
ภายในตําบล
เชียงดา
เพิ่มขึ้นอย�าง
ต�อเนื่อง 
 
2.ขนบธรรม 
เนียม  
ประเพณี 
วัฒนธรรม
ท�องถิ่นได�รับ
การอนุรักษ�
และ
บํารุงรักษา
เพิ่มขึ้น 
อย�างต�อเนื่อง 
 
 

7 7 7 7  1. พัฒนาด�าน
คุณธรรม จริยธรรม 
และวัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถิ่น 
 
  
 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรมที่
ส�งเสริม
จริยธรรม 
คุณธรรม และ
วัฒนธรรม
ประเพณีท�องถิ่น   

 

ปXละ 7
โครงการ 

1.รณรงค�สร�าง
จิตสํานึกในด�าน
จริยธรรมและ
คุณธรรม 

2. ส�งเสริมและ
อนุรักษ�วัฒนธรรม
ประเพณีท�องถิ่น 

3. จัดงานวัน
ผู�สูงอาย ุ

4. ส�งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม
แก�ชุมชน 

5. อุดหนุนงาน
โครงการของดี
อําเภอสร�างคอม 

กอง
การศึกษาฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 
 
 
 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วยรับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

     6 6 6 6  2. พัฒนาและ
ส�งเสริมการศึกษา 
 
  
 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรมที่
ส�งเสริม
การศึกษา   

ปXละ 7โครงการ 1. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน�ศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 
2. ส�งเสริมทักษะ
การเรียนวิชาชีพ 

3. จัดตั้ง
ห�องสมุดชุมชน 

4. ส�งเสริม
ทุนการศึกษา
นักเรียนยากจน 

5. จัดซื้อวัสดุสื่อ
การเรียนการ
สอนศูนย�พัฒนา
เด็กเล็ก 

6. ปรับปรุง
ซ�อมแซมศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 

7. สายสัมพันธ�
ชุมชนและศูนย�
พัฒนาเด็กเล็ก 
8.ปฐมนิเทศ
ผู�ปกครองเด็กใน
ศูนย�พัฒนาเด็ก
เล็ก 

9. จัดงานวันเด็ก
แห�งชาติ 

กอง
การศึกษาฯ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 



 

 
ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน�วยรับ

ผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

     5 5 5 5  3. การพัฒนา
ส�งเสริมสุขภาพ
และอนามัย 
 
  
 

จํานวน 
กิจกรรมที่
จัดทําด�าน
สาธารณสุข  

ปXละ 5โครงการ 1. ส�งเสริมและสนับสนุน
ศูนย�สาธารณสุขมูลฐาน 
2. รณรงค�ป^องกันโรค
ไข�เลือดออกและโรคพิษ
สุนัขบ�า 

3. ส�งเสริมการออกกาํลัง
กายเพือ่สุขภาพ 

4. รณรงค� ป^องกันและ
ควบคุมโรคเบาหวาน/

ความดันโลหิต 
5. อบรมให�ความรู�ด�าน
การดูแลสุขอนามัย 

6. สงเสริมสุขภาพ 
อนามัยของมารดาและ
ทารก 

7. เยี่ยมเยยีนแม�หลัง
คลอด 

8.ตรวจสุขภาพประจาํปX  
9. อบรมให�ความรู�เรื่อง
โรคเอดส� 
10. รณรงค� ป^องกัน
โรคมะเร็งเต�านมและ
มะเร็งปากมดลูก 
 
 
 
 

สํานักงา
งานปลัด  

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน�วยรับ

ผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

     5 5 5 5  4. การพัฒนา
และส�งเสริมด�าน
สวัสดิการของ
ชุมชน 
 
  
 

จํานวนครั้งใน
การจัด
กิจกรรม/
โครงการ
เกี่ยวกบั
สวัสดิการ
ต�างๆ ของ
ประชาชน 

ปXละ 5โครงการ 1.สงเคราะห�ผู�สูงอายุ ผู�
พิการ และผู�ติดเชื้อเอดส� 

2. ส�งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมผู�สูงอาย ุ

3. ฝ�กอบรมอาชีพแก�
ผู�สูงอายุ ผู�พกิาร 
ผู�ด�อยโอกาส และผู�ดูแล 

4. ส�งเสริมและสนับสนุน
กลุ�มสตรีตําบลเชียงดา 

5. ส�งเสริมและสนับสนุน
เด็ก และเยาวชน
ผู�ด�อยโอกาส 

6. จ�างนักเรียนทํางานช�วง
ป_ดเทอม 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 

 
 
 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วยรับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64  

     3 3 3 3  5. การพัฒนา
ด�านกีฬาและ
นันทนาการ 
 
  
 

จํานวน โครงการ/ 
กิจกรรมด�านกีฬา
และนันทนาการ   

ปXละ 3
โครงการ 

1. ก�อสร�างสนาม
กีฬา 

2. ก�อสร�างสวน
สุขภาพ 

3. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน�สวนหย�อม 

4. ก�อสร�าง
สนามเด็กเล�น 

5. ก�อสร�างลาน
กีฬา
อเนกประสงค� 

6. จัดซื้อ
อุปกรณ�กีฬา /
ออกําลังกาย 
 

กองการศึกษา
ฯ 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วยรับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร=ที่ 4 
การพัฒนาการ
ท�องเที่ยวเชิง
อนุรักษ� การ
บริการ และการ
ส�งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีท�องถิ่น 

ยุทธศาสตร=ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล�อมเพื่อ
การใช�ประโยชน�
อย�างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร=ที่ 4 
การจัดการศึกษา 
และการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของ
สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร=ที่ 
4 การพัฒนา
ด�าน
สิ่งแวดล�อม 

มลภาวะและ
สิ่งแวดล�อมไม�
เป@นมลพิษให�
บ�านเรือน  
และชุมชนน�า
อยู�อย�างสงบ
สุข 

 

ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล�อม
ภายในตําบล
เขียงดาได�รับ
การจัดการ 
ดูแล อนุรักษ�
และฟ��นฟู
เพิ่มขึ้น 

 

1 1 1 1  1. สร�างจิตสํานึก
และความตระหนักใน
การจัดการทรัพยากร
น้ําและสิ่งแวดล�อม 
 
 
  
 

 

 

 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรมที่ 
ส�งเสริมการ 
อนุรักษ� 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปXละ 1 
โครงการ 

โครงการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล�อม  

สํานักงาน
ปลัด 

 

 

     2 

 

2 2 2 2. สร�างจิตสํานักและ
ความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรน้ํา
และสิ่งแวดล�อม 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรมที่ 
ส�งเสริมการ 
อนุรักษ� 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อม 
 

ปXละ 2
โครงการ 

1. ปรับปรุงภูมิ
ทัศน� 

2.ขุดลอกห�วย/
หนอง/คลอง/
แหล�งน้ํา 

กองช�าง  

 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วยรับผิด 
ชอบ 

หน�วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

     1 1 1 1  3. การบริหาร
จัดการและ
รณรงค�การกําจัด
ขยะมูลฝอย 

จํานวน 
โครงการ/ 
กิจกรรมที่ 
รณรงค�กําจัดขยะ
มูลฝอย 
 
 
 
 
 
 

ปXละ 1 
โครงการ 

โครงการ
บริหารจัดการ
และรณรงค�
การกําจัดขยะ  

สํานักงาน
ปลัด 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วยรับผิด 
ชอบ 

หน�วยสนับ 
สนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร�างความ
เข�มแข็งให�สังคม
มีความพร�อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ
สังคม และ
วัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร�ที่ 6  
การสร�างความ
มั่นคง  ความ
ปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย�สินของ
ประชาชน  และ
สาธารณสมบัติ 

ยุทธศาสตร=ที่ 4 
การจัดการศึกษา 
และการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของ
สังคม และคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร=ที่ 
5 การบริหาร
จัดการ
บ�านเมืองที่ดี 

การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่ดีแบบบูรณา
การและมีส�วน
ร�วม 

 

1. ชุมชนมี
ศักยภาพ
เข�มแข็งเพิ่ม
มากขึ้น 
 
2. 
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการของ
องค�กรเพิ่มขึ้น 

2 2 2 2 1. ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของประชาชน 
และองค�กรทุกภาค
ส�วนในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
 
  
 

 

จํานวนที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่
แสดงออกในการมี
ส�วนร�วมในระบบ
การเมืองการ
ปกครอง 
 
 
 
 
 
 

ปXละ 2 
โครงการ 

1.ส�งเสริมการ
มีส�วนร�วมของ
ประชาชน  
 
2. อุดหนุน
หน�วยงานอื่น 
 

สํานักงานปลัด 

กองการศึกษา
ฯ 

กองสวัสดิการ
สังคฒ 

 

 

     2 2 2 2 2.ส�งเสริมพัฒนา
ศักยภาพของ
บุคลากรและองค�กร
ให�มีขึดความสามารถ
ในการพัฒนา 

 

ร�อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจํานวน
บุคลากรที่ได�รับ
การพัฒนา ส�งเสริม
ศักยภาพในการ
ทํางาน 

ปXละ 2 
โครงการ 

1.เสริมสร�าง
ความรู� ทักษะ
แก�บุคลากร 

2.จัดซื้อวัสดุ 
ครุภัณฑ�
เสริมสร�าง
ศักยภาพการ
ทํางาน 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองช�าง 

กองการศึกษา
ฯ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

 
 
 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน�วยรับผิด 
ชอบ 

หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

     2 2 2 2 3. ส�งเสริมการ
พัฒนาระบบการ
บริการประชาชน
ตาม
มาตรฐานสากล 
 
  
 

จํานวนที่เพิ่มขึ้นของ
ประชาชนและผู�มา
ติดต�อราชการที่พึง
พอใจต�อ
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการองค�กร 

ปXละ 2 
โครงการ 

1.บริการเก็บ
ภาษีนอกสถานที่ 
 
2. แจกเบีย้ยัง
ชีพผู�สูงอายุ ผู�
พิการและผู�ติด
เชื้อเอดส�นอก
สถานที่ 

กองคลัง 

 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

     2 2 2 2 4.การพัฒนาและ
จัดระเบียบของ
ชุมชนและสังคม  

ร�อยละที่เพิ่มขึ้นของ
จํานวนประชาชนที่
ได�รับความปลอดภัย
ในการดําเนินการ
ป^องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการ
แก�ไขปSญหายาเสพติด 

ปXละ 2 
โครงการ 

1.รณรงค�สร�าง
จิตสํานึกในการ
พัฒนาสังคม 

2.จัดระเบียบ
ของชุมชนและ
สังคม 

สํานักงานปลัด 

กองคลัง 

กองช�าง 

กองการศึกษา
ฯ 

กองสวัสดิการ
ฯ 

 

 
 
 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน�วยรับผิด 

ชอบ 
หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

ยุทธศาสตร=ที่ 3 
การยกระดับ
คุณภาพชีวิตเพื่อ
สร�างความ
เข�มแข็งให�สังคม
มีความพร�อมรับ
การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และ
วัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร=ที่ 6 
การสร�างความ
มั่นคง ความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย�สิน
ของประชาชน 
และสาธารณ
สมบัติ 
 

ยุทธศาสตร=ที่ 4 
การจัดการศึกษา 
และการเสริมสร�าง
ความเข�มแข็งของ
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร=ที่ 
6 ตาม
แผนการ
กระจาย
อํานาจให�แก� 
อปท. และ
แนวนโยบาย
ของรัฐบาล 

การบริหาร
จัดการภาครัฐ
ที่ดีแบบบูรณา
การและมีส�วน
ร�วม 

1. จํานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ส�งเสริมธรรม
มาภิบาล 
ประชาธิปไตย 
และการมีส�วน
ร�วม ของคน
ในชุมชน 
 
2.จํานวนผู�ติด
ยาเสพติด
ลดลง 
 
3.การ
เจ็บปKวย และ
อัตราอุบัติเหตุ
ในชุมชนลดลง 
 

5 5 5 5  1. การถ�ายโอน
งานกิจการจัด
การศึกษา 
 
  
 

ร�อยละที่
เพิ่มขึ้นของ
งานถ�ายโอน
ด�านการศึกษา  

ปXละ 5
โครงการ 

1. จัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) 
2. อาหารกลางวัน 
3. จัดซื้อวัสดุงาน
บ�านงานครัว 
4. อุดหนุน
หน�วยงานอื่น 

สํานักงาน
ปลัด 

กอง
การศึกษาฯ 

 

    2 2 2 2 2.ส�งเสริมอัตรา
การป^องกันเฝ̂า
ระวังรักษา บําบัดผู�
เสี่ยงติดยาเสพติด 
และรักษาชุมชนให�
เข�มแข็ง 

ร�อยละที่ลดลง
ของกลุ�มติดยา
เสพติดใน
ตําบลเชียงดา 

ปXละ 2 
โครงการ 

1.รณรงค� เฝ̂าระวัง
ป^องกันยาเสพติด
และสร�างชุมชนให�
เข�มแข็ง 

2. อุดหนุน
หน�วยงานอื่น 

สํานักงาน
ปลัด 

 



 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร=

จังหวัด 

ยุทธศาสตร= อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร= 
อปท. 

เปFาประสงค=
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เปFาประสงค= 
(ตัวชี้วดัรวม) 

ค�าเปFาหมาย กลยุทธ=/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ 
กลยุทธ= 

ความก�าว 
หน�าของ
เปFาหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน�วยรับผิด 

ชอบ 
หน�วย
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 

     5 5 5 5 3. ส�งเสริมระบบ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย�สิน
ให�สามารถลด
ปSญหาความรุนแรง
จากอบุัติเหตุ 
อุบัติภัย 
อาชญากรรม และ
สาธารณภยัต�างๆ  
 
  
 

ร�อยละที่ลดลง
ของอุบัติเหตุ 
อุบัติภัย 
อาชญากรรม
และสาธารณ
ภัยต�างๆ  

ปXละ 5
โครงการ 

1.วัน อปพร. 

2. เฝ̂าระวังปSองกัน
และลดอุบัติเหตุ
อุบัติภัย ความสงบ
ภายในตําบล 

3. ส�งเสริมการ
ป^องกันและลด
อุบัติเหตุ อุบัติภัย 
สาธารณภยั 

4. รณรงค�และ
ป^องกันลดปSญหา
ความรุนแรงภายใน
ครอบครัว 

5. อุดหนุน
หน�วยงานอื่น 

สํานักงาน
ปลัด 

 

 


