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บทท่ี 1
บทนํา

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา หมายความวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององคกรปกครองสวน

ท อ ง ถ่ิ น ท่ี กํ า ห น ด ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  แ น ว ท า ง ก า ร พั ฒ น า ข อ ง อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น
ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด อําเภอ แผนชุมชน และ
นโยบายในการพัฒนาทองถ่ิน

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถ่ิน และปญหา ความตองการของประชาชนในทองถ่ินดวย

การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญตอองคการบริหารสวนตําบลเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนพัฒนาท่ีมุงไปสูสภาพการณท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคต เปนกรอบในการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลใหมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาจึงเนนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล ท่ีตองกําหนดถึง
สภาพการณท่ีตองการจะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น

การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห
ขอมูลอยางรอบดานอยางเปนระบบ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลสามารถ
แกไขปญหาและสนองความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลใหเปนรูปธรรมในลักษณะของแผนงาน
โครงการ กิจกรรมในการพัฒนา

2. เพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลมีจุดหมายและแนวทางการพัฒนาท่ีชัดเจน
เปนไปอยางมีระบบ มีกระบวนการท่ีแนนอน

3. เพ่ือใหการใชทรัพยากรเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความคุมคา
4. เพ่ือใหมีการประสานการดําเนินงานและลดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
เปนการเตรียมการเพ่ือกําหนดรายละเอียดเก่ียวกับกิจกรรมในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

โดยสรุปกิจกรรมไดดังนี้
1. ชี้แจงวัตถุประสงค ความสําคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาให

ผูบริหารทราบ และแจงผูท่ีเก่ียวของทราบเพ่ือดําเนินการตามข้ันตอนท่ีกําหนดไวตอไป
2. ทบทวน และตรวจสอบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการท่ีมีอยูเดิม และปรับปรุงใหมีความเหมาะสม

และเปนปจจุบัน โดยพิจารณาจากภารกิจในการดําเนินงานตามท่ีกําหนดไว
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3. จัดทําโครงการ กําหนดใหมีโครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือระบุรายละเอียด
เก่ียวกับทรัพยากรการบริหาร กระบวนการ และระยะเวลาในการดําเนินการแตละข้ันตอน

4. กําหนดแผนปฏิบัติการ เพ่ือกําหนดรายละเอียดกิจกรรม ชวงเวลาดําเนินการ และหนวย
รับผิดชอบในแตละข้ันตอน

ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาความสําคัญ
1. การเก็บรวบรวมขอมูล เปนการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของและจําเปนในการจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนา ไดแก ขอมูลดานโครงสรางพ้ืนฐาน ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานการเมืองการบริหาร
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ฯลฯ และนํามาจัดทําเปนฐานขอมูลเพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว

2. การรวบรวมปญหาสําคัญของทองถิ่น ขอมูลปญหาสําคัญของทองถ่ินจะชวยในการกําหนด
ยุทธศาสตรเพ่ือแกไขปญหา องคการบริหารสวนตําบลบานลํานาวจึงจัดประชุมประชาคมหมูบาน เพ่ือรับฟง
ปญหาความตองการและระดมความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาความตองการของประชาชนในทองถ่ิน และแนวทางการ
แกไขปญหาจากทุกฝายท่ีเก่ียวของ และนํามาจัดลําดับความสําคัญเรงดวนของปญหา โดยวิเคราะหจาก

- กลุมคนผูไดรับประโยชน
- ความรายแรงและเรงดวนของปญหา
- ความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต
- การยอมรับรวมกันของชุมชน
- ความเปนไปไดในการแกไขปญหา/การดําเนินการ

ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน
เปนการประเมินโดยวิเคราะหถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอก

ท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน
ของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอมภายใน ซึ่งท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบัน โดยใช
เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength – S) จุดออน (Weak – W)
และปจจัยภายนอก ไดแก โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat – T) เปนเครื่องมือ

การวิเคราะหจุดแข็ง (Strength – S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนดี ความ
เขมแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ สวนท่ีสงเสริมใหเกิดความสําเร็จ ซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ

การวิเคราะหจุดออน (Weakness – S) เปนการพิจารณาปจจัยภายในหนวยงานวามีสวนเสีย ความ
ออนแอ ขอจํากัด ความไมพรอม ซึ่งจะพิจารณาในดานตาง ๆ เชนเดียวกับการวิเคราะหจุดแข็ง

การวิเคราะหโอกาส (Opportunity – O) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกวามีสภาพเปนเชน
ไร เหตุการณสถานการณของประเทศ ของจังหวัด ของอําเภอท่ีเกิดข้ึนจะสงผลตอองคการบริหารสวนตําบล
อยางไร มีการเปลี่ยนแปลงใดท่ีเปนประโยชนหรือเปนโอกาสอันดีตอองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งพิจารณาท้ัง
ดานเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี

การวิเคราะหอุปสรรค (Threat – T) เปนการศึกษาสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเปนอุปสรรคหรือภาวะ
คุกคาม กอใหเกิดผลเสียหรือเปนขอจํากัดตอองคการบริหารสวนตําบล ซึ่งพิจารณาจากดานเศรษฐกิจ สังคม
การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี เชนเดียวกับการวิเคราะหโอกาส
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ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถิ่น
1. การกําหนดวิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น

วิสัยทัศน (vision) คือ สภาพการณท่ีองคการบริหารสวนตําบลอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา
วิสัยทัศนเปนผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต พิจารณาปจจุบัน และมุงหวังถึงอนาคตขางหนา การ
กําหนดวิสัยทัศน จึงเปนการตอบคําถามวา “องคการบริหารสวนตําบลตองการเปนอะไรในอนาคต”
วิสัยทัศนท่ีดีควรมีลักษณะ

- เปนขอความท่ีเขาใจงาย แสดงใหเห็นถึงจุดมุงหมายและทิศทาง
- มีความเปนไปไดในการบรรลุถึงภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
- สรางแรงบันดาลใจ (ทาทาย เราใจ)
- สอดคลองกับขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของสังคม
- วัดผลสําเร็จได
- เปนท่ียอมรับของผูท่ีเก่ียวของ

2. การกําหนดภารกิจหลักหรือพันธกิจ ในการพัฒนาทองถิ่น ในการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดสิ่งท่ีองคการบริหารสวนตําบลจะตองทํา โดยจะเกิดข้ึนหลังจากท่ีทราบวาองคการ

บริหารสวนตําบลตองการเปนอะไรในอนาคต แลวกําหนดวาจะตองทําอะไรถึงจะบรรลุวิสัยทัศน  ภารกิจหลัก
หรือพันธกิจท่ีดีในการพัฒนาทองถ่ิน มีลักษณะดังนี้

- ตองสอดคลองกับนโยบาย กฎหมายและระเบียบท่ีมีอยู
- ไมขัดแยงตอบทบาทหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมาย
- ตองระบุถึงบทบาทหนาท่ีท่ีจําเปนตอการบรรลุวิสัยทัศนไดอยางครอบคลุมรอบดาน และมี

ความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
- ตองสะทอนถึงคุณคาหลักหรือขอบเขตกิจกรรมท่ีมุงเนนเปนพิเศษ
- ตองสนับสนุนและนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนท่ีกําหนดได

ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรคาแกการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลท่ีจะกอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนและสอดคลองกับวิสัยทัศนและ
ภารกิจหลักขององคการบริหารสวนตําบล

การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีดี มีลักษณะดังนี้
1. ตองระบุขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีสนับสนุนและนําไปสูภารกิจหลักและบรรลุวิสัยทัศนได

อยางครอบคลุม รอบดาน
2. มีความเปนไปไดในทางปฏิบัติ
ข้ันตอนท่ี 6 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนา ภายในเวลาท่ี

กําหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลท่ีคาดวาจะไดรับในเชิงปริมาณตามชวงเวลาตาง ๆ ของกระบวนการ
ดําเนินงาน

เปาหมายท่ีดีควรมีองคประกอบ ดังนี้
1. เงื่อนเวลา ควรระบุวาตองการทําอะไรใหบรรลุผลเม่ือไหร
2. ปริมาณ ท่ีตองการใหเกิดข้ึนในจํานวนเทาไหร
3. คุณภาพ เปนสภาพท่ีพึงปรารถนา
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4. มีความเปนไปไดในการใชทรัพยากรท่ีมีอยูจริง
5. ควรเปนขอความท่ีแสดงผลลัพธท่ีจะเกิดข้ึนภายหลังโครงการสิ้นสุด
ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการอันบงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวของ

องคการบริหารสวนตําบลวาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตไดอยางไร เปนกรอบชี้นําหรือสวนหัว
กระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเปนการกําหนดวิธีการหรือข้ันตอนท่ีทองถ่ินเลือกท่ีจะปฏิบัติ เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  เปนการตอบคําถามวา “องคการบริหารสวนตําบลจะไปถึงจุดหมายท่ีตองการได
อยางไร”

ภายใตยุทธศาสตรตาง ๆ องคการบริหารสวนตําบลจะกําหนดแนวทางเ พ่ือแสดงให เห็น
แนวทางการดําเนินการใหบรรลุยุทธศาสตรนั้น

แนวทางการพัฒนาทองถ่ินท่ีกําหนดไวจะตองนําแนวทางท่ีไดท้ังหมดมาทําการบูรณาการเพ่ือไมใหเกิด
ความซ้ําซอนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาทองถ่ินจะทําใหไดยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินดานตาง ๆ
ท่ีสมบูรณ

ข้ันตอนท่ี 8 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน นําผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1 – 7 มาจัดทําราง

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลบานลํานาว  จากนั้นเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือ
พิจารณากอนนําเสนอใหสภาทองถ่ินพิจารณา และผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติและประกาศใชแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา
1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา

1. การวางแผนชวยกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลวาจะพัฒนาไปในทิศทางใด
2. ทําใหเกิดการประสานงานท่ีดี การวางแผนไดสรางความม่ันใจในเรื่องเอกภาพท่ีจะบรรลุ

จุดมุงหมายขององคการบริหารสวนตําบล ทําใหกิจกรรมตาง ๆ ท่ีจัดวางไวมุงไปสูจุดหมายเดียวกัน
3. เปนเครื่องมือในการกํากับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล
4. ลดความไมแนนอน การวางแผนชวยลดความไมแนนอนในอนาคตลง เพราะการวางแผนเปนงาน

ท่ีเก่ียวของกับการคาดการณเหตุการณในอนาคต
5. ทําใหเกิดความประหยัด การวางแผนเก่ียวของกับการใชสติปญญาเพ่ือคิดวิธีการใหองคการบริหาร

สวนตําบลบรรลุถึงประสิทธิภาพ เปนการใหงานในฝายตาง ๆ มีการประสานงานกันดี กิจกรรมท่ีดําเนินมีความ
ตอเนื่องกัน กอใหเกิดความเปนระเบียบในงานตาง ๆ ท่ีทํา ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการใชประโยชนจากทรัพยากรตาง
ๆ อยางคุมคา นับวาเปนการลดตนทุนท่ีดี กอใหเกิดความประหยัดแกองคกร
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บทที่ 2
สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐานที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๒.1 ขอมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณสุข

1. สภาพท่ัวไป
ขนาดและท่ีตั้ง
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเซกาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

ประมาณ 26 กิโลเมตร และอยูหางจากจังหวัดบึงกาฬ  ประมาณ 70 กิโลเมตร มีพ้ืนท่ี 42.7 ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ 26,670 ไร

อาณาเขต
ลักษณะภูมิประเทศของตําบลโสกกาม มีลักษณะเปนท่ีราบสูงและราบลุมน้ําทวมถึง มีพ้ืนท่ีสําหรับทํา

สวนยางพารา,ทําไร ,ทําสวน ,ทํานา และองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีอาณาเขตติดตอดังนี้
ทิศเหนือ ติดตอกับ อบต.ทาดอกคํา อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศใต ติดตอกับ อบต.บานตอง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันออก ติดตอกับ อบต.บึงโขงหลง อําเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ
ทิศตะวันตก ติดตอกับ อบต.บานตอง อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

เขตการปกครอง
ตําบลโสกกาม แบงเขตการปกครองเปนหมูบาน มีหมูบานจํานวนท้ังสิ้น 12 หมูบาน

รายละเอียด ดังนี้
ประชากร

มีประชากรท้ังสิ้น 6,306 คน แยกเปน ดังนี้
หมูท่ี หมูบาน จํานวนครัวเรือน จํานวนประชากร รวม

ชาย หญิง
1 บานโสกกาม 23๔ 4๓๕ 4๑๙ 8๕๔
2 บานนาตาไก 1๙๓ 3๓๓ 3๐๘ 641
3 บานยางเรียน 12๕ 212 181 393
4 บานหนองปะตาง ๔๐ 69 64 133
5 บานบอพนา 2๗๔ 470 442 912
6 บานดงสวาง 18๕ 355 296 651
7 บานโนนสําราญ 19๘ 351 348 699
8 บานหนองปลาดุก 1๑๑ 175 184 359
9 บานถํ้าพระ 6๖ 119 102 221

10 บานโนนสําราญใต 13๖ 295 265 560
11 บานโนนงาม 117 228 221 449
12 บานเจริญสุข 12๘ 234 200 434

รวม 1,๘๐๗ 3,276 3,030 6,306
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ความหนาแนนของประชากรประมาณ 14๖.๔๙ คนตอตารางกิโลเมตร

รายช่ือกํานัน/ผูใหญบานในเขตตําบลโสกกาม

หมู ช่ือหมูบาน ช่ือ - สกุล หมายเหตุ
๑ โสกกาม นายนาวิน   ประจักโก
๒ นาตาไก นายสายัณห หัตถกิจ
๓ ยางเรียน นายรันตรัง   ปททุม
๔ หนองปะตาง นายนเรศ   ยมโคตร
๕ บอพนา นายทวี   ผลจันทร
๖ ดงสวาง นายอุดม   ชาวนาเผือ
๗ โนนสําราญเหนือ นายออย   โพคะนัน
๘ หนองปลาดุก นางกาญจนา   ชนะการี กํานันตําบล
๙ ถํ้าพระ นางหนูเรียน  ติสจันทร

๑๐ โนนสําราญเหนือ นายสุดที   ทุมเพ็ง
๑๑ โนนงาม นายประครองศรี   เชียงแสน
๑๒ เจริญสุข ประยวน  โลหคํา

ลักษณะการประกอบอาชีพ
- ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รอยละ ๘๐
- ประกอบอาชีพคาขาย รอยละ ๑5
- ประกอบอาชีพรับจางและอ่ืน ๆ รอยละ 5

2. สภาพทางเศรษฐกิจ
ผลผลิตท่ีสําคัญของตําบล ไดแก การเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว พืชท่ีปลูก ไดแก ยางพารา  ขาว

และมันสําปะหลัง
การพาณิชยกรรมและบริการ

สถานประกอบการดานพาณิชยกรรม ประกอบดวย
1. ปมน้ํามัน จํานวนท้ังหมด 13 แหง

- ปมขนาดใหญ จํานวน 3 แหง
- ปมน้ํามันหลอด จํานวน 6 แหง
- ตูน้ํามันอัตโนมัติ จํานวน 4 แหง

2. โรงสีขาว จํานวน 11 แหง
3. รานคาเบ็ดเตล็ด จํานวน 15 แหง
4. รานซอมรถ จํานวน 2 แหง

3. สภาพทางสังคม
การศึกษา
 โรงเรียนระดับประถมศึกษา จํานวน 4 แหง  ดังนี้

- โรงเรียนบานโสกกาม-นาตาไก ตั้งอยูหมู 8 บานหนองปลาดุก
- โรงเรียนบานบอพนา ตั้งอยูหมู 5 บานบอพนา
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- โรงเรียนบานดงสวาง ตั้งอยูหมู 6 บานดงสวาง
- โรงเรียนบานโนนสําราญ-ยางเรียน ตั้งอยูหมู 10 บานโนนสําราญ

 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จํานวน 1 แหง ดังนี้
- โรงเรียนโสกกามวิทยา ตั้งอยูหมู 1 บานโสกกาม

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 5 แหง  ดังนี้
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโสกกาม ตั้งอยูหมู 1 บานโสกกาม
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานยางเรียน ตั้งอยูหมู 3 บานยางเรียน
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานบอพนา ตั้งอยูหมู 5 บานบอพนา
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานโนนสําราญ ตั้งอยูหมู 10 บานโนนสําราญ
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานดงสวาง ตั้งอยูหมู 6 บานดงสวาง

สถาบันและองคกรทางศาสนา
 วัด จํานวน 8 แหง
 สํานักสงฆ จํานวน 6 แหง
การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
● สถานีอนามัยประจําตําบล จํานวน 1 แหง
● ศูนยสาธารณสุขมูลฐานระดับหมูบาน จํานวน 12 แหง
● อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 175 คน

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
● สถานีตํารวจภูธร จํานวน 1 แหง
● อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน จํานวน 35 คน
● ลูกเสือชาวบาน จํานวน 500 คน
● ไทยอาสาสมัครปองกันชาติ จํานวน 200 คน
ดานอ่ืนๆ
● โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 12 แหง
● อูซอมรถ ,ตูไปรษณีย ,หอกระจายขาว ,รานขายยา ,ศาลาพักรอน ,รานอาหาร ,รานขายของ

เบ็ดเตล็ด ,โรงสีขาว ,บริการเหลานี้กระจายอยูตามหมูบานตาง ๆ

4. สภาพโครงสรางพื้นฐาน
การคมนาคมและการขนสง
● ถนนสายหลักท่ีเชื่อมกับอําเภอ (ถนนลาดยาง 65% และถนนลูกรัง 35%)
● ถนนภายในหมูบาน (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 70% และถนนลูกรัง 30%)

การโทรคมนาคม
● ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข (สาขายอย) จํานวน 1 แหง
● โทรศัพทสาธารณะ จํานวน 12 แหง
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ไฟฟา
ตําบลโสกกาม มีไฟฟาใชทุกครัวเรือน ในสวนของไฟฟาสาธารณะนั้นทางตําบลโสกกามไดดําเนินการ

ขยายเขตไฟฟา เพ่ือใหครอบคลุมทุกหมูบานและอํานวยความสะดวกตอประชาชนท่ีใชเสนทางในการสัญจรไป
มาในเวลากลางคืน

แหลงน้ําธรรมชาติ
● ลําธาร , หวย จํานวน 5 สาย
● บึง , หนอง และอ่ืน ๆ จํานวน 3 แหง
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน
● ฝาย จํานวน 9 แหง
● บอน้ําดิน จํานวน 2 บอ
● บอบาดาล จํานวน 36 บอ
● ระบบน้ําประปา จํานวน 8 แหง

5. สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ
● น้ําตกถํ้าพระ จํานวน 1 แหง
● บึงโขงหลง จํานวน 1 แหง

๒.๒ ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น
1. ดานการบริหารการเมืองทองถิ่น

องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนราชการบริหารสวนทองถ่ินมีฐานะเปนนิติบุคคล
และมีโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลประกอบดวย 2 ฝาย คือ

๒.1 ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีฐานะเปนฝายนิติบัญญัติ มีสมาชิกท่ีมาจากการ
เลือกตั้งหมูบานละ 2 คน ตําบลโสกกาม มี 12 หมูบาน มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
จํานวน 24 คน

๒.2 ฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีคณะผูบริหาร จํานวน 3 คน คือ นายก
องคการบริหารสวนตําบลและรองนายกองคการบริหารสวนตําบลอีก 2 คน ทําหนาท่ีบริหารงานในองคการ
บริหารสวนตําบลใหเปนไปตามมติ ขอบังคับ และแผนพัฒนาตําบล

2. ดานการบริหารสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
สวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกามเปน

ผูบังคับบัญชา โดยมีการจัดแบงสวนราชการออกเปน ๔ สวน คือ
๒.1 สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชาดูแล

สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล
๒.2 สวนการคลัง มีนักบริหารงานการคลัง เปนหัวหนาสวนฯและดูแลสวนการคลัง
๒.3 กองชาง มีรองปลัดองคการบริหารสวนตําบล รักษาการในตําแหนงหัวหนากองฯ และเปนผูดู

แลกองชาง
๒.4 สวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีนักบริหารการศึกษา เปนหัวหนาสวนฯ และดูแล

สวนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
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ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบล (ดานบุคลากร)

บุคลากร
ขาราช
การ

ลูกจาง
ประจํา

ลูกจาง
ตาม
ภาร
กิจ

ลูกจาง
ทั่วไป

ระดับการศึกษา

ป. 4 ป. 6 ม. 3 ม.6 ปวช. ปวส. ป.ตรี ป.โท

สํานักปลัดฯ ( 1๕ ) 8 - ๔ ๓ - - - ๑ 1 ๔ 4 5

สวนการคลัง ( 8 ) 1 2 5 - - - - - - 6 2 -

กองชาง ( ๔ ) ๑ - ๓ - - - - - - 2 ๒ -

สวนการศึกษาฯ ( 14 ) 6 - 8 - - - - - - - 11 3

รวม ( 37 ) 1๖ 2 ๒๐ ๓ - - - ๑ 1 1๒ 1๙ 8

คณะผูบริหาร ( 4 คน ) - - - - - 1 - - - 2 1

สมาชิกสภาฯ ( 24 ) - - - - - 6 8 8 1 1 - -

รวม ( 28 ) - - - - - 6 9 8 1 1 2 1

3. ดานงบประมาณ
งบประมาณ ในการจัดทํางบประมาณท่ีผานมา องคการบริหารสวนตําบล มีรายได จากการจัดเก็บ

ภาษี และ มีรายจายตามแผนงาน ดังนี้

ปงบประมาณ งบประมาณ (รับจริง) (บาท) งบประมาณ (จายจริง) (บาท)

255๕ ๒๐,๑๒๕๘๑๑.๘๘ ๑๘,๘๙๘,๔๗๐.๔๓
255๖ ๒๒,๙๕๙,๒๒๘.๖๑ ๒๐,๖๑๕,๐๑๘.๔๑
255๗ ๒๓,๐๔๓,๒๔๗.๒๕ ๒๑,๒๑๕,๗๙๐.๖๙
255๘ 37,046,๒44.94 36,102,730.20
255๙ 34,239,859.98 33,701,206.73

๒.๓ จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ของ อปท.
1) ตําบลโสกกามมีเนื้อท่ีประมาณ 42.70 ตารางกิโลเมตร เปนท่ีราบสูงและราบลุมน้ําทวมถึงติด

กับเขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว ติดกับเขตพ้ืนท่ีชุมน้ําโลกบึงโขงหลง มีลําหวยหลายสายและมีหนองคลองบึง
เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา และทําสวนยางพารา ฯลฯ

2) พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อยูติดตําบลทาดอกคํา  ตําบลบานตอง  ตําบลบึง
โขงหลง ซึ่งมีเสนทางการจราจรหลายสายท่ีสามารถเดินทางไปยังอําเภอท่ีอยูใกลเคียง   ทําใหมีความ
สะดวกในการเดินทางและในการขนสงผลิตภัณฑจากเมืองสูทองถ่ินและสินคาเกษตรสูอําเภอใกลเคียง

3) มีศูนยการเรียนชุมชน ทําใหมีการรวมกลุมอาชีพตางๆและเรียนรูในการประกอบอาชีพ
ประกอบกับมีบุคลากรจากหนวยงานของรัฐท่ีคอยใหคําแนะนําทําใหมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร
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4) มีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน   โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนยการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาสามารถเดินทางไดสะดวกรวดเร็ว ทําให
สามารถสงเสริมพัฒนาการศึกษาเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5) ประชาชนมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเก้ือกูลมีความปรองดอง  มีความสามัคคี
ซึ่งจะสามารถสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชนเปนไปไดงาย
และมีประสิทธิภาพ

6) มีการรวมกลุมประชาชนในการพัฒนาอาชีพและรายไดหลายกลุมและมีการดําเนินการอยาง
จริงจังซึ่งหากไดรับการสงเสริมสนับสนุนจะสามารถพัฒนาอาชีพและสามารถสรางรายไดใหแกชุมชนไดเปน
อยางดี

7) มีขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินอันดีงามท่ีไดสืบทอดกันมายาวนาน  ไดแก  ประเพณีบุญ
มหาชาติ    ประเพณีสงกรานต  ประเพณีเขาพรรษา   เปนตน

8) ตําบลโสกกามมีทรัพยากรปาไม  ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดเหมาะแกการศึกษาคนควา
และวิจัย

9) มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงหลายแหง  เชน  เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว  น้ําตกถํ้าพระและมี
สํานักสงฆหลายแหงตั้งอยูตามเชิงเขา  ซึ่งเหมาะแกการเผยแผพุทธศาสนา
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บทที่ 3
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา

3.1 ยุทธศาสตรท่ีสําคัญชองชาติ
การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ

นโยบายและยุทธศาสตรในระดับตางๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-
2559) แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตรการพัฒนาเพ่ือ
เสริมความม่ันคงของชาติ  ยุทธศาสตรหลักของคณะรักษาความม่ันคงแหงชาติ(คสช.) คานิยมหลักของคนไทย
และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน แนวทางการดําเนินการเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูประชาคม
อาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีภาคกลาง ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัดบึงกาฬ นโยบายของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนตน แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาตําบล
ตามอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เปนแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับปญหา ความตองการของประชาชนเอง ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาเปนไปอยางถูกตองตรงกับปญหาท่ี
เกิดข้ึนจริง ทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม
สําหรับแนวคิดท่ีสําคัญท่ีเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลหนองตาแตม
มีดังตอไปนี้
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงคและ
เปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาท่ีมีลาดับความสําคัญสูง

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนแผนยุทธศาสตรท่ีชี้นําทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุงสู
วิสัยทัศนระยะยาว ท่ีทุกภาคสวนในสังคมไทยไดเห็นพองรวมกันกําหนดเปนวิสัยทัศนป พ.ศ2570 ซึ่งกําหนด
ไววา “คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย
และม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เก้ือกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยู
ในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศร”ี

3.2.1 วิสัยทัศน
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ

เปลี่ยนแปลง”
3.2.2 พันธกิจ
1.) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ไดรับการคุมครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค
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ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปรงใส เปนธรรม

2.) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม เรียนรูตลอดชีวิต มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับ
การเปลี่ยนแปลง

3.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และ
ภูมิปญญา สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม

4.) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ

3.2.3 วัตถุประสงคและเปาหมาย
วัตถุประสงค
1) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสันติสุข
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณคุณธรรม

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือขาย

การผลิตสินคาและบริการบนฐานปญญา นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการเปนสังคมคารบอนต่ํา

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ

3.2.4 เปาหมายหลัก
1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน ความเหลื่อมล้ําในสังคมลดลง สัดสวนผู

อยูใตเสนความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่นไมต่ํากวา 5.0 คะแนน
2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และถาบันทางสังคมมีความ

เขมแข็งมากข้ึน
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต

ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ ๓.๐ ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ใหมีไมต่ํากวารอยละ 4.00

๔) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก
รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ

3.2.5 ตัวช้ีวัด
1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุด

รอยละ 10.0 กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 1.0 สัดสวนผูอยูใตเสนความยากจน สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ี
สามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น
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2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผูเรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดสวน
ประชากรท่ีเขาถึงโครงขายคมนาคมและอินเทอรเน็ตความเร็วสูง จํานวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
อัตราการปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ

4) คุณภาพน้ําและอากาศ รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ และสัดสวนการปลอยกาซเรือน
กระจกตอหัวเปรียบเทียบกับลําดับข้ันการพัฒนาท่ีแสดงโดยผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

การพัฒนาประเทศใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอยางมีคุณภาพและ
ยั่งยืน ภายใตกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปลี่ยนเร็ว คาดการณไดยากและ
ซับซอนมากยิ่งข้ึน การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไดกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
เหมาะสม โดยเรงสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันปจจัยเสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศดานตางๆ ใหเขมแข็ง
ควบคูไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยใหมีคุณภาพ มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและไดรับประโยชนจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรม รวมท้ังสรางโอกาสทางเศรษฐกิจดวยฐานความรู และความคิด
สรางสรรคบนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม นําไปสูการพัฒนาประเทศท่ีม่ันคงและ
ยั่งยืน ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีสําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มีดังนี้

4.1 ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม ใหความสําคัญกับ
1. การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการเสริมสรางขีด

ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง มุงปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีฐาน
การพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและแข็งแกรงมากข้ึน สงเสริมการ
จัดสรรทรัพยากรใหเกิดความเปนธรรม ปรับโครงสรางภาษีท้ังระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและเปน
เครื่องมือสรางความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพยสิน พัฒนาการใชประโยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขาถึงขอมูลขาวสารในการพัฒนาอาชีพ สงเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนใน
การเสริมสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมแกคนในสังคมไทย รวมท้ังยกระดับคุณภาพระบบการ
คุมครองทางสังคมใหครอบคลุมทุกคนอยางท่ัวถึง สอดคลองกับความตองการและความจําเปน

2. การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับปจเจก และ
สรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุงพัฒนาระบบบริการสาธารณะใหมีคุณภาพ
และมีชองทางการเขาถึงอยางเทาเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย การเขาถึงระบบ
สาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบการเงินฐานราก
และระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสรางเจตคติดานความเสมอภาคระหวางหญิงและชาย และพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลในการคุมครองทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และสามารถเขาถึงบริการอยางมี
ประสิทธิภาพ
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3. การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวนรวมในเชิง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี ใหทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอยาง
สรางสรรค เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปญหาของชุมชนดวยตนเอง สนับสนุน
การรวมกลุมอาชีพท่ีสอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนท่ี สงเสริมใหภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินเปนพลังรวมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุมครองผูบริโภคเพ่ิมชอง
ทางการเขาถึงขอมูลและองคความรูเก่ียวกับสิทธิของผูบริโภค สงเสริมบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการ
ตัดสินใจท้ังในระดับชาติและระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

4. การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชนของสังคม
และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบท่ี
รัดกุม โดยสรางคานิยมใหมท่ียอมรับรวมกันบนฐานของความไวเนื้อเชื่อใจและเก้ือกูลกันในสังคม สงเสริม
วัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลนําไปสูการเปนประชาธิปไตยท่ีถูกตองและเหมาะสม เสริมสรางระบบ
บริหารราชการใหเขมแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถวงดุลอํานาจการตรวจสอบท่ีเขมงวดและรอบดาน พัฒนา
ขาราชการใหมีคุณภาพสูง มีคุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดรับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยท้ัง
ระบบใหเปนประชาธิปไตยของมวลชน สรางความเทาเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพ่ิมชองทางในการรับ
ขอรองเรียนและใหความชวยเหลือเยียวยาแกผูเสียหายและผูไดรับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมท้ัง
สนับสนุนการใชสื่อเพ่ือสังคมท้ังในระดับประเทศและทองถ่ิน และสังคมออนไลนใหเปนพลังหนุนเสริมการ
พัฒนา

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ
1. การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม เปนการสงเสริมคูสมรสท่ีมีความ

พรอมใหมีบุตรเพ่ิมข้ึนและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุไมใหต่ํากวาระดับท่ีเปนอยูปจจุบันสนับสนุนการกระจาย
ตัวและสงเสริมการตั้งถ่ินฐานของประชากรใหเหมาะสมสอดคลองกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติ
ของพ้ืนท่ี

2. การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มุงพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกชวงวัย
สอดแทรกการพัฒนาคนดวยกระบวนการเรียนรูท่ีเสริมสรางวัฒนธรรมการเก้ือกูล พัฒนาทักษะใหคนมีการ
เรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต ตอยอดสูการสรางนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝกฝนเปนความคิดสรางสรรคปลูกฝงการ
พรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูอ่ืน และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย มีระเบียบวินัย พัฒนาคนดวยการเรียนรูใน
ศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย สอดคลองกับแนวโนมการจางงานและเตรียม
ความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สรางจิตสํานึกใหคนไทยมีความรับผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย
หลักสิทธิมนุษยชน สรางคานิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม เรียนรูการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

3. การสงเสรมิการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม โดยสรางเสริมสุขภาวะ
คนไทยใหมีความสมบูรณแข็งแรงท้ังรางกายและจิตใจ พัฒนาความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง
ครอบครัว ชุมชน สรางการมีสวนรวมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือตอสุขภาพ ควบคูกับการพัฒนา
ระบบบริการสาธารณสุขใหมีคุณภาพ พรอมท้ังการสงเสริมการแพทยทางเลือก การพัฒนาระบบฐานขอมูล
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สุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรดานสาธารณสุขใหเหมาะสมท้ังการผลิตและการกระจายบุคลากร
ตลอดจนการใชมาตรการการเงินการคลังเพ่ือสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

4. การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต มุงสรางกระแสสังคมใหการเรียนรูเปนหนาท่ีของคนไทยทุกคน มี
นิสัยใฝรู รักการอานตั้งแตวัยเด็ก และสงเสริมการเรียนรูรวมกันของคนตางวัย ควบคูกับการสงเสริมใหองคกร
กลุมบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเปนแหลงเรียนรูอยางสรางสรรค สื่อสารดวยภาษาท่ีเขาใจงาย
รวมถึงสงเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคลองกับความตองการของผูเรียน และสรางสังคมแหงการเรียนรูท่ีมี
คุณภาพและสนับสนุนปจจัยท่ีกอใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต

5. การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม เปนการเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนา
บทบาทของสถาบันหลักทางสังคมใหเอ้ือตอการพัฒนาคน สรางคานิยมใหคนไทยภูมิใจในวัฒนธรรมไทย และ
ยอมรับความแตกตางของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปญหาความขัดแยงทางความคิด และสรางความ
เปนเอกภาพในสังคม สรางเครือขายความรวมมือทางวัฒนธรรมรวมกับประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนใหเกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู สงเสริมความเขาใจระหวาง
ประชาชนในการเรียนรูประวัติศาสตร วัฒนธรรม และการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลขาวสาร

4.3 ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ใหความสําคัญกับ
1. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืนมุงรักษา ปองกัน

และคุมครองพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนใหเกษตรกรรายยอยมีท่ีดินเปนของตนเองหรือมีสิทธิ
ทํากินในท่ีดิน ใชมาตรการทางภาษีเพ่ือบังคับหรือจูงใจใหบุคคลผูถือครองท่ีดินทําประโยชนในพ้ืนท่ีดังกลาว
มากข้ึน สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอยางเทาเทียมและเปนธรรมเรงรัดการจัดใหมีองคกรและระบบ
บริหารจัดการท่ีดินใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟนฟู
และสงเสริมคานิยม วัฒนธรรมท่ีดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน

2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐใหความสําคัญกับการวิจัยและ
พัฒนาอยางตอเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ี
สอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ี ควบคุมและกํากับดูแลใหมีการนําเขาและใชสารเคมีทางการเกษตรท่ีไดมาตรฐาน
ปรับปรุงบริการข้ันพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตใหท่ัวถึง สงเสริมการผลิตท่ีคงไวซึ่งความหลากหลายของพันธุพืชและ
สัตวท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดลอมของประเทศ พัฒนาและเสริมสรางองคความรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีตางๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมท้ังสนับสนุนการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอมใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่องและท่ัวถึง

3. การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต สนับสนุนการผลิตและบริการของ
ชุมชนในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตร อาหาร และพลังงาน สงเสริมสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีใหรวม
ทําการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน สนับสนุนเกษตรกรและผูประกอบการนําองคความรู นวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมบนฐานความคิดริเริ่มสรางสรรคมาใชในการสรางมูลคาเพ่ิมสินคา ผลิตภัณฑ
เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร มาตรฐานระบบการผลิตสินคาเกษตรให
เทียบเทาระดับสากล สงเสริมระบบตลาดกลางสินคาเกษตรและตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา สงเสริม
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ภาคเอกชนและองคกรชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการระบบสินคาเกษตรและอาหารรวมกับสถาบัน
เกษตรกร เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกสของภาคเกษตร

4. การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร มุงพัฒนาระบบการสรางหลักประกัน
รายไดของเกษตรกรใหมีความม่ันคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร
สงเสริมระบบการทําการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเปนธรรมแกทุกฝาย ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเปนอยู
ของเกษตรกร สรางแรงจูงใจใหเยาวชน เกษตรกรรุนใหม และแรงงานท่ีมีคุณภาพเขาสูอาชีพเกษตรกรรม
พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนใหเปนกลไกสนับสนุนการพ่ึงพาตนเองของเกษตรกร เสริมสราง
ความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอยท่ีไดรับผลกระทบจากการนําเขาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีตนทุนต่ําท่ี
เปนผลมาจากขอตกลงการเปดการคาเสรี

5. การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน โดย
สงเสริมใหเกษตรกรปลูกตนไมและปลูกปาโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน สงเสริมใหเกษตรกรทําการเกษตร
ดวยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนใหมีการจัดการและเผยแพรองค
ความรูและการพัฒนาดานอาหารศึกษาทุกรูปแบบอยางตอเนื่องและท่ัวถึง รวมท้ังสงเสริมพฤติกรรมการบริโภค
ท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสรางเครือขายการผลิตและการบริโภคท่ีเก้ือกูลกันในระดับ
ชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงกัน สงเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตไดในชุมชนและท่ีเหลือใชจาก
การเกษตรมาผลิตเปนพลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ังสงเสริมและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีใหเปน
เครื่องมือในการสรางความเขมแข็งดานอาหารใหกับเกษตรกรและชุมชนอยางเปนระบบ

6. การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาค
เกษตร ดวยการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน จัดใหมี
ระบบการบริหารจัดการสินคาเกษตรท่ีใชเปนท้ังอาหารและพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการใช
พลังงานชีวภาพท่ีเก่ียวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดใหมีกลไกกํากับดูแลโครงสรางราคาของพลังงาน
ชีวภาพ และปลูกจิตสํานึกในการใชพลังงานชีวภาพอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา

7. การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน โดย
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือขายปราชญชาวบาน ภาคเอกชน และชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการ
กําหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทํางานของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ
ใหมีการรวมมือและบูรณาการการทํางานอยางจริงจัง ท้ังในสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี พัฒนาระบบฐานขอมูล
สารสนเทศดานอาหารและพลังงานตั้งแตการผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับ
การพัฒนาดานการเกษตร สงเสริมความรวมมือระหวางประเทศท้ังในระดับพหุภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะ
ประชาคมอาเซียนท่ีกอใหเกิดความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน

4.4 ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืนให
ความสําคัญกับ

1. การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน โดยสรางความเขมแข็งใหกับ
ผูประกอบการ โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และผลักดันใหมีบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศใหเขมแข็งและแขงขันได ดวยการปรับโครงสรางการคาและการลงทุนให
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สอดคลองกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับโครงสรางภาค
บริการใหสามารถสรางมูลคาเพ่ิมกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมบนฐานความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรคซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจสรางสรรคการพัฒนา
เมืองสรางสรรค และการพัฒนาอุตสาหกรรมสรางสรรค พัฒนาภาคเกษตรบนฐานการเพ่ิมผลิตภาพในการผลิต
และยกระดับการสรางมูลคาเพ่ิมดวยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมท่ีมุงการปรับโครงสรางอุตสาหกรรมใหมีคุณภาพและยั่งยืน ดวยการใชความรูดาน
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค สูอุตสาหกรรมฐานความรูเชิงสรางสรรคและเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

2. การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ใหเปนพลังขับเคลื่อนการปรับโครงสราง
เศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน เนนการนําความคิดสรางสรรค ภูมิปญญาทองถ่ินทรัพยสินทาง
ปญญา วิจัยและพัฒนาไปตอยอด ถายทอด และประยุกตใชประโยชนท้ังเชิงพาณิชย สังคม และชุมชน โดย
สรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาและประยุกตใชวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมท่ี
สงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและสรางมูลคาเพ่ิมใหกับภาคการผลิต ตลอดจนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทาง
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมใหท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของ
ความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน

3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรมมุงพัฒนาตลาด
เงิน และตลาดทุน รวมท้ังกําลังแรงงานใหเอ้ือตอการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ พัฒนาระบบการจัดการทรัพยสิน
ทางปญญา พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของประเทศใหเชื่อมโยงการขนสงท้ังภายในประเทศ
และระหวางประเทศ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานสูสากล สรางความม่ันคงดานพลังงานดวยการ
สงเสริมการใชพลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานในทุกระดับ
ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบตางๆ ทางเศรษฐกิจใหเอ้ือตอการเพ่ิมประสิทธิภาพการแขงขันและสอดคลอง
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

7. การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ ใหความสําคัญกับการบริหารจัดการดาน
การเงิน โดยดําเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณแวดลอมและทันตอเหตุการณ เพ่ิม
บทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก ปรับปรุงโครงสราง
พ้ืนฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือนภัยแบบองครวม
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหวางประเทศ และการบริหารจัดการดานการคลังท่ีปรับปรุง
ระบบการจัดเก็บรายไดของประเทศ เพ่ิมประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ปองกัน
ความเสี่ยงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ สงเสริมใหภาคเอกชนเขามามีสวน
รวมในการลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการใหบริการข้ันพ้ืนฐานของภาครัฐเพ่ิมข้ึน และเสริมสรางความ
เขมแข็งทางการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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4.5 ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม ใหความสําคัญกับ

1. การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือในอนุภูมิภาค
ตางๆ มุงพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสท่ีมีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากลปรับปรุงกฎระเบียบการ
ขนสงคนและสินคาท่ีเก่ียวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจ
ตามแนวพ้ืนท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ

2. การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาคมุงพัฒนาพ้ืนท่ีใน
ภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปนฐานการ
พัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดน รวมท้ัง
บูรณาการแผนพัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันท้ังดานความม่ันคงและ
เสถียรภาพของพ้ืนท่ี

3. การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวางภาครัฐและ
ภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความเขมแข็งให
สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนท่ียอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะฝมือแรงงาน
กําหนดมาตรฐานข้ันพ้ืนฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ท่ีเปนการปองกันสินคาและบริการนําเขาท่ีไมได
คุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน

4. การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ีสรางสรรค เปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวมกําหนด
ยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ีดําเนินอยู รวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอํานาจทาง
เศรษฐกิจเดิมและมหาอํานาจใหม

5. การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการเคลื่อนยาย
แรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดําเนินการดานความรวมมือในการกําหนด
มาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพ่ืออํานวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริม
ผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน คุมครองและสงเสริม
สิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ

6. การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจากการกอการ
รายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย มุงพัฒนาศักยภาพและความพรอม
ในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองท้ังระบบ พัฒนา
ศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพ่ือเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และรวมมือ
ในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ํา

7. การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
มีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวางประเทศท่ีไม
แสวงหากําไร เปนการดําเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค เสริมสรางการ
ผลิตและบริโภคสินคาและบริการท่ีนําสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอํานวยความสะดวก
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องคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงหากําไรใหมีบทบาทเพ่ิมข้ึนในการใหไทยเปนฐานการดําเนินความรวมมือเพ่ือ
การพัฒนาประเทศในภูมิภาค

8. การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว เปนการสรางองคความรู
ใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบท้ังเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาสของตนเอง
ในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีไดรับการสนับสนุน
เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไมสามารถปรับตัวไดทัน

9. การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเปนฐานความ
รวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอํานวยความสะดวกท่ีจําเปน เพ่ือใหมีการจัดตั้ง
สํานักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงกําไร

10. การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับชุมชน
ทองถ่ิน มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถ่ินใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนท่ีในการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัดและ
กลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน สงเสริมศักยภาพดาน
วิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธกับประเทศในอนุ
ภูมิภาค

4.6 ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ
1. การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมุงรักษาและ

ฟนฟูพ้ืนท่ีปาและเขตอนุรักษ พัฒนาระบบฐานขอมูลและการจัดการองคความรูใหเปนเครื่องมือในการวางแผน
และบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝง เรงรัด
การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟนฟูแหลงน้ําเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ําตนทุนสงเสริมใหเกิดการใช
น้ําอยามีประสิทธิภาพ จัดทําแผนแมบทโครงสรางพ้ืนฐานดานทรัพยากรน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคอยางเปน
ระบบ รวมท้ังสงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ

2. การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปนเศรษฐกิจและ
สังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยปรับโครงสรางการผลิตของประเทศและพฤติกรรมการ
บริโภคเพ่ือเตรียมพรอมไปสูเศรษฐกิจคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงาน
ในภาคคมนาคมและขนสง เพ่ือลดปริมาณกาซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเนนการวางผัง
เมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเขาดวยกัน

3. การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพ่ือให
สังคมมีภูมิคุมกัน มุงพัฒนาองคความรูและเครื่องมือในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับกับความทาทายจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

4. การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ดวยการจัดทําแผนท่ีและจัดลําดับพ้ืนท่ีเสี่ยง
ภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด ยกระดับการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบ
ฐานขอมูล การสื่อสารโทรคมนาคม สงเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการจัดการภัยพิบัติ
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พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอยางจริงจัง และใหมีมาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน
สถานประกอบการ โรงเรียน และทองถ่ินใหมีการเตรียมความพรอม และจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ

5. การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ มุงติดตามและเฝาระวังมาตรการการอนุรักษสิ่งแวดลอมท่ีอาจสงผลกระทบตอการคาและการลงทุน
เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากมาตรการทางการคาและขอตกลงระหวางประเทศเก่ียวกับ
สิ่งแวดลอมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธรายสินคา รวมท้ัง
มาตรการเยียวยาในสินคาและธุรกิจท่ีเก่ียวของ สงเสริมใหผูสงออกทําคารบอนฟุตพริ้นต และสรางแรงจูงใจให
เกิดอุตสาหกรรมใหมๆ เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน

6. การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและพันธกรณีดาน
สิ่งแวดลอมระหวางประเทศ เปนการศึกษารายละเอียดและสรางความเขาใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ
การเจรจาและทาทีของประเทศตางๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสรางทักษะการเจรจาพัฒนาความรวมมือ
ในกลุมอาเซียนและประเทศคูคาสําคัญ สนับสนุนการดําเนินงานตามพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

7. การควบคุมและลดมลพิษ มุงลดปริมาณมลพิษทางอากาศ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้ํา
เสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตราย
การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจงเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเม่ือ
เกิดอุบัติภัยดานมลพิษ

8.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรมอยางบูรณาการ มุงสงเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือแกปญหาความเหลื่อมล้ําในการเขาถึงและใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐใหเอ้ือตอการอนุรักษและฟนฟู ผลักดันใหมีการ
จัดเก็บภาษีสิ่งแวดลอมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประสิทธิภาพและลดการกอ
มลพิษ สรางรายไดจากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานขอมูลและระบบติดตามประเมินผล
รวมท้ังสงเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสรางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีประสิทธิภาพ
5. การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สูการปฏิบัติ

การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สูการปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ ใหความสําคัญกับการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เปนกรอบทิศทางหลัก และแปลงสูการปฏิบัติใน
ระดับตางๆ ท่ีสอดคลองกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสูพ้ืนท่ี โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนท่ี
ภารกิจ และการมีสวนรวม ใหจังหวัดเปนพ้ืนท่ีดําเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเปนจุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับชุมชนสูประเทศและประเทศสูชุมชน เพ่ิมการใชองคความรู เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิด
สรางสรรคใหเปนเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคสวนท้ังระดับพ้ืนท่ี ทองถ่ิน และชุมชนใช
กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอยางบูรณาการให
การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพดวยกระบวนการสรางเครือขายหรือคลัสเตอรท่ีตอบสนองตอการแกปญหาและ
การพัฒนาศักยภาพของพ้ืนท่ี โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
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1. การสรางความรูความเขาใจใหทุกภาคสวนตระหนักถึงความสําคัญและพรอมเขารวมในการผลักดัน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไปสูการปฏิบัติ โดยจัดทําแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธใหทุกภาคสวนตระหนัก
และยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สรางความเขาใจใหภาคการเมืองในเปาประสงคและแนวทางของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และผลักดันใหภาคการเมืองนําประเด็นการพัฒนาสําคัญไปผสมผสานในการจัดทํา
นโยบาย รวมท้ังจัดทําคูมือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เผยแพรใหภาคีการพัฒนารับรูและนําไปปฏิบัติ

2. การสรางความเชื่อมโยงระหวางแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน และแผนระดับอ่ืนๆ โดยกําหนดประเด็นการพัฒนาสําคัญภายใตยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯฉบับท่ี
11 ท่ีเสนอตอสาธารณะอยางชัดเจน บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใตยุทธศาสตรท่ีมีความเชื่อมโยงกัน
และจัดทําเปนแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะดานท่ีตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติเชื่อมโยงแนวคิด
พ้ืนฐาน ยุทธศาสตร ประเด็นพัฒนาสําคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะดานภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เขากับ
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนระดับตางๆ จัดทํายุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณ
แบบมีสวนรวม โดยบูรณาการสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคลอง
กัน รวมถึงกําหนดแนวทางจัดสรรงบประมาณสนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด และแผนทองถ่ินภายใต
แนวทางการพัฒนาภาคท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ตลอดจนผลักดันใหภาคเอกชนนําประเด็นการ
พัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พิจารณาประกอบการจัดทําแผนการลงทุนทางธุรกิจ

3. การสรางสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาตางๆ นําการวิจัยเปน
เครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎหมายตางๆ ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนานําเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือในการสื่อสาร จัดทําฐานขอมูลท่ีภาคสวนตางๆ เขาถึงและใชประโยชนไดงาย
รวมท้ังสรางชองทางใหประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและรวมกิจกรรมการพัฒนา

4. การเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ฯ ฉบับท่ี 11 ในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหเชื่อมโยงคณะกรรมการ
ระดับชาติท่ีมีอยูนําแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มาเปนกรอบดําเนินงานอยางเปนรูปธรรมใหจังหวัดเปนจุด
ประสานการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีสวนรวมขับเคลื่อนแผนฯ มากข้ึน

5. การเสริมสรางบทบาทของทุกภาคสวนใหสามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนใหมีบทบาทสําคัญในกระบวนการพัฒนา สรางความ
เขมแข็งของชุมชนใหพรอมรองรับกับความเปลี่ยนแปลง เสริมสรางความเขมแข็งใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ทุกรูปแบบ ผลักดันใหสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเขารวมพัฒนาชุมชนใหมากข้ึน สนับสนุนใหภาคเอกชนมี
บทบาทนําในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี และพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง

6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยติดตามความกาวหนา ประเมินผลสําเร็จ
และผลกระทบของการดําเนินงานอยางตอเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตรและผลการพัฒนา
ในภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการติดตามประเมินผลการบริหาร
จัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สูการปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับพ้ืนท่ี และการ
ตรวจสอบของภาคประชาชนใหเขมแข็ง โดยสนับสนุนใหภาคประชาชนรวมกลุมติดตามความกาวหนา



๒๒

ตรวจสอบความโปรงใสและความสําเร็จของโครงการตางๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานขอมูลใหเชื่อมโยงเปน
เครือขายในทุกระดับ ท้ังฐานขอมูลระดับภาพรวมและระดับพ้ืนท่ี
6. การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล

พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) กลาวในรายการ "คืน
ความสุขใหคนในชาติ"ออกอากาศทางโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย วา สําหรับวิสัยทัศน คสช.
ไดกําหนดไวตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 11 คือสังคมจะตองอยูรวมกันอยางมีความสุข
ความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง

6.1 ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีท้ังหมด 9 ดานดังนี้
1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน
3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร
4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาและยั่งยืน
5. ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม
6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
7. ยุทธศาสตรการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพ่ือใหเกิด

ประโยชนตอประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง
8. ยุทธศาสตรการปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงอยาง

ยั่งยืนใน อนาคต ใหทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอยางยิ่งยืน

6.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11
(พ.ศ. 2555-2559)

1. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม
1.1 การสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยควบคูกับการ

เสริมสรางขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสรางโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง
1.2 การจัดบริการทางสังคมใหทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เนนการสรางภูมิคุมกันระดับ

ปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและมีสวน

รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี
1.4 การสานสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหมีคุณคารวมและตระหนักถึงผลประโยชน

ของสังคม และเสริมสรางการบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปรงใส มีระบบตรวจสอบและการ
รับผิดชอบท่ีรัดกุม

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน
2.1 การปรับโครงสรางและการกระจายตัวประชากรใหเหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง
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2.3 การสงเสริมการลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพอยางเปนองครวม
2.4 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต
2.5 การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม

3. ยุทธศาสตรความเขมแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน
3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสรางมูลคาเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดหวงโซการผลิต
3.4 การสรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร
3.5 การสรางความม่ันคงดานอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน
3.6 การสรางความม่ันคงดานพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ

เขมแข็งภาคเกษตร
3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน

4. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน
4.1 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ เทาเทียม และเปนธรรม
4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีเสถียรภาพ

5. ยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม

5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน
อนุภูมิภาค ตาง ๆ

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
5.4 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ี

สรางสรรค เปนทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก
5.5 การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย

การเคลื่อน ยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ
5.6 การมีสวนรวมอยางสําคัญในการสรางสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจาก

การกอการราย และอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย
5.7 การเสริมสรางความรวมมือท่ีดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางมี จริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมท้ังเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวาง
ประเทศท่ีไมแสวงหากาไร

5.8 การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีท่ีมีผลบังคับใชแลว
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5.9 การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมท้ัง
เปนฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค

5.10 การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ตั้งแต
ระดับชุมชนทองถ่ิน

6. ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
6.1 การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.2 การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพรอมไปสูการเปน

เศรษฐกิจและสังคมคารบอนต่ําและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน
6.4 การเตรียมความพรอมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
6.5 การสรางภูมิคุมกันดานการคาจากเงื่อนไขดานสิ่งแวดลอมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวของกับกรอบความตกลงและ

พันธกรณีดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ

โปรงใสและเปนธรรมอยางบูรณาการ
7. ยุทธศาสตรในการ เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสากิจใหเปดประโยชน

กับประชาชนในการใชบริการอยางท่ัวถึง
8. ยุทธศาสตรในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและ

ยั่งยืนในอนาคตใหทัดเทียมอาเซียนและประชาชาคมโลก
9. ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน

2. ปญหาของคนไทยท่ีตองพัฒนาอยางเรงดวน การกําหนดคานิยมหลักของคนไทยใหชัดเจนข้ึน
เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง 12 ขอ ดังนี้

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย สามสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน
2. ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
3. กตัญูตอพอ แม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
4. ใฝหาความรูหม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรงและทางออม
5. รักษาวัฒนธรรมไทยอยางดีงาม
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืนและเผื่อแผแบงปน
7. เขาใจ เรียนรูการเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุขท่ีถูกตอง
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
9. มีสติ รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
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10. รูจักดํารงตนโดยใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายและขยายกิจการเม่ือมีความพรอม

โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี
11. ความเขมแข็งท้ังรายกายและในจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลศ มีความละอายเกรง

กลัวตอบาปตามหลักศาสนา
12. คํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม และตอชาติมากกวาผลประโยชนของตัวเอง

7. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 4 ป (พ.ศ. 2557-2560) กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 1 (หนองคาย หนองบัวลําภู เลย อุดรธานี บึงกาฬ)

1.วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
“เปนศูนยกลางการลงทุนดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การทองเท่ียว

ของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน”
2. พันธกิจ

1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกในการลงทุนดานการคา เกษตรกรรม
อุตสาหกรรมเกษตรและการทองเท่ียว เพ่ือกระจายประโยชนสูประชาชนทุกอาชีพของกลุมจังหวัด
อยางท่ัวถึง

2. พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของระบบการผลิตและระบบการตลาดในดาน
การเกษตร  อุตสาหกรรมการผลิต การบริการและแรงงานใหเปนไปตามมาตรฐาน

3. สงเสริมความรวมมือทางการคาการเกษตร การบริการและการทองเท่ียวกับประชาคม
อาเซียน

4. พัฒนาทรัพยากรมนุษยทุกภาคสวนใหสามารถรองรับการเปนประชาคมอาเซียน
5. รักษาความสมดุลของการพัฒนาเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต วัฒนธรรมสังคมและ

สิ่งแวดลอมอยางมีธรรมาภิบาล
3. เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา

1. เพ่ือใหมีโครงการพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพรอมรองรับการเปนศูนยกลางการ
ลงทุนดานตาง ในลุมน้ําโขง

2. เพ่ือผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐานและแปรรูปสินคาเพ่ือเพ่ิมมูลคา
3. เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการเทองเท่ียว
4. เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตางๆ ของทุกภาคสวนสูประชาคมอาเซียน
5. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการตลาดและการคา
6. เพ่ือใหบุคลการท่ีมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง

4.ประเด็นยุทธศาสตรกลุมจังหวัด
ยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานอยางครบวงจร
ยุทธศาสตรท่ี 2 เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน อุตสาหกรรมและการคา
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว
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5.ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย
๑. เพ่ือใหมีโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีพรอมรองรบัการเปนศูนยกลาง

การลงทุนดานตางๆ ในลุมแมน้ําโขง
ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของกรลงทุนในกลุมจังหวัด รอยละ 3 ตอป
๒. เพ่ือผลิตสินคาทางการเกษตรใหไดมาตรฐานและแปรรูปสินคาเพ่ิมมูลคา
ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑมวลรม(GPP) กลุมจังหวัดดานการเกษตร รอยละ 3
ตอป
๓. เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว
ตัวชี้วัด : รอยละของรายไดจากการทองเท่ียวท่ีเพ่ิมข้ึน รอยละ 3 ตอป
๔. เพ่ือใหเกิดความรวมมือในดานตางๆของทุกภาคสวนสูประชาคมอาเซี่ยน
ตัวชี้วัด : บันทึกขอตกลงรวมของทุกภาคสวนเพอการดําเนินการสูประชาคมอาเซียน 5 ฉบับ
ตอป
๕. เพ่ิมศักยภาพการตลาดและการคา
ตัวชี้วัด : รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาการตลาด และการคาของกลุมจังหวัด รอยละ 3 ตอป

๖. เพ่ือใหบุคลากรท่ีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง
ตัวชี้วัด : จํานวนบุคลากรมีศักยภาพเพ่ิมข้ึนรอยละ 3 ตอป

6. ยุทธศาสตร/กลยุทธการพัฒนา
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรใหไดมาตรฐานอยางครบวงจร

กลประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบุคลากรและเครือขายภาคเกษตร
กลยุทธท่ี 1 ยกระดับคุณภาพบุคลากรและเครือขายภาคเกษตร

1.) โครงการพัฒนาคุณภาพบุคลากรและเครือขายภาคการเกษตร
ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของผูท่ีผานการอบรม/ศึกษาดูงานดานการเกษตร แลวสามารถ

นําความรูไปใชประโยชนได
ตัวชี้วัดท่ี 2 จานวนการจัดเวทีเครือขายภาคการเกษตร (ครั้ง)
ตัวชี้วัดท่ี 3 จานวนระบบฐานขอมูลดานการเกษตร (ระบบ)

กลยุทธท่ี 2 เพิ่มผลผลิตสินคาเกษตร
1) โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตพืชเศรษฐกิจ (ขาง ยางพารา ออย มันสาปะหลัง
ขาวโพด) จากปท่ีผานมา
กลยุทธท่ี 3 สรางคุณภาพสินคาเกษตรใหไดมาตรฐาน

1) โครงการสงเสริมสินคาเกษตรปลอดภัย
ตัวชี้วัดท่ี 1 จํานวนแปลง/ฟารมท่ีผานการรับรอง
ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของผูท่ีผานการอบรม แลวสามารถผลิตการเกษตรอินทรียได
ตัวชี้วัดท่ี 3 จานวนศูนยสงเสริมเกษตรอินทรีย
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ตัวชี้วัดท่ี 4 จานวนการจัดงานมหกรรมสงเสริมเกษตรอินทรีย
ตัวชี้วัดท่ี 5 รอยละของเกษตรกรท่ีผานการอบรม แลวสามารถลดตนทุนการผลิตได
ตัวชี้วัดท่ี 6 รอยละของเกษตรกรท่ีผานการอบรม แลวสามารถผลิตการเกษตรแบบชีววิธี
กลยุทธท่ี 4 สรางมูลคาเพิ่มสินคาเกษตรเพื่อเช่ือมโยงดานการตลาด

1) โครงการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรเพ่ือการตลาด
ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของผูผานการอบรมการแปรรูปสินคาเกษตรสามารถแปรรูปสินคาเกษตร
ไดมาตรฐานและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาเกษตรได
กลยุทธท่ี 5 พัฒนาโครงสรางดานการเกษตร

1) โครงการปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนแหลงนาท่ีไดรับการพัฒนาและฟนฟู (แหง)
ตัวชี้วัดท่ี 2 รอยละของเกษตรกรท่ีผานการอบรมแลวสามารถปรับปรุงดินใหดีข้ึนได
ตัวชี้วัดท่ี 3 จานวนพ้ืนท่ีท่ีไดรับการปรับปรุงดินและไถกลบตอซัง

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา
กลยุทธท่ี 1 การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

1) โครงการพัฒนาศักยภาพผูประกอบการอุตสาหกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมสู
ประชาคม อาเซียน

ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนผูประกอบการท่ีผานการเตรียมความพรอม (ราย) 2) โครงการศึกษา
ความเปนไปไดในการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษสาหรับอุตสาหกรรมแปร รูปยางพารา

ตัวชี้วัดท่ี 2 เอกสารผลการศึกษาเขตเศรษฐกิจยางพารา
กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน
อุตสาหกรรม การคา

1) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจการคาและการคาชายแดนสูอาเซียน
ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนเครือขายความรวมมือในกลุมจังหวัดท่ีเกิดข้ึน
ตัวชี้วัดท่ี 2 จานวนชองทางการตลาดท่ีเกิดข้ึนใหมนอยกวา 1 ชองทาง

2) โครงการพัฒนาดานชายแดนเพ่ือรองรับ AC และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดท่ี 1 มูลคาการคาชายแดนผานดานศุลกากรเพ่ิมข้ึน
3) โครงการพัฒนาศักยภาพและยกระดับมาตรฐานแรงงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน
ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนแรงงานท่ีผานการพัฒนาฝมือแรงงานมีงานทา/มีรายได (500 ราย)

4) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค (Creative Economy)
ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนผลิตภัณฑตนแบบ 5 ตนแบบ
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กลยุทธท่ี 3 การเช่ือมโยงเครือขายวิสาหกิจ
1) โครงการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจแปรรูปขาวตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค

ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนเครือขายเพ่ิมข้ึน
2) โครงการเชื่อมโยงเครือขายวิสาหกิจสิ่งทอพ้ืนเมือง ตามแนวเศรษฐกิจสรางสรรค

ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนเครือขายเพ่ิมข้ึน
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาความรวมมือดานการลงทุนและการคาระหวางประเทศ

1) โครงการประชาสัมพันธและสงเสริมการตลาดระหวางประเทศ
ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนเครือขายความรวมมือระหวางประเทศท่ีเกิดข้ึนใหมไมนอยกวา 1

เครือขาย
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน / สิ่งอานวยความสะดวก / แหลงทองเท่ียวเพื่อ
รองรับ นักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ

1) โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกสการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับแหลงทองเท่ียว
กลุมจังหวัด

ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนระบบโลจิสติกสท่ีไดรับการพัฒนาเพ่ือเชื่อมโยงและเขาถึงแหลงทองเท่ียว
ภายในกลุมจังหวัด

2) โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวใหไดมาตรฐาน
ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับมาตรฐาน

2) โครงการสงเสริมและพัฒนาเชื่อมโยงการทองเท่ียวกับประเทศเพ่ือนบาน
(ถนนทาลี่ เมืองแกนเทาและสะพานขามแมนาโขงบึงกาฬ-บลิคาไซย)

ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนเสนทางการทองเท่ียวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานท่ีไดรับการพัฒนา
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาบุคลากรและเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ

1) โครงการพัฒนาบุคลกรและเครือขายดานการทองเท่ียว
ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละผูเขารวมโครงการสามารถนาความรูไปปรับใชประโยชนได (ผูเขารวม
500 คน)

2) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละผูเขารวมโครงการสามารถนาความรูไปปรับใชประโยชนได (ผูเขารวม
500 คน)

3) โครงการพัฒนาเครือขายสุขภาพเพ่ือการทองเท่ียวของกลุมจังหวัด
ตัวชี้วัดท่ี 1 จานวนเครือขายดานสุขภาพท่ีไดรับการข้ึนทะเบียนและพัฒนาคุณภาพใหได
มาตรฐานเขารวมโครงการเพ่ือการทองเท่ียว
กลยุทธท่ี 3 สงเสริมกิจกรรมดานการตลาดและประชาสัมพันธท้ังในและตางประเทศ

1) โครงการพัฒนาประชาสัมพันธการสงเสริมการตลาดท้ังในและตางประเทศ
ตัวชี้วัดท่ี 1 รอยละของรายไดจากการทองเท่ียวกลุมจังหวัดฯ เพ่ิมข้ึน
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7. ยุทธศาสตรการพัฒนาของจังหวัดบึงกาฬ 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) ดังน้ี
1.วิสัยทัศน

“ศูนยกลางยางพาราของภาคอีสาน สะพานการคา บานเมืองนาอยู สูประชาคมอาเซียน”
2. พันธกิจ

1. มุงสรางและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการผลิตทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ใหท่ัวถึง โดยใชแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค(Creative Economy)
ใหเกษตรกรและการใชเทคโนโลยีการผลิต พัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง และมีโอกาสทาง

2. พัฒนาระบบโลจิสติกสใหมีประสิทธิภาพ สามารรองรับการคา การลงทุนและการ
ทองเท่ียว

3. อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พัฒนาแหลงทองเท่ียวอยางยั่งยืน
4. พัฒคุณภาพชีวิตและสังคมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. ปองกันและปราบปรามอาชญากรรมภัยทางสังคมท้ังภายในประเทศและระหวางประเทศ
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกภาคสวนใหสามารถรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน

3. เปาประสงครวม
เศรษฐกิจเติบโตอยางเสถียรภาพ ผลผลิตทางการเกษตรมีผลผลิตภาพสูง ประชานมีรายไดตอ

หัวเพ่ิมข้ึน สังคมเปนสุขภายใตสภาพแวดลอมท่ีดี
4. ยุทธศาสตรการพัฒนา

ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมผลผลิตแลพัฒนาสินคาเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา
ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการลงทุน
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการทองเท่ียวการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ยุทธศาสตรท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคงและพัฒนาคนสูสังคมคุณภาพ

5. เปาประสงค
1. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคาสินคาทางการเกษตรสงเสริการแปรรูปและตลาดยางพารา
2. เพ่ิมศักยภาพการคา การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจ
3. พัฒนาแหลงทองเท่ียวสูระดับมาตรฐาน ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณและมีมาตรฐาน

สิ่งแวดลอม
4. สังคมมีความเขมแข็งแระชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน
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1. ความเช่ือมโยงระหวางประเด็นยุทธศาสตรและเปาประสงค
ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
ยุทธศาสตรท่ี 1 การสงเสริมผลผลิตแลพัฒนาสินคา
เกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลคา

เพ่ิมผลผลิตและมูลคาทางการเกษตรสงเสริมการแปรรูป
และตลาดยางพารา

ยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถการคาและการ
ลงทุน

เพ่ิมศักยภาพการคา การตลาด เพ่ือเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐกิจ

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการทองเท่ียวการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

พั ฒ น า แ ห ล ง ท อ ง เ ท่ี ย ว สู ร ะ ดั บ ม า ต ร ฐ า น
ทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณและมีมาตรฐาน
สิ่งแวดลอมท่ีดี

ยุทธศาสตรท่ี 4 รักษาความสงบ ความม่ันคงและพัฒนา
คนสูสังคมคุณภาพ

สังคมมีความเขมแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแลมี
ความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

8. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดบึงกาฬ
1.วิสัยทัศน อปท.ในเขตจังหวัดบึงกาฬ

“เปนองคกรหลักในการใหบริการสาธารณะภายใตหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชนอยางย่ังยืน”

2. พันธกิจ
พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตแลเศรษฐกิจของทองถ่ิน

พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒฯศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็งสามารถ

พ่ึงตนเองได
พันธกิจท่ี 3 การสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการติดสินใจ

การวางแผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงในในการบริหารและการปกครอง
พันธกิจท่ี 4 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณะสุข ตลอดจนอนุรักษและ

พัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาของทองถ่ิน
พันธกิจท่ี 5 การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี
พันธกิจท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาในการจัดการดานการทองเท่ียว และการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดีเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
พันธกิจท่ี 7 การสรางความเขมแข็งดานการเงินการคลัง โดยการปรับปรุงกระบวนการ

บริหารการเงินการคลังใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีและภารกิจท่ีมีอยูเดิม และท่ีไดรับโอนจากการกระจาย
อํานาจจากรัฐบาล
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พันธกิจท่ี 8 การเพ่ิมศักยภาพของผังเมืองใหเปนเครื่องมือชี้นําและสนับสนุนการพัฒนาเมือง
อยางมีประสิทธิภาพโดยไมกอใหเกิดความขัดแยงหรือเปนอุปสรรคตอการพัฒนาดานอ่ืนๆ

พันธกิจท่ี 9 สงเสริมและพัฒนาการคา การลงทุนและการทองเท่ียว
3. ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา

ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ยุทธศาสตร ท่ี 3 การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา

ความสงบเรียบรอย
ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานพาณิชยกรรม และการทองเท่ียว
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาดานระบบการบริหารจัดการท่ีดี

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1. ดานโครงสรางพื้นฐาน

2. ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต

1.1แนวทางการพัฒนางานดานการคมนาคมและการขนสงและ
ระบบโลจิสติกส

1.2แนวทางการพัฒนางานดานสาธารณูปโภคและดานสาธารณูปการ
1.3แนวทางการพัฒนาดานการผังเมือง
1.4แนวทางดานการปรับปรุง บํารุงรักษา ทุกดานท่ีอยูในกรอบของ

โครงสรางพ้ืนฐาน

2.1 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมอาชีพ
2.2 แนวทางการพัฒนางานดานสวัสดิการสังคม

- สงเสริมและพัฒนาระบบบริการแกผูสูงอายุ
- สงเสริมและพัฒนาระบบบริการผูพิการ
- สงเสริมและพัฒนาระบบริการแกเด็กและเยาวชนผูดอยโอกาสผู

ยากจน
2.3 แนวทางการพัฒนางานดานการศึกษา

- สงเสริมการศึกษาในระบบและนอกระบบ
- สงเสริมใหมีศูนยการเรียนรูชุมชนและการศึกษาตามอัธยาศัย
- สงเสริมใหมีการศึกษาเพ่ือการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียนโดยการปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศโดยเนน
การฟงการพูดและการพัฒนาบุคลกรดานการศึกษาใหมีคุณภาพ
มาตรฐานเดียวกัน
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2.4 แนวทางการพัฒนางานดานการดานการสาธารณสุข
- สงเสริมและพัฒนาการใหบริการสาธารณสุข
- สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพในการบริการ
- พัฒนาระบบขอมูลสาธารณสุขใหเขาถึงและครอบคลุม

2.5 ดานการสงเสริมอาชีพ
- สงเสริมอาชีพเกษตรอินทรีย ลดการใชปุยเคมี
- สงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

3. การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย

4. การพัฒนาดานการวางแผน การ
ส ง เสริ มการลง ทุนพาณิชยกรรมการ
ทองเท่ียวกีฬาและนันทนาการ

3.1 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมประชาธิปไตย
3.2 การสงเสริมและอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน
3.3 ดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3.4 ดานการรักษาความสงบเรียบรอย ประสานงานอาสาสมัคร
สอดสองดูแลความผิดปกติของชุมชน
4.1 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมการลงทุน

- สงเสริมการรวมกลุมวิสาหกิจชุมชนและองคกรสถาบันชุมชน
- สนับสนุนการสรางเครือขายเพ่ือสรางความเขมแข็ง
- สงเสริมใหความรูเรื่องกฎ ระเบียบ พิธี ศุลกากร
- สงเสริมกิจการระบบสหกรณชุมชน
- สงเสริมดานการตลาดรานคาชุมชน

4.2 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมการเกษตร
- สนับสนุนแหลงเงินทุน
- สงเสริการทําเกษตรอินทรียลดการใชสารเคมี
- สงเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- สงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑเดนของชุชน

4.3 แนวทางการพัฒนางานดานการพาณิชยกรรม
- สงเสริมการดําเนินการกอสรางศูนยกระจายและขนสงสินคาและ

บริการเบ็ดเสร็จ
4.4 แนวทางการพัฒนางานดานการทองเท่ียว

- สงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
- สงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรการทองเท่ียวใหมีความยั่งยืน

และเกิดมูลคาเพ่ิม
- พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียวทุกภาคสวนใหมีความเขาใจใน

ดานการใชบริการละดานภาษี
- พัฒนาสินคา OTOP ท่ีเปนเอกลักษณในจังหวัดบึงกาฬ
- พัฒนายกระดับแหลงทองเท่ียว
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- พัฒนาการบริการการทองเท่ียว
- การพัฒนาโครงสรางดานการทองเท่ียว
- ลดการทําลายหวงโซอาหารในระบบนิเวศน
-มีมัคคุเทศนประจําจังหวัดและอําเภอท่ีมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ

4.5 แนวทางการพัฒนางานดานการกีฬาและนันทนาการ
- การพัฒนาดานสถานท่ี
- การใชจายงบประมาณ
- การพัฒนาบุคลากรทางดานกีฬา

5. การพัฒนาการบริหารจัดการและ
อ นุ รั ก ษ ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดลอม

6. การพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมจารีต
ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น

7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการท่ีดี

5.1 แนวทางการพัฒนางานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
5.2 การแกไขปญหามลภาวะสิ่งแวดลอม
5.3 ดานการมีส วนร วมของชุมชนในการบํารุ งรั กษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
5.4 การคุมครองดูแลรักษา ดิน น้ําและปา

6.1 แนวทางการพัฒนางานดานการสงเสริมการสืบทอดภูมิปญญา
ทองถ่ิน

- แนวทางการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบาน
6.2 แนวทางการพัฒนางานดานอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีต
ประเพณีและวัฒนธรรม
6.3 แนวทางการพัฒนางานดานการอนุรักษ ทํานุบํารุงโบราณสถาน
โบราณวัตถุในพ้ืนท่ี
7.1 แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ สมรรถนะบุคลกรทองถ่ินให
สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงใสอนาคตได
7.2 แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลขาวสารสสารสนเทศและ
นวัตกรรมในการทํางานโดยใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย
7.3 แนวทางการพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
7.4 แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการ การเงิน การคลังและ
งบประมาณ
7.5 แนวทางการพัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการใหบริการท่ี
ทันสมัยอยางครบวงจร
7.6 แนวทางการพัฒนาสรางเสริมการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี
(Good Govemence)
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๙. นโยบายของผูบริหาร
1. นโยบายดานการพัฒนาสังคม และพัฒนาคน
1.1 ดําเนินการปองกันปราบปรามยาเสพติด โดยการรณรงคใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ

ชวยเหลือปองกันยาเสพติด การใหการสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ บุคลากร และงบประมาณแกหนวยงานตางๆ
หมูบาน ชุมชน ในการดําเนินการปองกันแกไขปญหายาเสพติด

1.2 สงเสริมสนับสนุนในการจัดสวัสดิการแกผูดอยโอกาส ไดแก  เด็กดอยโอกาส คนชรา ผูพิการ  ผูติด
เชื้อเอดส ผูถูกทอดท้ิง ในรูปแบบของการใหการสงเคราะหเบี้ยยังชีพ การใหความชวยเหลือวัสดุ อุปกรณ เพ่ือใช
ในการดํารงชีพ การใหความชวยเหลือในลักษณะเงินสงเคราะห เพ่ือการยังชีพ โดยดําเนินการอยางเปนธรรม
เสมอภาค และมุงแกปญหาท่ีเกิดข้ึนตามสภาพความเปนจริง และเหมาะสม

1.3 สงเสริมพัฒนาเด็ก เยาวชน และสตรี โดยการสนับสนุนใหมีการพัฒนา เด็ก เยาวชนและสตรี อยาง
จริงจัง  เชน การพัฒนากิจกรรมของเยาวชนและสตรีในการพัฒนาอาชีพรายได การสนับสนุนการจัดกิจกรรม
ของสตรี และเยาวชนในโอกาสตางๆ

2. นโยบายดานเศรษฐกิจ
2.1 สนับสนุนสงเสริมในกลุมอาชีพ ใหมีการบริหารงานกิจกรรมของกลุมท่ีมีประสิทธิภาพ มีความ

เขมแข็ง สามารถสรางอาชีพเสริม และพัฒนารายไดอยางแทจริง
2.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณ และเงินงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนสงเสริมกลุมอาชีพ ประชาชน เกษตรกร ตาม

ความเหมาะสม จําเปนและท่ัวถึงตลอดจนประสานงานกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือใหการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ
ตามความเหมาะสม

2.3 สนับสนุนสงเสริมการทําปุยอินทรียชีวภาพ เพ่ือลดรายจาย เนื่องจากปุยเคมี มีราคาแพง และให
ความรูดานการเกษตรสมัยใหมควบคูกับเกษตรอินทรียแกเกษตรกร

2.4 สงเสริมใหประชาชนในทองถ่ินไดมีการนําภูมิปญญาในทองถ่ินมาปรับใชในการพัฒนาอาชีพ เพ่ือ
เพ่ิมรายไดแกครอบครัว

3. นโยบายดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
3.1 สนับสนุนสงเสริมการศึกษาท้ังการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ โดยการสนับสนุน

งบประมาณวัสดุ อุปกรณเพ่ือสอดคลองการศึกษาในโรงเรียนในพ้ืนท่ีและศูนยการเรียนชุมชนในพ้ืนท่ี ตามความ
จําเปนและเหมาะสม

3.2 สงเสริมพัฒนาในการสงเคราะหเด็กนักเรียนท่ีมีฐานะยากจน ใหมีความพรอมในการไดรับการศึกษา
โดยการใหการสงเคราะหเปนเงิน หรือจัดหาวัสดุ อุปกรณการเรียน ใหแกเด็กนักเรียนท่ียากจนอยางท่ัวถึงเปน
ธรรม โดยการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชน

3.3 สนับสนุนสงเสริมในการพัฒนาศักยภาพของศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม ใหมีความพรอมในการจัดการศึกษาระบบปฐมวัยอยางมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาดานอาคารสถานท่ี
วัสดุ อุปกรณ ทางการศึกษา และวัสดุ อุปกรณอ่ืนๆ ใหมีความเหมาะสม ปลอดภัย พัฒนาบุคลากรท่ีปฏิบัติงานให
มีการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถอบรม ดูแล บุตรหลานของประชาชนไดอยางท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ

3.4 สงเสริมและประสานกับหนวยงานตางๆ เพ่ือจัดหาแหลงเรียนรูทางศิลปะ วัฒนธรรมของทองถ่ิน
เพ่ือใหเกิดการเรียนรูอยางสรางสรรค

3.5 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานและ บทบาทของวัด บาน โรงเรียน และชุมชนใหเขามามีบทบาท
และมีสวนรวมในการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีทองถ่ิน เชน ประเพณีบุญมหาชาติ บุญบั้งไฟ วัน
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สงกรานต วันข้ึนปใหม ฯลฯ และสงเสริมการทํากิจกรรมในวันสําคัญทางศาสนาของประชาชน ตลอดจนดูแล
บํารุงรักษา ศาสนา วัฒนาธรรมของทองถ่ิน และศาสนสถานท่ีอยูในทองถ่ินอยางตอเนื่องและจริงจัง

3.6 พัฒนาใหเกิดการเรียนรู เก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรมแกเด็กและเยาวชน โดยใหความสําคัญแกการ
สรางสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การมีครอบครัวท่ีอบอุน และสถานศึกษาท่ีเอาใจใสดูแลเด็กอยางใกลชิดดวยการ
ปลูกฝงความรูท่ีทันโลกและคุณคาท่ีดีของวัฒนธรรมไทย

3.7 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยการสนับสนุนกิจกรรมการปฏิบัติธรรม เพ่ือ
ความสงบรมเย็นทางจิตใจ แกประชาชนในทองถ่ิน

3.8 สงเสริมการกีฬา เพ่ือสรางโอกาสใหเด็กและเยาวชนไดพัฒนาทางดานทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ
ท่ีจะนําชื่อเสียงมาสูทองถ่ิน เชน ใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณกีฬา จัดการแขงขันกีฬา สนับสนุนทีมกีฬาเขา
แขงขันในระดับตางๆ

3.9 สนับสนุนใหมีลานกีฬาชุมชน/หมูบาน โดยการจัดใหลานกีฬาภายในหมูบานหรือชุมชน และ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณกีฬา เพ่ือใหประชาชนในหมูบานมีสถานท่ีและอุปกรณในการเลนกีฬาและออกกําลังกาย

4. นโยบายดานการพัฒนาสาธารณูปโภคและโครงสรางพื้นฐาน
4.1 กอสรางถนนคอนกรีต ภายในหมูบานและระหวางหมูบาน ปรับปรุงซอมแซมถนนลูกรังท่ีชํารุด

เสียหายในหมูบานและระหวางหมูบาน ประสานงานในการกอสรางหรือปรับปรุงซอมแซมถนนระหวางหมูบาน
(ถนนลาดยาง) เพ่ือใหราษฎรสัญจรไปมาอยางสะดวก

4.2 กอสรางปรับปรุงซอมแซมถนน เสนทางลําเรียงผลผลิตทางการเกษตร
4.3ขยายเขตไฟฟาภายในหมูบาน และระบบไฟฟาเพ่ือการเกษตร
4.4 ประสานขอรับการสนับสนุนหนวยงานตางๆ ในการดําเนินการกอสราง และพัฒนาทางดาน

โครงสรางพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภคในเขตองคการบริหารสวนตําบล
4.5 กอสรางปรับปรุงซอมแซมขยายเขตประปา ระบบประปาหมูบาน ใหประชาชนไดมีน้ําอุปโภคบริโภค

อยางท่ังถึง
4.6 กอสรางฝายน้ําลน ขุดลอกหวย หนอง คลอง บึง เพ่ือใชในการเกษตรและขอรับการสนับสนุน

งบประมาณในการดําเนินงานจากหนวยงานตาง ๆ
5. นโยบายดานสาธารณสุข
5.1 ดําเนินการปองกันควบคุมโรคและรณรงคปองกันควบคุมโรค โดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ

งบประมาณในการดําเนินงาน และประสานหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของอยางตอเนื่องและจริงจัง
5.2 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ และกองทุน สปสช. ในเขต อบต.โสกกาม ใหมี

การบริหารงานเพ่ือดูแลชวยเหลือ พัฒนาดานสุขภาพของประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม
5.3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกาย และการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน
5.4 สนับสนุนใหมีการจัดชุดนําสงผูปวย (EMS) เพ่ือบริการประชาชนท่ีประสบอุบัติเหตุ เจ็บปวยใหถึง

โรงพยาบาลเพ่ือรับการรักษาไดอยางรวดเร็ว
5.5 สนับสนุนการดําเนินงานของศูนยสาธารณสุขชุมชน (ศสมช.) ทุกหมูบาน และการดําเนินงานของ

อสม. ตลอดจนกลุมพลังมวลชนอ่ืนๆ ท่ีปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
6. นโยบายดานการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
6.1 จัดใหมีการบริหารจัดเก็บขยะมูลฝอยแกประชาชน เพ่ือลดปริมาณขยะและสรางความสะอาดแก

ชุมชน  พรอมท้ังรณรงคใหประชาชนชวยกันรักษาความสะอาด
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6.2 สนับสนุนโครงการเมืองบึงกาฬนาอยูของจังหวัดบึงกาฬ โดยจัดการประกวดหมูบานชุมชน  ท่ีมีการ
บริหารจัดการ  การดูแลรักษาความสะอาดของบานเรือน หมูบาน ชุมชนเพ่ือสรางความรวมมือใหชุมชนไดมีสํานึก
ท่ีดีและเขามามีสวนรวมในการดูแลรักษาความสะอาดของชุมชนอยางจริงจังและตอเนื่อง

6.3 สงเสริมการเรงฟนฟูความสมบูรณของดิน น้ํา ในทองถ่ินไมใหถูกทําลายมากกวาท่ีเปนอยู ลดการใช
สารเคมีเพ่ือการเกษตร

6.4 สงเสริมการปลูกปาและเพ่ิมปริมาณตนไมเพ่ือสรางความสมดุลของธรรมชาติใหกลับคืนมา
6.5 สงเสริมใหประชาชนและชุมชนไดเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใน

ชุมชนทองถ่ินของตนเองอยางจริงจังและเหมาะสม
7. นโยบายดานการเมือง  การบริหาร
7.1 ปรับปรุงการใหบริการสาธารณะในในภาครัฐไดสามารถใหบริการแกประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางท่ัวถึง
7.2 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพ และมีคุณธรรมจริยธรรมใหประชาชนมีสวนรวมคิด รวม

ทํา  รวมตัดสินในปญหา  และสามารถพ่ึงพาตนเองได
7.3 ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริหารงาน อาคารสถานท่ี  และวัสดุ  ครุภัณฑขององคการบริหารสวน

ตําบลใหมีประสิทธิภาพมีความพรอม  สามารถบริการประชาชนท่ัวถึงอยางประทับใจ  รวดเร็ว  เปนธรรม
7.4 รณรงคใหมีความรูเก่ียวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย และความรูเก่ียวกับรัฐธรรมนูญ
7.5 ใหการสนับสนุนและใหความรวมมือในการเลือกตั้งทุกระดับ
7.6 จัดใหบริการประชาชนนอกพ้ืนท่ี  เชน โครงการ อบต.พบประชาชน การบริการจัดเก็บภาษีนอก

สถานท่ี
8. นโยบายดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
8.1 ดําเนินการใหความชวยเหลือแกประชาชนท่ีประสบภัยอยางรวดเร็ว  ท่ัวถึง  เปนธรรม
8.2 จัดใหมีวัสดุ อุปกรณในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีความพรอม  สามารถใหความ

ชวยเหลือประชาชน  เชน  รถดับเพลิงหรือรถบรรทุกน้ํา  ตลอดจนวัสดุ  อุปกรณในการปองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยท่ีมีความจําเปนอ่ืนๆ

8.3 จัดใหมีชุดกูภัยประจําตําบลในลักษณะของ 1 อบต. 1 ทีมกูภัย  ท่ีมีความพรอมในการชวยเหลือ
ประชาชนเม่ือเกิดสาธารณภัย

8.4 สนับสนุนการดําเนินงานของสมาชิก อปพร.อยางจริงจัง  เพ่ือให อปพร.สามารถอํานวยความสะดวก
และชวยเหลือประชาชนไดอยางท่ัวถึง  โดยการจัดฝกอบรม อปพร.ใหมีจํานวนเพียงพอและมีการฝกทบทวน
รวมท้ังจัดหาวัสดุอุปกรณท่ีเก่ียวกับกิจกรรมการดําเนินงานของศูนย อปพร.อบต.โสกกาม และสมาชิก อปพร.ใหมี
ความพรอมอยูเสมอ  เชน  เครื่องแตงกายสมาชิก อปพร. ไฟสัญญาณจราจร  แผงก้ันเหล็ก  กระบอง  ฯลฯ

9. นโยบายดานการทองเท่ียว
9.1 สนับสนุนสงเสริมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ
9.2 สงเสริมและพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวในตําบล และสถานท่ีทองเท่ียวในตําบล ไดแก น้ําตก

ถํ้าพระ เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว เปนตน
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วิสัยทัศนการพัฒนา
“ พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริหารชุมชนนาอยู เชิดชูคุณธรรม นําการศึกษา”

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหได

มาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความตองการของประชาชน เพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองใน
อนาคตและเศรษฐกิจของทองถ่ิน

พันธกิจท่ี 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง สามารถ
พ่ึงตนเองได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจท่ี 3 สงเสริมการปองกันและปราบปรามอาชยากรรม ดานทางสังคมท้ังในประเทศ และ
ระหวางประเทศการสรางระบบบริหารจัดการท่ีดี โดยใหประชาชนมีสวนรวมในการตัดสินใจ การวาง
แผนพัฒนา การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง

พันธกิจท่ี 4 สงเสริมและพัฒนา การคา การลงทุนและการทองเท่ียว
พันธกิจท่ี 5 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการคา การทองเท่ียว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมท่ีดี เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน
พันธกิจท่ี 6 ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนา

ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาทองถ่ิน
พันธกิจท่ี 7 การบริหารจัดการท่ีดี การตรวจสอบ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการ

ปกครอง

จุดมุงหมายการพัฒนา
1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาทองถ่ิน
2. ประชาชนในทองถ่ินมีอาชีพท่ีม่ันคงและมีรายไดพอเพียงเพ่ือการดานพัฒนาสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตใหมีสุขภาพดีแข็งแรง ปลอดภัยจากโรคตาง ๆ และดูแลคนชรา  ผูดอยโอกาส   และคนพิการ
3. เพ่ือการพัฒนาดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม   และการทองเท่ียว
4. เพ่ือการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน  สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอยในสังคมได

อยูอยางมีความสุข
5. เพ่ือการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
6. เพ่ือพัฒนาดานศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ินใหคงอยูตลอดไป
7. บริหารองคการใหดีมีความพรอมดานเครื่องมือเครื่องใชพรอมสงเสริมและสนับสนุนดานความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
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ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา
1. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1. การคมนาคมและการขนสง

2. สาธารณูปโภค
3. การควบคุมอาคาร

2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 1. การสงเสริมอาชีพ
2. งานสวัสดิการสังคม
3. การศึกษา
4. การสาธารณสุข

3. ดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย

1. การสงเสริมประชาธิปไตย และการสงเสริมการมีสวน
รวมของประชาชน
2. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
3. การรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม   และการทองเท่ียว

1. การสงเสริมการลงทุน
2. การทองเท่ียว
3. การพาณิชยกรรม
4. การกีฬา

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ

1. คุมครองดูแล   บํารุงรักษา  ใชประโยชนจากปาไม
ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติ
2. การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ
3. การบริหารการจัดการท่ีดี

6. ดานศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถ่ิน

1. การปกปอง    คุมครอง    ควบคุม  ดูแลรักษา
โบราณสถาน โบราณวัตถุ  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
2. การจัดงานงานประเพณีประจําปและประจําทองถ่ิน
3. การอนุรักษ ทํานุบํารุงรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
ในพ้ืนท่ี

7. ดานอ่ืนๆ
1. อ่ืนๆ



๓๙

10. การวิเคราะหศักยภาพการพัฒนาทองถิ่น
10.1 กรอบแนวความคิดเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาทองถิ่น
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน(พุทธศักราช 2550) ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  โดยกําหนดกรอบความเปนอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณของประชาชน
และความเปนอิสระในการกําหนดนโยบายการปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการ
คลังและมีอํานาจหนาท่ีของตนเอง

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 ไดบัญญัติใหมีองคกรรับผิดชอบในการจัดทําแผนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  คือ  คณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและกําหนด
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะท่ีจําเปนแกทองถ่ิน  ตลอดจนรายไดของ
ทองถ่ินท่ีเพ่ิมข้ึนและพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2542 ไดกําหนดรูปแบบ
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินท่ีมีความเปนอิสระมากข้ึน

ดังนั้น  องคกรปกครองสวนทองถ่ินยุคปจจุบัน จึงมีบทบาทอํานาจหนาท่ีอยางกวางขวาง  โดยมิเพียง
จะมีหนาท่ีในการใหบริการสาธารณะพ้ืนฐานแกประชาชนในทองถ่ินเทานั้น  แตยังขยายบทบาทหนาท่ีออกไป
รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ินใหมีความยั่งยืน ประชาชนสามรถ
พ่ึงพาตนเองไดดวย  และยังเปนองคกรท่ีเปดโอกาสใหประชาคมทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารและการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน

10.2 หลักการพื้นฐานในการวางแผน
การวางแผนประกอบดวยหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการดวยกัน  คือ
1. การวางแผนจะตองสนับสนุนเปาหมายและวัตถุประสงคขององคกร (Contribution  to

Purpose  and  Objectives) ในการวางแผน  ผูวางแผนจะตองตระหนักถึงความสําคัญวาเปาหมายของแผน
ทุกแผนท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะตองเก้ือหนุนและอํานวยความสะดวกใหเปาหมายและวัตถุประสงคขององคการ
สัมฤทธิ์ผล  หลักการนี้เกิดข้ึนจากธรรมชาติขององคการธุรกิจตาง ๆ ท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือใหจุดประสงคของกลุม
บุคคลท่ีรวมกันในองคกรบรรลุตามเปาหมายหรือประสบความสําเร็จไดดวยความรวมมือรวมใจของสมาชิก
อยางจริงใจ

2. การวางแผนเปนงานอันดับแรกของกระบวนการจัดการ (Primary  of  Planning) ซึ่ง
กระบวนการจัดการประกอบดวย  การวางแผน (Planning ) การจัดองคการ (Organizing) การบริหารงาน
บุคคล (Staffing) การสั่งการ (Leading) และการควบคุม (Controlling) การวางแผนเปนงานเริ่มตนกอน
ท้ังนี้  เพราะการวางแผนจะเปนตัวสนับสนุนใหงานดานอ่ืน  ๆ ดําเนินไปดวยความสอดคลอง

3. การวางแผนเปนหนาท่ีของผูบริหารงานทุกคน (Pervasivess of  Planning) การวางแผนงาน
ของผูบริหารทุกระดับท่ีจะตองทําแลวแตขอบเขตของอํานาจหนาท่ีท่ีแตกตางกัน  ท้ังนี้เพราะการบริหารใน
ระดับท่ีตางกันตางก็มีความรับผิดชอบควบคุมใหงานท่ีตนกระทําอยูใหประสบความสําเร็จในการวางแผนจึงมี
ความสําคัญเปนอยางยิ่ง

4. ประสิทธิภาพของแผนงาน (Efficiency of  Plans) ในการวางแผนนั้นผูวางแผนจะตองคํานึงถึง
ประสิทธิภาพของการวางแผน ซึ่งสามารถพิจารณาจากการบรรลุวัตถุประสงคดวยการลงทุนซึ่งประหยัดและ
คุมคา  เชน  การใชเวลา  เงิน  เครื่องมือ  แรงงานและการบริหารท่ีดีสรางความพึงพอใจใหแกสมาชิกใน
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องคการหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ  นี้นับวามีสวนสําคัญในการปูพ้ืนฐานของความคิดในดานการวางแผนให
องคการประสบความเจริญกาวหนา

11 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา
1. การขาดขอมูลท่ีเชื่อถือไดในการวางแผนจําเปนตองอาศัยขอมูลตาง ๆ เพ่ือนํามาพิจารณากําหนด

จุดมุงหมายและกิจการตาง ๆ ท่ีจะดําเนินงาน  แตถาขณะท่ีมีการวางแผนนั้น กลุมทํางานไดขอมูลท่ีมาจาก
แหลงท่ีเชื่อถือไมได  จะทําใหการวางแผนงานนั้น  เกิดการผิดพลาด  ฉะนั้น  ขอมูลนับวาเปนปจจัยสําคัญใน
การกําหนดแผนงานเปนอยางยิ่ง

2. การวางแผนเปนกระบวนการมองไปขางหนา  ถาผูบริหารมีแนวโนมท่ีจะทํางานในเชิงรับมากกวา
เชิงรุก  เขาจะไมสามารถทําการวางแผนท่ีดีไดเลย  ฉะนั้น  ผูวางแผนจะตองเปนบุคคลท่ีมีความคิดริเริ่มและ
เปนคนท่ีมีความกระตือรือรนจะไดสามารถมองหามาตรการประเมินและติดตาม  แผนท่ีวางไวอยางเหมาะสม
และเขาใจการดําเนินงานตามแผนอยางถูกตอง

3. การวางแผนเปนกระบวนการท่ีตองใชเวลาและสิ้นเปลืองคาใชจาย  การวางแผนอาจจะทําใหการ
ปฏิบัติการบางกรณีลาชาไปได  แตก็เปนความจริงวา  ถาเราไมใชเวลาในการวางแผนอยางพอเพียงแลว  แผนท่ี
กําหนดข้ึนอาจจะเปนแผนท่ีใชไมได  จึงกลาวไดวา  การวางแผนเก่ียวของกับการใชเวลาและคาใชจายในการ
รวบรวมการวิเคราะห  สารสนเทศและการประเมินทางเลือกตาง ๆ ดังนั้น  ถาการเสียเวลาสิ้นเปลืองแลว  ผล
ของแผนท่ีจะออกมาดีนั้น  ยอมเปนไปไมได

4. การดําเนินการภายในองคการท่ีเขมงวดเกินไปในเรื่องตาง ๆ จะเปนอุปสรรคในการนําความคิด
ริเริ่มและแนวความคิดใหม ๆ เขามาสูองคการ  ฉะนั้นผูวางแผนจําเปนตองมีการยืดหยุนการดําเนินการในบาง
กรณีบาง  ซึ่งจะนําผลดีมาสูองคการ

5. การตอตานการเปลี่ยนแปลงเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีเปนขอจํากัดในการวางแผน  บางครั้งเหตุการณ
ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในองคการธุรกิจตาง ๆ ท่ัวโลกเปนผลกระทบตอเนื่องมาจากความผันผวนทางเศรษฐกิจ  สังคม
และการเมือง  ฉะนั้นผูวางแผนไมสามารถยอมรับเรื่องราวตาง ๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได  อาจจะนําไปสูการตอตาน
จากกลุมคนงานและทัศนคติเชนนี้จะสงผลตอ กระบวนการวางแผนท่ีเกิดข้ึนขาดประสิทธิภาพ

6. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีขอจํากัดมาจากปจจัยภานอกท่ีไมสามารถควบคุมไดเพราะปจจัย
ภายนอกบางอยางยากแกการทํานายและคาดการณ เชนการเกิดสงคราม การควบคุมของรัฐบาล หรือภัย
ธรรมชาติตาง ๆ  ซึ่งสิ่งเหลานี้ผูวางแผนไมสามารถควบคุมไดก็อาจทําใหการดําเนินงานตามแผนประสบปญหา
ยุงยากได
12. ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส SWOT Analysis
(จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค)

การวิเคราะหปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกและภายในองคกร เพ่ือชวยในการกําหนดจุดแข็ง
(Strength) จุดออน(Weakness) โอกาส(Opportunity) และอุปสรรคหรือภัยคุกคาม(Threat) เพ่ือนําผลการ
วิเคราะหไปกําหนดกลยุทธการทํางาน นําไปสูการกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา

1. จุดแข็ง ( Strength )
1) ตําบลโสกกามมีเนื้อท่ีประมาณ 42.70 ตารางกิโลเมตร เปนท่ีราบสูงและราบลุมน้ําทวมถึงติด

กับเขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว ติดกับเขตพ้ืนท่ีชุมน้ําโลกบึงโขงหลง มีลําหวยหลายสายและมีหนองคลองบึง
เหมาะแกการทําการเกษตรกรรม เชน ทํานา และทําสวนยางพารา ฯลฯ
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2) พ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อยูติดตําบลทาดอกคํา  ตําบลบานตอง  ตําบลบึง
โขงหลง ซึ่งมีเสนทางการจราจรหลายสายท่ีสามารถเดินทางไปยังอําเภอท่ีอยูใกลเคียง   ทําใหมีความ
สะดวกในการเดินทางและในการขนสงผลิตภัณฑจากเมืองสูทองถ่ินและสินคาเกษตรสูอําเภอใกลเคียง

3) มีศูนยการเรียนชุมชน ทําใหมีการรวมกลุมอาชีพตางๆและเรียนรูในการประกอบอาชีพ
ประกอบกับมีบุคลากรจากหนวยงานของรัฐท่ีคอยใหคําแนะนําทําใหมีศักยภาพในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร

4) มีสถาบันการศึกษา  โรงเรียนประถมศึกษา 4 โรงเรียน   โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 โรงเรียน
และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 6 ศูนยการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาสามารถเดินทางไดสะดวกรวดเร็ว ทําให
สามารถสงเสริมพัฒนาการศึกษาเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

5) ประชาชนมีการพ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชวยเหลือเก้ือกูลมีความปรองดอง  มีความสามัคคี
ซึ่งจะสามารถสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนและการมีสวนรวมในการพัฒนาของประชาชนเปนไปไดงาย
และมีประสิทธิภาพ

6) มีการรวมกลุมประชาชนในการพัฒนาอาชีพและรายไดหลายกลุมและมีการดําเนินการอยาง
จริงจังซึ่งหากไดรับการสงเสริมสนับสนุนจะสามารถพัฒนาอาชีพและสามารถสรางรายไดใหแกชุมชนไดเปน
อยางดี

7) มีขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ินอันดีงามท่ีไดสืบทอดกันมายาวนาน  ไดแก  ประเพณีบุญ
มหาชาติ    ประเพณีสงกรานต  ประเพณีเขาพรรษา   เปนตน

8) ตําบลโสกกามมีทรัพยากรปาไม  ซึ่งมีพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดเหมาะแกการศึกษาคนควา
และวิจัย

9) มีแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงหลายแหง  เชน  เขตอนุรักษพันธุสัตวปาภูวัว  น้ําตกถํ้าพระและมี
สํานักสงฆหลายแหงตั้งอยูตามเชิงเขา  ซึ่งเหมาะแกการเผยแผพุทธศาสนา

2. จุดออน ( Week )
1) สภาพการจราจร    การสัญจรไปมาระหวางหมูบานในพ้ืนท่ีเขต อบต. ถนนสวนใหญเปนถนน

ลูกรังทําใหการคมนาคมสัญจรไปมาลําบากโดยเฉพาะฤดูฝน
2) ประชาชนในทองถ่ินมีรายไดนอยมีฐานะยากจน    การศึกษายังไมมีการพัฒนาเทาท่ีควรขาด

ความรูดานเทคโนโลยีสมัยใหม
3) การใหบริการดานสาธารณูปโภค เชน ไฟฟา ประปาโทรศัพทสาธารณะยังไมท่ัวถึงและเพียงพอ

ประชาชนขาดจิตสํานึกในการดูแลทรัพยสมบัติของทางราชการ
4) วัยทํางานมีการอพยพเขาไปทํางานในเมืองใหญๆเปนจํานวนมาก
5) เด็กและผูสูงอายุขาดความอบอุนทางดานจิตใจขาดคนคอยดูแลเอาใจใส
6) ผูนําทองถ่ินขาดความรูขาดความรู  ความเขาใจในบทบาทและหนาท่ีของตนเอง
7) มีการใชสารเคมีในการทําการเกษตรมาก  ทําใหมีผลตอระบบรางกายและระบบนิเวศน
8) ประชาคมหมูบาน  ประชาคมตําบล  ยังไมเขมแข็งขาดการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ
9) การเดินทางเขาไปติดตอประสานงานกับสวนราชการตางๆ  ไมสะดวกและอยูหางไกล
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10) การรวมกลุมเพ่ือสรางรายไดของภาคประชาชนสวนใหญมีการรวมกลุมเปนบางครั้งบางคราว
ไมมีการบริหารจัดการในกลุมท่ีดี  กิจกรรมของกลุมไมแนนอนยังขาดการสนับสนุนดานการใหคําปรึกษา
งบประมาณ

11) ประชาชนขาดความรูในการวางแผนครอบครัวทําใหเกิดปญหาตางๆทางสังคมตามมา
12) ประชาชนขาดการเชื่อมโยงและบูรณาการหลักธรรมคําสั่งสอนทางพุทธศาสนา มาเปนแนว

ทางการดําเนินชีวิตเพ่ือใหเกิดคุณคาตอตนเองและสังคม
3. โอกาส (  Opportunity  )
1) มีสถานทองเท่ียวสําคัญ  คือ  น้ําตกถํ้าพระ ซึ่งอยูในเขตอนุรักษพันธุภูวัว ซึ่งหากไดมีการ

วางแผนบริหารจัดการปรับปรุงพัฒนาใหเปนแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษแลวจะทําใหสามารถพัฒนาไดท้ัง
ดานการศึกษาการคนควาระบบนิเวศน พืชสมุนไพรตางๆ   สงเสริมการทองเท่ียว ดานอาชีพและรายได

2) ตําบลโสกกามมีลําหวย  มีหนอง  บึง  แหลงน้ําธรรมชาติ  ซึ่งหากมีโครงการทําฝายน้ําลน   มี
การขุดลอก   หวย   หนอง   คลอง  บึง  จะทําใหประชาชนมีน้ําเพียงพอตอการอุปโภคและบริโภคและ
สามารถทําการเกษตรไดทุกฤดูกาลและเปนการแกปญหาการอพยพเขาไปทํางานในเมืองใหญๆ

3) พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  อยูใกลกับแหลงพ้ืนท่ีชุมน้ําโลกบึงโขงหลงซึ่งเปนอาง
เก็บน้ําขนาดใหญและมีน้ําปริมาณมากตลอดป  หากไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐและหนวยงานราชการท่ี
ใชประโยชนพ้ืนท่ีชุมน้ําโลกบึงโขงหลงในดานการสรางคลองชลประทาน จะทําใหประชาชนในเขตองคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม  และตําบลใกลเคียง มีน้ําเพ่ือการเกษตรกรรมอยางเพียงพอ สามารถประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมอยางเพียงพอท้ังในฤดูฝนและนอกฤดูฝนได

4) รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนในการขยายพ้ืนท่ีปลูกยางพาราซึ่งตําบลโสกกาม มีเนื้อท่ีกวางใหญ
ดินมีความอุดมสมบูรณ ภูมิอากาศพอเหมาะ  มีปริมาณน้ําฝนตอปสูง  ซึ่งปจจัยเหลานี้ทําใหเหมาะแกการ
ปลูกยางพารา

5) ประชากรในตําบลโสกกาม   มีภูมิปญญาทองถ่ินหลายอยางท่ีควรอนุรักษและมีการถายทอด
ความรูสูชุมชน   หากมีการสนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินอยางจริงจังจะทําใหเกิดประโยชนแกชุมชนอยางมาก

6) มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการปลูกพืชไรพืชสวน
7) รัฐบาล  จังหวัด อําเภอ ไดมีการดําเนินการอยางจริงจังในการปราบปรามยาเสพติด แกไข

ปญหาความยากจน   ปราบปรามผูมีอิทธิพล   การทุจริตคอรัปชั่น  การมีสวนรวมของประชาชนจะทําให
การพัฒนาทองถ่ินมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน

4. อุปสรรค / ภัยคุกคาม / ขอจํากัด ( Threat )
1) เสนทางการคมนาคมตางๆ ในพ้ืนท่ีสวนใหญเปนถนนลูกรัง  ทําใหมีความไมสะดวกในการ

สัญจรไปมา การติดตอคาขาย การลําเลียงผลผลิตทางการเกษตรไปจําหนายและการทํางานของระบบ
ราชการ

2) ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรมและมีรายไดนอย ทําใหไมมีเงินทุนในการลงทุน
ภาคเกษตรกรรม

3) สินคาอุปโภคและบริโภค  น้ํามันประเภทตางๆมีราคาสูงข้ึน ทําใหประชาชนท่ีมีรายไดนอยมี
ปญหาในการครองชีพ

4) โรคติดตอบางชนิดควบคุมไดยากและไมมียาชนิดใดท่ีรักษาใหหายได ไดแก  โรคเอดส  โรค
ไขหวัดนก และโรคท่ีเกิดจากเชื้อไวรัสชนิดตางๆ   ทําใหสิ้นเปลืองเวลาและสิ้นเปลืองงบประมาณในการ
ปองกันและควบคุม   ตลอดจนมีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจ
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5) ประชาชนสวนใหญยังขาดจิตสํานึกของการมีสวนรวมท่ีจะพัฒนาสรางความเขมแข็งของชุมชน
และแกปญหาตางๆของชุมชน

6) พ้ืนท่ีทําการเกษตรสวนใหญไมมีเอกสารสิทธิ์ซึ่งอยูในเขตอนุรักษพันธุสัตวภูวัว   มีพ้ืนท่ีบางสวน
เทานั้นท่ีกรมท่ีดินออกเอกสารสิทธิ์ (สปก.) ให



๔๕ แบบ ยท. 02

๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร ( Strategy Map)

พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน บริหารชุมชนนาอยู
เชิดชูคุณธรรม  นําการศึกษาวิสัยทัศน

๑. ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการใหไดมาตรฐาน มีประสิทธิภาพและเพียงพอตอความ
ตองการของประชาชน เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจ
๒. การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัว และชุมชนใหเขมแข็ง สามารถพึ่งตนเองได ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๓. สงเสริมการปองกันและปราบปรามอาชยากรรม ดานทางสังคมทั้งในประเทศ และระหวางประเทศ
๔. สงเสริมและพัฒนา การคา การลงทุนและการทองเที่ยว
๕. การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคา การทองเที่ยว และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมที่ดี เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๖. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาและสาธารณสุข ตลอดจนอนุรักษและพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. การบริหารจัดการที่ดี การตรวจสอบ เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการบริหารและการปกครอง

๑. เสนทางทางคมนาคมในเขตตําบลไดมาตรฐาน
๒. ชุมชนเขมแข็ง เศรษฐกิจพอเพียง ระบบการศึกษา สาธารณสุขไดมาตรฐาน
๓. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๔. การคา การลงทุน การทองเที่ยว มีศักยภาพ
๕. การทองเที่ยวเชิงอนุรักษ ส่ิงแวดลอมที่ดีและยั่งยืน
๖. ระบบการศึกษาและสาธารณสุขไดมาตรฐาน ประชาชนในชุมชนมีการอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๗. องคกรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี  โปรงใส และตรวจสอบได

พันธกิจ

เปาประสงค

๑. พัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน

๒. พัฒนาดาน
สงเสริมคุณภาพฯ

๓. พัฒนาดาน
จัดระเบียบชุมชน

๔. พัฒนาดาน
สงเสริมการลงทุน

๕. พัฒนาดาน
บริหารจัดการฯ

๖. พัฒนาดาน
ศิลปวัฒนธรรมฯ

๗. พัฒนาดาน
อ่ืนๆ

ยุทธศาสตร

แนวทางการ
พัฒนา

๑.การคมนาคม
และการขนสง

๒.สาธารณูปโภค

๓.การควบคุม
อาคาร

๑.การสงเสริม
อาชีพ

๒.งานสวัสดิการ
สังคม

๓.การศึกษา

๔.การ
สาธารณสุข

๑.การสงเสริม
ประชาธิปไตย

๒.การปองกัน
และบรรเทาฯ

๓.การรักษาความ
สงบเรียบรอย

๑.การสงเสริม
การลงทุน

๒.การทองเที่ยว

๓.การพาณิชย-
กรรม

๔.การกีฬา

๑.การคุมครอง
ดูแลบํารุง รักษา

ปา
๒.การจัดการ
สิ่งแวดลอม

๓.การบริหาร
จัดการ

๑.การปกปอง
คุมครองฯ

๒.การจัดงาน
ประเพณี

๓.การอนุรักษ
ทํานุบํารุงรักษาฯ

๑.การพัฒนา
ดานอ่ืนๆ



ทย.๐๔

ความเชื่อม ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/ ตัวชี้วัด ความกาว โครงการ/ หนวย หนวย
โยงกับ อปท. ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แนวทางการ ระดับ หนาของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) พัฒนา กลยุทธ เปาหมาย
จังหวัด

การสงเสริม การพัฒนา การพัฒนา  - เสนทาง  - มีเสนทาง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ พัฒนาเสนทาง ถนนท่ีได ปละ ๕ สาย  - โครงการกอสรางถนน กองชาง สํานักปลัดฯ
การผลิตและ ดานโครง ดานโครง คมนาคมท่ี คมนาคมท่ี คมนาคมใน มาตรฐาน คสล
พัฒนาสินคา สรางพ้ืนฐาน สรางพ้ืนฐาน ไดมาตรฐาน ไดมาตรฐาน หมูบาน เพ่ิมข้ึน  - โครงการกอสรางถนน
เกษตรเพ่ือ  - ระบบ เพ่ิมข้ึน ลาดยาง
เพ่ิมมูลคา สาธารณูปโภค  - มีระบบ  - โครงการซอมแซม

 ท่ีไดมาตรฐาน สาธารณูป ถนนลูกรังเพ่ือการ
เชน ไฟฟา โภคท่ีได เกษตร
ประปา มาตรฐาน ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ พัฒนาระบบ ระบบ ปละ ๓ แหง  - โครงการขยายเขต กองชาง สํานักปลัดฯ

รองระบายนํ้า เพ่ิมข้ึน สาธารณูปโภค สาธารณูป ไฟฟา
ขุดลอก ฯลฯ  - มีการกอ ในหมูบาน โภคท่ีได  - โครงการขยายเขต
 - การควบคุม สราง/ซอมแซม มาตรฐาน ประปา

อาคาร/ อาคารท่ีได เพ่ิมข้ึน  - โครงการขุดลอก
สิ่งปลูกสราง มาตรฐาน  - โครงการกอสราง

ตางๆ รองระบายนํ้า
ฯลฯ

๒ ๒ ๒ ๒ ๒ ควบคุมอาคาร รอยละของ ปละ ๒ แหง  - โครงการซอมแซม กองชาง สํานักปลัดฯ
สิ่งปลูกสราง ความสําเร็จ บานเอ้ืออาทร

ในชุมชน ในการควบ  - โครงการซอมแซม
คุมอาคาร ฯ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 - โครงการซอมแซม
ศาลาประชาคม ๓ แหง

ฯลฯ
ทย.๐๔

ความเชื่อม ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/ ตัวชี้วัด ความกาว โครงการ/ หนวย หนวย
โยงกับ อปท. ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แนวทางการ ระดับ หนาของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) พัฒนา กลยุทธ เปาหมาย
จังหวัด

รักษาความ การสงเสริม การสงเสริม ชุมชน มีจํานวนชุมชน ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ พัฒนาศักยภาพ จํานวนชุมชน ปละ ๒  - โครงการเพ่ิมศักยภาพ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
สงบ ความ คุณภาพ คุณภาพ เขมแข็ง เขมแข็งเพ่ิมข้ึน คมนาคมใน เขมแข็ง ชุมชนและใน ของผูสูงอายุ
มั่นคงและ ชีวิต ชีวิต เศรษฐกิจ หมูบาน เพ่ิมข้ึน สองปหลัง  - โครงการจัดศูนย
พัฒนาคน พอเพียง ปละ ๓ ชุมชน เรียนรูในชุมชน
สูสังคม ระบบ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ สงเสริมและ รอยละของ รอยละ ๗๐  - โครงการสงเสริม สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
คุณภาพ การศึกษา พัฒนากลุม กลุมอาชีพท่ี ตอป สนับสนุนกลุมอาชีพ

สาธารณสุข อาชีพในชุมชน ไดรับการสง ในชุมชน
ท่ีไดมาตรฐาน เสริมและ  - โครงการฝกอบรม

พัฒนา การกรีดยางพารา
๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ พัฒนาดาน รอยละของ รอยละ ๙๐  - โครงการจายเบี้ย สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

สวัสดิการสังคม ประชากรท่ีได ตอป ยังชีพสําหรับผูสูงอายุ
ในชุมชน บริการดาน และผูพิการ

สวัสดิการ  - โครงการสงเสิมอาชีพ
สังคม แกผูยากไร

๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ พัฒนาดานการ รอยละของ รอยละ ๘๐  - โครงการเพ่ิมประสิทธิ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
ศึกษา บุคลากรท่ี ตอป ภาพในการปฏิบัติงาน

ไดรับการ ของบุคลากรใน อปท.
พัฒนา ฯลฯ

๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐ พัฒนาดาน รอยละของ รอยละ ๙๐  - โครงการอุดหนุน สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
สาธารณสุข ประชากรท่ี ตอป สาธารณสุขมูลฐาน

ไดรับบริการ ฯลฯ

ทย.๐๔

ความเชื่อม ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/ ตัวชี้วัด ความกาว โครงการ/ หนวย หนวย
โยงกับ อปท. ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แนวทางการ ระดับ หนาของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) พัฒนา กลยุทธ เปาหมาย
จังหวัด

รักษาความ การจัด การจัด ประเทศชาติ ความปลอดภัย ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ สงเสริม จํานวนชุมชน ปละ ๒  - โครงการฝกอบรม สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
สงบ ความ ระเบียบ ระเบียบ ชุมชนมีความ ในชีวิตและ ประชาธิปไตย ท่ีมีวิถีชีวิต ชุมชนและใน สงเสริมประชาธิปไตย
มั่นคงและ ชุมชน สังคม ชุมชน สังคม ปลอดภัยใน ทรัพยสินของ ในชุมชน ประชาธิปไตย สองปหลัง  - โครงการฝกอบรม
พัฒนาคน และรักษา และรักษา ชีวิตและ ประชาชน ปละ ๓ ชุมชน ชุมชนเขมแข็ง
สูสังคม ความสงบ ความสงบ ทรัพยสิน ฯลฯ
คุณภาพ เรียบรอย เรียบรอย ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ การปองกัน จํานวนชุมชน ปละ ๒  - โครงการรณรงค สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

และบรรเทา ท่ีมีความ ชุมชนและใน ตอตานอาชญากรรม
สาธารณภัย ปลอดภัยใน สองปหลัง ในชุมชน

ชีวิตและ ปละ ๓ ชุมชน  - โครงการสนับสนุน
ทรัพยสิน ศูนย อปพร.

ฯลฯ
๒ ๒ ๒ ๓ ๓ การรักษาความ จํานวนของ ปละ ๒  - โครงการตั้งคาย สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

สงบเรียบรอย ชุมชนท่ีมี ชุมชนและใน ตรวจตราและเฝาระวัง
และความ ความพึงพอใจ สองปหลัง  - โครงการรณรงค

ปลอดภัยใน ในการรักษา ปละ ๓ ชุมชน ปองกันและลดอุบัติเหตุ
ชีวิตและ ความสงบ ชวงเทศกาลปใหมและ
ทรัพยสิน เรียบรอย วันสงกรานต

ฯลฯ

ทย.๐๔

ความเชื่อม ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/ ตัวชี้วัด ความกาว โครงการ/ หนวย หนวย
โยงกับ อปท. ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แนวทางการ ระดับ หนาของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) พัฒนา กลยุทธ เปาหมาย
จังหวัด

พัฒนาขีด การวางแผน การวางแผน การคา การคา ๒ ๒ ๒ ๒ ๒ การสงเสริม จํานวนท่ี ปละ ๒  - โครงการเศรษฐกิจ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
ความสามารถ การสงเสริม การสงเสริม การลงทุน การลงทุน การลงทุน เพ่ิมข้ึนของ แหลง ชุมชน
การคาและ การลงทุน การลงทุน การทองเท่ียว การทองเท่ียว ในชุมชน แหลงเงินทุน  - โครงการสงเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรม พาณิชยกรรม มีศักยภาพ มีศักยภาพ อุดหนุนกลุมอาชีพ

การทองเท่ียว การทองเท่ียว เพ่ิมข้ึน ฯลฯ
๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ ๗๐ สงเสริม รอยละ รอยละ ๗๐  - โครงการกอสราง สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

การทองเท่ียว ความพึงพอใจ ตอป ศูนยบริการนักทองเท่ียว
ในชุมชน ของนัก ในชุมชน

ทองเท่ียว  - โครงการปรับปรุง
แหลงทองเท่ียว

ฯลฯ
๒ ๒ ๒ ๒ ๒ สงเสริมดาน จํานวน ปละ ๒  - โครงการจัดหาตลาด สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

พาณิชยกรรม ศูนยกลาง ศูนย เพ่ือซื้อขายสินคาทาง
ในชุมชน การซื้อขาย การเกษตรในชุมชน

เพ่ิมข้ึน  - โครงการกอสราง
ตลาดกลางยางพารา
ในตําบล

ฯลฯ
๒ ๒ ๒ ๒ ๒ พัฒนาดานการ จํานวน ปละ ๒  - โครงการกสรางสนาม สวนการ สํานักปลัดฯ

กีฬาและ สนามกีฬาท่ี แหง กีฬากลางตําบล ศึกษาฯ
นันทนาการ เพ่ิมมากข้ึน  - โครงการกอสราง

ลานกีฬาในชุมชน
ทย.๐๔

ความเชื่อม ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/ ตัวชี้วัด ความกาว โครงการ/ หนวย หนวย
โยงกับ อปท. ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แนวทางการ ระดับ หนาของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) พัฒนา กลยุทธ เปาหมาย
จังหวัด

พัฒนาการ การบริหาร การบริหาร การทองเท่ียว จํานวนชุมชน ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ สงเสริมการ รอยละของ รอยละ ๖๐  - โครงการปลูกปา สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
ทองเท่ียว จัดการและ จัดการและ เชิงอนุรักษ ท่ีมีการอนุรักษ มีสวนรวมของ ประชากร ตอป ในท่ีสาธารณะโคกยาว
การจัดการ การอนุรักษ การอนุรักษ สิ่งแวดลอมท่ีดี สิ่งแวดลอม ชุมชนมนการ ท่ีมีสวนรวม  - โครงการปลูกปาใน
ทรัพยากร ทรัพยากร ทรัพยากร พอเพียง ท่ียั่งยืนเพ่ิมข้ึน ดูแล บํารุง ในการบํารุง ชุมชน

ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ ธรรมชาติและ และยั่งยืน รักษา รักษา ฯลฯ
สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม สิ่งแวดลอม

อยางมี
คุณภาพและ ๒ ๒ ๒ ๓ ๓ การจัดการ จํานวน ปละ ๒  - โครงการจัดหา สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

ยั่งยืน สิ่งแวดลอม ชุมชนมีสภาพ ชุมชนและใน สถานท่ีท้ิงขยะ
และมลพิษ แวดลอมท่ีดี สองปหลัง  - โครงการธนาคารขยะ

และยั่งยืน ปละ ๓ ชุมชน ในชุมชน
ฯลฯ

๒ ๒ ๒ ๓ ๓ การบริหาร จํานวนชุมชน ปละ ๒  - โครงการจัดซื้อถังขยะ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
จัดการ ท่ีมีการ ชุมชนและใน ประจําหมูบาน

สิ่งแวดลอม บริหารจัดการ สองปหลัง  - โครงการกอสรางเตา
สิ่งแวดลอม ปละ ๓ ชุมชน เผาขยะในชุมชน

ฯลฯ

ทย.๐๔

ความเชื่อม ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/ ตัวชี้วัด ความกาว โครงการ/ หนวย หนวย
โยงกับ อปท. ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แนวทางการ ระดับ หนาของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) พัฒนา กลยุทธ เปาหมาย
จังหวัด

พัฒนาการ ศิลปะ ศิลปะ มีการ จํานวน ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ การปกปอง จํานวน ปละ ๑๒  - โครงการปรับปรุง สวน สํานักปลัดฯ
ทองเท่ียว วัฒนธรรม วัฒนธรรม อนุรักษ ประชากรท่ีได คุมครอง โบราณสถาน แหง ภูมิทัศนศาลปูตา การศึกษาฯ
การจัดการ จารีต จารีต วัฒนธรรม รับการพัฒนา ดูแลรักษา โบราณวัตถุ  - โครงกาปรับปรุงศาล
ทรัพยากร ประเพณีและ ประเพณีและ ประเพณีและ การสงเสริม โบราณสถาน ท่ีไดรับการ หลักบาน

ธรรมชาติและ ภูมิปญญา ภูมิปญญา ภูมิปญญา อนุรักษ โบราณวัตถุ ดูแลรักษา ฯลฯ
สิ่งแวดลอม ทองถ่ิน ทองถ่ิน ทองถ่ิน วัฒนธรรม

อยางมี ประเพณีและ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ งานดาน รอยละของ รอยละ ๘๐  - โครงการประเพณี สวน สํานักปลัดฯ
คุณภาพและ ภูมิปญญา ประเพณี ประชากร ตอป ลอยระทง การศึกษาฯ

ยั่งยืน ทองถ่ิน ท่ีเขารวม  - โครงการแหเทียน
กิจกรรม เขาพรรษา

ฯลฯ
๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ ๑๒ การอนุรักษ จํานวน ปละ ๑๒  - โครงการอนุรักษ สวน สํานักปลัดฯ

ทํานุบํารุง ชุมชนท่ี ชุมชน ประเพณี ฮีต ๑๒ การศึกษาฯ
โบราณสถาน ไดอนุรักษ คลอง ๑๔
โบราณวัตถุ ทํานุบํารุง  - โครงการอนุรักษ

ในพ้ืนท่ี ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน
วัฒนธรรม  - ครงการอนุรักษ
ภูมปญญา การทองสารพันยะ
ทองถ่ิน

ทย.๐๔

ความเชื่อม ยุทธศาสตร ยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดระดับ กลยุทธ/ ตัวชี้วัด ความกาว โครงการ/ หนวย หนวย
โยงกับ อปท. ในเขต อปท. ตามพันธกิจ เปาประสงค ๖๐ ๖๑ ๖๒ ๖๓ ๖๔ แนวทางการ ระดับ หนาของ กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน

ยุทธศาสตร จังหวัด (ตัวชี้วัดรวม) พัฒนา กลยุทธ เปาหมาย
จังหวัด

รักษาความ การพัฒนา การพัฒนา การบริหาร รอยละของ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ๖๐ ดานอ่ืนๆ จํานวน รอยละ ๖๐  - โครงการอบรม สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
สงบ ความ ระบบการ ดานอ่ืนๆ ราชการใน ความสําเร็จ สวนงานตาๆ ตอป เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
มั่นคงและ บริหาร องคกรมีระบบ ในการบริหาร ท่ีได บุคลากรในทองถ่ิน
พัฒนาคน ทีจัดการท่ีดี การบริหาร จัดการท่ีดี มาตรฐาน ฯลฯ
สูสังคม จัดการท่ีดี ในองคกร เพ่ิมข้ึน
คุณภาพ โปรงใส  - โครงการจัดทําเวป สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ

ตรวจสอบได ไซดหนวยงาน
 - โครงการจัดซื้อ
คอมพิวเตอรตั้งโต

ฯลฯ

 - โครงการออกบริการ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
จัดเก็บภาษีในชุมชน
 - โครงการจัดทําแผนท่ี
ภาษี

ฯลฯ

 - โครงการดําเนินการ สํานักปลัดฯ สํานักปลัดฯ
ตามมาตรการปองกัน
การทุจริตในภาครัฐ
 - โครงการแกไขปญหา
ความยากจนแบบ ABC
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