
 

 

 

2.1 วิสัยทัศน (Vison)  

          “ตําบลเชียงหวางถ่ินนาอยู เชิดชูวัฒนธรรมและการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีดี มีชุมชนเขมแข็ง”  

พันธกิจ (Misiton) 

1. พัฒนา สนับสนุนและสงเสริมโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
3. สนับสนุนและสงเสริมการจัดระเบียบสังคมในชุมชนใหมีความม่ันคงและคุมครองความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 
4. พัฒนาดานเศรษฐกิจและสงเสริมกลุมอาชีพตาง ๆ 
5. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเปนระบบ 
6. การอนุรักษศิลปวัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
7. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี 

 
2.2 ยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรท่ี 1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 ยุทธศาสตรท่ี 2  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 ยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ

เรียบรอย 

 ยุทธศาสตรท่ี 4   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 ยุทธศาสตรท่ี 5  การพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

2.3  เปาประสงค (Goals) 

 1. ระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการไดมาตรฐานท่ัวถึง 

 2. ยกระดับการศึกษา ท้ังในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย ประชาชนมีคุณธรรม 

จริยธรรม และอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

 3.ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียงสามารถพ่ึงพาตนเองได และมีสวนรวมในการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

 4.ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสมและไดรับการบริการสาธารณสุข

อยางท่ัวถึง 

 5. มีการปองกันและลดมลพิษ มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

 6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 7.มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

2.4 ตัวช้ีวัด 

 1. มีระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน 

 2.รอยละของหนวยการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลท้ังในและนอกระบบจัดการศึกษาไดอยาง

มีคุณภาพ 

 2.ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



 3. ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ 30,000/ป 

 4.รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีสวนรวมดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบล  

เชียงหวาง 

 5. การผานเกณฑมาตรฐานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

 6. รอยละของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวางเขารับการรักษาพยาบาลลดลง 

 7. สถิติการเกิดเหตุรายของเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวางลดลง 

 8. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว  ลดปริมาณขยะ 

 9. การผานเกณฑการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

 

 

 

2.5 คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 
1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

-การกอสรางถนนท่ีไดมาตรฐาน 
- บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน ถนน สะพาน 
ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบน้ําอุปโภคบริโภค อาคารตาง ๆ 
ปายจราจร กระจกโคงปองกันอุบัติเหตุ  ไฟกระพริบฯลฯ 
-พัฒนาปรับปรุงขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ 
-กอสรางปรับปรุงระบบประปา 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 -โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตาง ๆ เชน การ
ชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส 
สงเสริมเยาวชน สตร ี
- อบรมสงเสริมอาชีพใหประชาชนใหสามารถทํากิจการหรือเปน
แรงงานฝมือ 
-พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระดับ 
-การปองกันและระงับโรคติดตอตาง ๆ ควบคุมปองกันโรคระบาด
ในพ้ืนท่ี 
-ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการแกไขปญหายาเสพ
ติด 
-การจัดการแขงขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
-สงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมจารีตประเพณีภูมิปญญาทองถ่ินฯลฯ 

 -สงเสริมสนับสนุนความเขมแข็งของชุมชน 
3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบรอย 
 

 -ใหความรู ความเขาใจเก่ียวกับประชาธิปไตยและการมีสวนรวม
ของประชาชน 
-เพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก อปพร. ฝกอบรมราษฏรใน
หมูบานใหมีความรู ปลูกจิตสํานึกใหราษฏรมีความสามัคคี 
ปรองดองสมานฉันท เพ่ือความม่ันคงของชาติเพ่ิมประสิทธิภาพ 

 



การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน
ฯลฯ 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 -สงเสริมความรูความเขาใจประชาชนในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
-ปรับปรุงพัฒนาการกําจัดขยะมูลฝอยและปฏิกูลใหถูกหลัก
สุขาภิบาล 
-การบริหารจดัการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไม อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา เปนตน 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล  

-การบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 
-อบรมสงเสริมใหเจาหนาท่ีมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม
ในการปฏิบัติงาน 
-สงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ แกพนักงานสวนตําบล ลูกจาง
และพนักงานจาง 

 

 

2.6  กลยุทธ 

 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 กลยุทธการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 บุกเบิก สรางปรับปรุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เข่ือน ระบบระบายน้าํ รองระบายน้ํา  

1.2 สรางและปรับปรุงแหลงน้ําอุปโภค – บริโภค 

1.3 จัดใหมีไฟฟาและระบบโทรคมนาคมอยางท่ัวถึง 

1.4 พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 

กลยุทธการพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 2.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานสรางอาชีพแบบยั่งยืนใหกับประชาชนในทองถ่ิน 

 2.2 สงเสริมงานดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการชุมชนแกผูดอยโอกาสทางสังคม 

 2.3  สงเสริมการศึกษาท้ังใน นอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนใหประชาชนมีสวน

รวมในการจัดการศึกษา 

 2.4 สงเสริมศักยภาพศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติด 

 2.5 สงเสริมดานการออกกําลังกาย การกีฬา และนันทนาการ 

 2.6 สงเสริมการปองกัน รักษา ควบคุมโรค ตลอดจนการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

 2.7.สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

 2.8 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู สืบทอดจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 

 3.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 

 กลยุทธการพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบเรียบรอย 

  3.1 สงเสริมใหความรู ความเขาใจ แกประชาชนเก่ียวกับการเมืองการปกครองระบบ

ประชาธิปไตย 



  3.2 พัฒนาศักยภาพของทองถ่ินในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการรักษา

ความสงบเรียบรอยในทองถ่ิน 

  3.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใหมีสวนรวมในการรักษาความสงบเรียบรอยใน
ทองถ่ิน 
  3.4 สงเสริมใหผูนําศาสนาเขามามีบทบาทเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแกปญหาความม่ันคง 
 4.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 

 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

4.1  อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.2 สงเสริม สนับสนุนใหประชาชนในชุมชนมีจิตสํานึกในการรวมกันอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4.3 สงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ 

4.4 ปรับปรุงพัฒนาการกําจัดขยะ 

 

 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 กลยุทธการพัฒนาดานการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  5.1 พัฒนาความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแกบุคลากรในองคกร 

  5.2 พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช ตลอดจนสถานท่ีในการปฏิบัติงาน 

  5.3 พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาล 

  5.4 ปรับปรุงและสรางระบบการใหบริการท่ีทันสมัย รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

  5.5 สงเสริมและสรางทัศนคติท่ีดีตอการปฏิบัติงานเพ่ือการบริการประชาชน 

  5.6 พัฒนาสงเสริมระบบการประชาสัมพันธและเผยแพรการดําเนินงานขององคกร  

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร  

 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง 

 องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับลางมีหลักความ

รับผิดชอบในภารกิจในเขตตําบลและประสานแผนสนับสนุนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดับบน (องคการ

บริหารสวนจังหวัด) ใหเกิดการบูรณาการรวมกันท้ังในเชิงพ้ืนท่ีและหนาท่ีเพ่ือการจัดบริการสาธารณะใหตรง

ตอความตองการของประชาชนอันจะนํามาซ่ึงการใชจายงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิด

ประโยชนสุขตอประชาชนในพ้ืนท่ีอยางยั่งยืน โดยมีขอมูลเก่ียวของท่ีสําคัญ ดังนี้ 

          1)น้ําดี 
               1.1 การขุดลอกหวย หนอง คลอง บึงและแหลงน้ําธรรมชาติ 
               1.2 การบูรณาการรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดระบบบริหารจัดการน้ําท่ียั่งยืน ท้ังใน
ดานองคความรู เทคนิค วิชาการ และบุคลากรมาใชในการบริหารจัดการน้ํา โดยการมีสวนรวมของภาค
ประชาชน 
          2)ถนนดี 
               2.1 การกอสรางและปรับปรุงผิวจราจรเปนถนนดินลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือลาดยาง
ใหการคมนาคมไปมาไดสะดวกในทุกพ้ืนท่ี 



               2.2 การประสานแผนกับสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนในการพัฒนาโครงขาย
ทางคมนาคมภายในจังหวัด 
 
          3)สุขภาพดี 
               3.1 สรางเสริมสุขภาพการปองกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องตน โดยจัดโครงการบูรณาการ
รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจคัดกรองสุขภาพและบริการดานอ่ืนท่ีเก่ียวของใหกับประชาชนทีมีภาวะ
เสี่ยงตอการเจ็บปวย อาทิ โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน ภาวะโลหิตจาง ภาวะไขมันในเลือดสูง ปญหา
สุขภาพฟนและพฤติกรรมการดํารงชีวิตประจําวันท่ีไมถูกตอง ไมเปนผลดีตอสุขภาพ ซ่ึงอาจนําไปสูปญหา
สุขภาพของประชาชนในอนาคต 
          4) การศึกษาด ี
               4.1 สรางโอกาสทางการศึกษาดีและมีคุณภาพเทาเทียมกัน 
               4.2 สงเสริมการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
 
 

 
               4.3 สงเสริมการจัดการศึกษาใหเด็ก เยาวชนและประชาชน มีความรูคูคุณธรรมมีเอกลักษณและ
คานิยมความเปนไทย เห็นคุณคาและอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน และดําเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จากขอมูลดังกลาวขางตนท้ังในสวนสถานะขององคกรอํานาจหนาท่ีปญหาความตองการของ
ประชาชนและทรัพยากรท่ีมีอยูจึงไดกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร(Positioning)ขององคการบริหารสวนตําบล
เชียงหวาง คือ เชียงหวางตําบลน้ําดี ถนนดี  สุขภาพดี  และการศึกษาดี 

2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

        

 

 พันธกิจ   1.สรางระบบการคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

  เปาประสงค  :  ระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐานท่ัวถึง 

     ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  :  มีระบบคมนาคมขนสง ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการไดมาตรฐาน 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

   1.1 พัฒนาสาธารณูปโภคและ  -รอยละของถนน ทางเทา ระบบระบายน้ําไดมาตรฐาน 

สาธารณูปการ  -รอยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟาและน้ําประปาใชเพ่ิมข้ึน 

-รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับผลกระทบจากน้ําทวม
ลดลง 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 กองชาง 

  ความเช่ือมโยง 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 



 ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี 1  การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนา

ศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง 

 ประเด็นยุทธศาสตรของ อบต.เชียงหวางท่ี 1 :  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 

 

 พันธกิจ   1.สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเอง  

         2.สงเสริมการประกอบอาชีพและกระจายรายไดใหแกหมูบาน เพ่ือเสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี

แกประชาชน 

                 3. สงเสริมและพัฒนาดานสุขาภิบาลและสาธารณสุข 

        4. สงเสริมศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมจริยธรรมและคุณธรรมอันดีงามในสังคม 

           5. สงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาท่ีดีและมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

  6. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการแกประชาชนทุกชวงวัย 

  เปาประสงค  :  1. ประชาชนมีอาชีพและรายไดพอเพียงสามารถพ่ึงพาตนเองได  

  2. ประชาชนมีสุขภาพดี สามารถดูแลสุขภาพตนเองไดอยางเหมาะสมและไดรับบริการ

สาธารณสุขอยางท่ัวถึง 

  3. ยกระดับการศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยประชาชนมี

คุณธรรมจรยิธรรมและอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

     ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค   

1. ประชาชนมีรายไดเฉลี่ยไมนอยกวาคนละ บาท/ป 

2. รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีสวนรวมดําเนินงานของ อบต. 

3. การผานเกณฑมาตรฐานศูนยสุขภาพชุมชนของศูนยบริการสาธารณสุข 

4. รอยละของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลเขารับการรักษาพยาบาลลดลง 

5. รอยละของหนวยการศึกษาขององคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง ท้ังในและนอก

ระบบจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

2.1 สนับสนุนและสงเสริมอาชีพใหกับชุมชน  -รอยละของประชากรวัยทํางานวางงานลดลง 

2.2 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งชุมชนและ
สงเสริมใหองคกรชุมชนเขมแข็ง 

 -จํานวนการรวมกลุมของชุมชนเพ่ิมข้ึน 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนประชาชนในการ
จัดตั้งและพัฒนากองทุนชุมชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

 -จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสนับสนุนการ
ดําเนินงานกองทุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

  



2.4 สงเสริมสุขภาพ  -อัตราความเจ็บปวยจากโรคท่ีสําคัญลดลง 

2.5 พัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุข  -รอยละความพึงพอใจของผูรับบริการสาธารณสุข 

2.6 พัฒนาการปองกันและควบคุมโรค  -อัตราการแพรระบาดาของโรคลดลง 

2.7 พัฒนาการคุมครองผูบริโภค  -รอยละของผูประกอบการมีผานเกณฑมาตรฐาน
ตามหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน 

2.8 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษานอก
ระบบโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัยการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต 

 -จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมและพัฒนาการ
จัดการศึกษานอกระบบโรงเรียนการศึกษาตาม
อัธยาศัยและการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

2.9 ทํานุบํารุงศาสนาฟนฟูศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีตาง ๆ 

-จํานวนกิจกรรม/โครงการดานศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรม 

2.10 สงเสริมกีฬาการออกกําลังกายและ
นันทนาการทุกประเภท ทุกระดับ 

-จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสงเสริมการออกกําลัง
กายและนันทนาการ 

 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด อบต.เชียงหวาง    กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  กองสวัสดิการสังคม 

  ความเช่ือมโยง 

 ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3    การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มี

ความพรอมรบการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับ

คุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

และเทคโนโลยี 

 ประเด็นยุทธศาสตรของ อบต.เชียงหวางท่ี 2 :  การพัฒนาดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 

 

 

 พันธกิจ   เสริมสรางความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

  เปาประสงค  :  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและอยูรวมกันอยางสันติสุข 

     ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  :  สถิติการเกิดเหตุรายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงหวางลดลงรอยละ

หมูบาน 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

3.1 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

 -สถิติการเกิดเหตุรายในเขต อบต.ลดลง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม     

  และการรักษาความสงบเรียบรอย 



3.2 เสริมสรางความสมานฉันทในสังคม  -จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีเสรมิสรางความสมานฉันท
ในสังคม 

3.3 สรางจิตสํานึกดานคุณธรรม จริยธรรม  -จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีสรางจิตสํานึกดานคุณธรรม
จริยธรรม 

3.4 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด -รอยละของผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด อบต.เชียงหวาง      

  ความเช่ือมโยง 

 ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ

ประชาชน    

 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี 6 การสรางความ

ม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน    

 

 

 ประเด็นยุทธศาสตรของ อบต.เชียงหวางท่ี 3 :  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการ

รักษาความสงบเรียบรอย 

 

 

 พันธกิจ  1. สงเสริมใหมีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมพัฒนาสวนสาธารณะและเพ่ิม

พ้ืนท่ีสีเขียวของตําบลอยางยั่งยืน 

                 2. สงเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 

  เปาประสงค  :  1. มีการปองกันและลดมลพิษ  

        2. มีการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

     ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  :  มีระบบบรหิารจัดการ 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

4.1 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

-จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเพ่ิมข้ึน 

-ปริมาณขยะในพ้ืนท่ีลดลง 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด อบต.เชียงหวาง      

  ความเช่ือมโยง 

 ยุทธศาสตรจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร 

                         ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 



 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี 5 การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

 ประเด็นยุทธศาสตรของ อบต.เชียงหวางท่ี 4 :  การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

 

 

 พันธกิจ   1.บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริหารและการ

บริการท่ีมีประสิทธิภาพ 

                 2. สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

  เปาประสงค  :  1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

        2. ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการของ อบต. 

     ตัวช้ีวัดระดับเปาประสงค  :  1.การผานเกณฑการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

    2.รอยละความพึงพอใจของประชาชนในการมีสวนรวมดําเนินงานของ 

อบต. 

 

 กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา และตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ 

5.1 สงเสริมความรู ความสนใจในกิจการ
ทองถ่ิน 

 -รอยละความรูความเขาใจของประชาชนตอการ
ดําเนินงานของ อบต.เพ่ิมข้ึน 

5.2 พัฒนาและสงเสริมศักยภาพการ
ปฏิบัติงานขององคกร 

 -รอยละความพึงพอใจของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 

5.3 พัฒนาปรับปรุงรายไดของ อบต. -จํานวนกิจกรรมท่ีรณรงคใหประชาชนเสียภาษี 

5.4 พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการ
ภาครัฐ เพ่ือสรางความเชื่อม่ันใหกับ
ประชาชน 

-รอยละความพึงพอใจของประชาชนตอการรับ
บริการดานตาง ๆ เพ่ิมข้ึน 

5.5 สงเสริมใหประชาชนเขามามีบทบาท
และมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

-จํานวนกิจกรรม/โครงการท่ีประชาชนมีสวนรวมใน
การดําเนินงาน 

  หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

 สํานักปลัด อบต.เชียงหวาง      

  ความเช่ือมโยง 

 ยุทธศาสตรจังหวัด :    เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหมีเอกภาพดวยการบูรณาการการ

ทํางานกับทุกภาคสวน 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในจังหวัด :  ยุทธศาสตรท่ี 7 ดานบริหารจัดการ

แบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 



 ประเด็นยุทธศาสตรของ อบต.ท่ี5ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 โครงสรางความเช่ือมโยงยุทธศาสตรพัฒนาในภาพรวม (พ.ศ. 2566 – 2570) 

ยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
1. ความมั่นคง 
2. ความสามรถในการแขงขัน 
3.การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพ 
4. การสรางโอกาสคามเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. การสรางการเจรญิเตบิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
1. การสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. การเสรมิสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคงและยั่งยืน 
6. การบริหารจดัการภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤตมิิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโอจิสติกส 
8.การพัฒนายุทธศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 

 

ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมรีายไดนองเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆของภาค 
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 ยุทธศาสตรจัดหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน1 

1. การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรมประวัติศาสตร วัฒนธรรมและประเพณีของอนุ

ภูมิภาคคลุมแมน้ําโขง 

3. เพ่ิมศักยภาพผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ือเพ่ิมการแขงขัน 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธาน ี

1.การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย

และเปนสากล 

2.การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย 

3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 

4.การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ การบริการและการสงเสริมศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 

6.การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ.2561-2565) 

1.การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคลุมน้ําโขง 

2.การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและ

เกษตรอินทรีย 

3.การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทาง

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

4.การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ  การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมกีฬา โดยใชอัตลักษณและ

ศักยภาพดานท่ีตั้งเพ่ือสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมชของอนุภาคลุมน้ําโขง 

5.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการใช ประโยชนอยางยั่งยืน 

6.การเสริมสรางความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน  

7.ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 



 

 

 

 

 

3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน อนาคต

ขององคการบริหารสวนตําบล  เปนการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือขอจํากัดอันเปนสภาวะ

แวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาทองถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอม

ภายในขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยใชเทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา

ของแตละยุทธศาสตร  

1.ศักยภาพการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

จุดแข็ง  (Streng=s)   

1.ผูบริหารมีนโยบายในการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสมบูรณ  เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตและ

การทองเท่ียงของเมืองและจังหวัด 

2. มีโครงขายการคมนาคมท่ีดี สามารถติดตอไดตลอด 

3.มีระบบประปาใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ี 

จุดออน(Weakness=W)   

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานเปนไปอยางลาชา ไมครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีตําบลเชียงหวาง เพราะ
มีงบประมาณจํากัดในการนําไปพัฒนาใหครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

2. เสนทางการคมนาคมยังไมสะดวก ถนนขรุขระ เปนหลุม เปนบอ 

โอกาส(Opportunity=O)   

                 1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและการคมนาคมไดรับการสนับสนุนจากประชาชนในพ้ืนท่ี
เนื่องจากตองการมีถนนหนทางท่ีสะดวกตอการสัญจร 
                 2. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มีหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณ เพ่ือประโยชนของประชาชนในทองถ่ิน   โดยท่ีหนวยงานสวนกลาง
และสวนภูมิภาค สงเสริมและสนับสนุนการถายโอนภารกิจใหแก องคการบริหารสวนตําบล  

อุปสรรคหรือขอจํากัด (Threat=T)   

                 1.สภาพภูมิประเทศ ความเปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกรอน การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมาก
ข้ึน สงผลกระทบตอระบบโครงสรางพ้ืนฐาน ทําใหถนนชํารุดเสื่อมโทรมเร็วกวาปกติ  ประกอบกับเกิดสภาวะ
ภัยแลง น้ําไมเพียงพอตอการเกษตรและเลี้ยงสัตว 
 2. การจัดสรรงบประมาณจากสวนกลางไมสอดคลองกับระยะเวลาดําเนินงาน 
 
 
 
 

 3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 



 
 

2.ศักยภาพการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต  

จุดแข็ง(Streng=s)   

1.ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการ 

พัฒนาในดานสงเสริมคุณภาพชีวิตอยางตอเนื่อง 

2.มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 2 แหง สามารถใหบริการประชาชนดานสาธารณสุขได 

อยางท่ัวถึงและรวดเร็ว 

      3.มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในตําบลท่ีมีความพรอมมี

ศักยภาพในการจัดการศึกษาไดอยางท่ัวถึงดานปริมาณและคุณภาพ 

     4. ชุมชนมีวัฒนธรรม  ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปญญาทองถ่ินเปนเอกลักษณ 

     5.มีวัด และสถาบันทางศาสนาจํานวนมาก ซ่ึงสามารถพัฒนาและเสริมสรางความพรอมใหเปน

แหลงวัฒนธรรม จริยธรรมของเยาวชน และประชาชนท่ัวไป ซ่ึงสามารถเปนสถานท่ีในการจัดการศึกษาได 

   จุดออน (Weakness=W)   

                 1.มีการวางงานในชุมชน เกิดจากเม่ือจบการศึกษาแลวไมมีงาน  งานไมตรงกับสาขาท่ีเรียน มี
ความรูนอย ตลอดจนการเลือกงานและความเกียจคราน 

      2.ระบบฐานขอมูลดานสังคมและสาธารณสุขไมถูกตอง ไมชัดเจน ประชาชนใหขอมูลท่ี 
คลาดเคลื่อน 

     3.เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงตอสิ่งยั่วยุตาง ๆ และมีแนวโนมไมเขาศึกษาตอในระดับท่ี
สูงข้ึน 

     4. เกิดชองวางทางสังคมระหวางประชาชนท่ีมีรายไดสูงกับประชาชนท่ีมีรายไดนอย 
     5.กลุมอาชีพตาง ๆ ยังไมเขมแข็ง 

     โอกาส (Opportunity=O)   

1. พรบ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจหนาท่ี อบต.ใน 
การจัดบริการสาธารณะทางดานสวัสดิการสังคมและพัฒนาชุมชน 
                   2.การแกไขปญหาความยากจนเปนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานี โอกาสท่ีจะไดขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณมีมาก 
  3. นโยบายรัฐบาลในการกระตุนเศรษฐกิจใหประชาชนมีรายไดมากข้ึน 
  4.การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ชวยใหองคการบริหารสวนตําบล
สามารถดูแลดานสุขภาพอนามัยของประชาชนไดมากยิ่งข้ึน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   

                 1.การแกไขปญหาดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือ
จากหลายๆสวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                 2.ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของ คอนขางมากทําใหการดําเนินงานไมคลองตัว เกิดความลาชาใน
การทํางาน  ประชาชนจึงเกิดความเบื่อหนาย 
 3. ขาดตลาดรองรับผลผลิตทางเกษตร 
 4.ความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีสงผลใหเยาวชนขาดจริยธรรม 



 
 

3.ศักยภาพการพัฒนาดานการจัดการระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 

จุดแข็ง(Streng=s)   

     1. ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน

การจดัระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยอยางตอเนื่อง 

     2. บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ 

อยูในระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

     3.  มีการจัดตั้งศูนยรวมบริการในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับสวนราชการอ่ืน ๆ 

     4.  มีสถานีตํารวจชุมชนยอยในตําบลพรอมใหบริการประชาชน 

     5.  มีหนวยปฏิบัติการกูชีพ กูภัยของ อบต.ท่ีมีศักยภาพในการใหบริการประชาชนไดอยาง

ทันทวงที 

     6. ประชาชนมีความตื่นตัวและมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ิน มีการรวมกลุมในชุมชน 

          จุดออน(Weakness=W)   

     1.  ปญหาโลกรอนสงผลใหเกิดสภาพภูมิอากาศแปรปรวน เชน ปญหาน้ําทวม วาตภัย ภัยแลง 

    2.ประชาชนยังขาดความรู กฎหมายท่ีเก่ียวของกับประชาชน 

     3. ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินยังมีอยู การลักขโมย โจรกรรม ทะเลาะวิวาท เปน

ตน 

     4.  ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมวัยรุน 

โอกาส(Opportunity=O)   

1. พรบ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจหนาท่ี อบต.ใน 
การจัดบริการสาธารณะ เชน การชวยเหลือดานบรรเทาสาธารณภัยเบื้องตนพรอมท้ังเนนการใหสิทธิเสรีภาพ
แกประชาชน สงเสริมการกระจายอํานาจและสงเสริมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม รวมคิด รวมทํา 

2. ปญหาอาชญากรรมมีนอยลงเม่ือเทียบกับจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมข้ึน 
3. ประชาชนเห็นความสําคัญในการดูแลสุขภาพ พิษภัยจากยาเสพติด 

 
อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   

1. สื่อตาง ๆ เชน อินเตอรเน็ต โทรทัศนทําใหเด็กเยาวชนเกิดการเลียนแบบ เชน การติดเกม  
การม่ัวสุมการเสพยา เด็กแวน  ทําใหเกิดปญหาลักขโมยเกิดข้ึน 

2. สภาวะโลกรอน สงผลใหเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรงมากข้ึน 
 
 
 
 
 



 
 

4.ศักยภาพการพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

จุดแข็ง(Streng=s)   

       1.ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน

การบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

       2.ประชาชนมีการต่ืนตัวดานสิ่งแวดลอม เห็นไดจากการมีสวนรวมในการนําเสนอปญหา/ขอ

รองเรียนเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอยและเรื่องสิ่งแวดลอมตาง ๆ มากข้ึน 

        จุดออน  (Weakness=W)   

1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และขาดจิตสํานึกในการรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

2.  ประชาชนบางสวนในเขต อบต.ขาดจิตสํานึกในการรักษาความสะอาด เชน การท้ิงขยะ ไมเปนท่ี  

โอกาส(Opportunity=O)   

                  1.รัฐบาลมีนโยบายใหความสําคัญกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการปองกันและ
แกไขปญหาสิ่งแวดลอม 
 2. ประชาชนเริ่มเห็นปญหาและความสําคัญในการดูแลรักษาสภาพแวดลอม 
 3. การปฏิรูปราชการทําใหมีการรวมหนวยงานดานการจัดการสิ่งแวดลอมไวดวยกัน 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   

                 1.การแกไขปญหาดานการบริหารจัดการและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เปน
งานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆ สวนท่ีตองประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
 2.ประชาชนท่ีอยูนอกเขตนําขยะมูลฝอยมาท้ิงตามถนนขางทางในเขต อบต.เชียงหวาง 

5.ศักยภาพการพัฒนาดานการบริหารจัดการ  

จุดแข็ง(Streng=s)   

1.ดานการบริหารจัดการ ผูนํา ผูบริหาร สนับสนุนแนวคิดและกําหนดนโยบายการพัฒนาในดาน

การเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 

2.บุคลากร องคการบริหารสวนตําบลเชียงหวาง มีบุคลากรและอัตรากําลัง จํานวนและคุณวุฒิ อยูใน

ระดับท่ีพรอมท่ีจะดําเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 

3.มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใหบริการอยางรวดเร็ว ถูกตองและเปนธรรม 

จุดออน(Weakness=W)   

1.ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 

2.ประชาชนยังไมเขาใจบทบาทของตนเองในการพัฒนาทองถ่ิน 

โอกาส(Opportunity=O)   

                 1.ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมือง การบริหารราชการท่ีดี   เปนยุทธศาสตรการพัฒนา
ระดับชาติท่ีรัฐบาลสงเสริม 
                 2. พรบ.กระจายอํานาจองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ไดใหอํานาจหนาท่ี อบต.ใน
การใหบริการสาธารณะ 
 



 
 

อุปสรรคหรือขอจํากัด(Threat=T)   

                 1.การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยความรวมมือจากหลายๆสวนท่ีตอง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
                 2.การพัฒนาดานการเมือง การบริหาร เปนงานท่ีตองอาศัยจิตสํานึก เก่ียวกับการใชดุลพินิจสวน
บุคคล จึงเปนงานท่ีคอนขางจะคาดเดาผลงานไดยาก 
3.2การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  ดังนี้ 

การวิเคราะหปญหาความตองการของประชาชน 

ปญหา ขอบขาย/ปริมาณ 
ของปญหา 

(สภาพปญหา) 

แนวโนมในอนาคต 

1. การใช
ประโยชนท่ีดิน 

สภาพการใชประโยชนท่ีดินไม
เต็มศักยภาพเนื่องจากท่ีดิน
บางสวนยังไมไดรับการพัฒนา 

มีการจัดสาธารณูปโภคและ สาธารณูปการท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอในพ้ืนท่ี สามารถพัฒนาพ้ืนท่ีใหมีความเจริญและสามารถ
ใชประโยชนไดเต็มศักยภาพ 

2. สภาพภูมิทัศน
เมือง 

สภาพภูมิทัศนเมืองบางสวนไม
เปนระเบียบเกิดอุบัติเหตุเปน
แหลงม่ัวสุมและเกิดการกอเหตุ
ความไมสงบ 

ปรับปรุงพ้ืนท่ีเสี่ยงและจัดระเบียบตําบลใหเรียบรอยเพ่ือใหการ
ดูแลและรักษาปลอดภัยทําไดสะดวก และรวดเร็ว รวมท้ังปรับปรุง
ภูมิทัศน โดยรอบของตําบลเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวและเพ่ิมความสวยงาม
ใหแกเมือง 

3. ถนน ทางเทา ถนน ทางเทา มีสภาพชํารุดหรือ
บางพ้ืนท่ียังไมไดดําเนินการ
กอสราง 

 -จัดบริการสาธารณะใหกับประชาชนเพ่ือใหไดรับความสะดวก
และปลอดภัยในการสัญจร โดยจัดหา และซอมแซมปรับปรุงให
สามารถใชงานไดมาตรฐาน 

4. ไฟฟาแสง
สวาง 

ไฟฟาแสงสวางไมเพียงพอและ
ครอบคลุมพ้ืนท่ี 

 -ติดตั้งไฟฟาแสงสวางใหครอบคลุม และเพ่ิมกําลังไฟเพ่ือลด
ปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

5. น้ําประปา  -การใหบริการน้ําประปายังไม
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีและ
น้ําประปาไหลชาในชั่วโมง
เรงดวน 

 -พัฒนาระบบการใหบริการน้ําใหครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ
และพัฒนาคุณภาพน้ําประปาใหเปนน้ําประปาดื่มได 

6. การจดรถและ
การจราจร 

 -การสัญจรและการจอดรถไม
เปนระเบียบรวมท้ังเกิดอุบัติเหตุ
จากการสัญจรบอยครั้ง 

 -จัดระบบการสัญจรใหเปนระบบ และมีระเบียบ โดยติดตั้ง
สัญญาณไฟ จราจรในแยกท่ีมีการจราจรคับคลั่ง รวมท้ังติดตั้ง
เครื่องหมายจราจรเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย และปรับปรุง ปายชื่อ
ถนนตางใหเปน 2 ภาษาและมองเห็นชัดเจน สอดรับกับการเขาสู
ประชาคมอาเซียน 

7. ขยะมูลฝอย  -ปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ือเพ่ิม
อยางตอเนื่อง 

 -จัดระบบการกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังขยะธรรมดาและขยะ
ติดเชื้อ สรางจิตสํานึกในการท้ิงขยะและสงเสริมใหมีการคัดแยก
ขยะ รวมถึงสงเสริมใหมีการลดปริมาณการใชถุงพลาสติก เพ่ือ
รักษาสภาพแวดลอม 

   



                                                                                                    
   

ปญหา ขอบขาย/ปริมาณ 
ของปญหา 

(สภาพปญหา) 

แนวโนมในอนาคต 

8. มลภาวะ  - เกิดมลภาวะตางๆ เชน น้ํา
เสีย ควันพิษ และกลิ่นเหม็น 

 - จัดระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ มีการควบคุม
และประเมินคา BOD และเสริมสรางมาตรการในการดูแลการ
ปลอยกาชคารบอนไดออกไซด การจัดทําบอดักไขมันและการเก็บ
ขนขยะใหเปนประจําเพ่ือลดการตกคางสรางมลพิษทางกลิ่น 
นอกจากนี้ไดรณรงคใหประชาชนเกิดจิตสํานึกในการดูแลรักษา
สิ่งแวดลอม 

9. ระบบระบาย 
น้ํา 

ระบบระบายน้ําไมสามารถ
ระบายน้ําไดทันในฤดูฝนเกิด
ปญหาน้ําทวมขังบริเวณพ้ืนท่ีลุม 
ซ่ึงเปนจุดรองรับน้ํา 

ปรับปรุงระบบระบายน้ํา และสรางระบบการจัดการน้ําท่ีดีเพ่ือ
เตรียมรับมือกับสภาพอากาศท่ีมีความแปรปรวน และสรางการมี
สวนรวมในการชวยกันดูแลระบบน้าํของคนในชมุชน 

10. การศึกษา ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของ
นักเรียนโรงเรียนในสังกัดยังไมอยูใน
ระดับท่ีนาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
 -พัฒนาบุคลากรดานการศึกษา 
และสื่ออุปกรณการเรียนการสอนให
มีความทันสมัยรวมท้ังพัฒนา
หลักสตูร ท่ีไดมาตรฐานสามารถ
จัดการเรียนการสอนใหเด็กมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทัดเทียมกับ
สถานศึกษาอ่ืน 
 -ประชาชนขาดแหลงเรยีนรูท่ีเปน
การศึกษาตามอัธยาศัยหรือ
การศึกษานอกระบบท่ีท่ัวถึง
เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 

จัดการศึกษาและแหลงเรียนรูนอกระบบใหครอบคลุมเพ่ือเปน
แหลงเรียนรูของชุมชน ประชาชนไดพัฒนาตนเองใหทันกับสภาวะ
ความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

11. ประเพณี
และวัฒนธรรม 

 -การเสื่อมถอยของศีลธรรมทาง
ศาสนาทําใหไมมีท่ียดึเหนียวจติใจ 

 -สงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ศาสนา และอนุรักษประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถ่ินใหแกเยาวชนรุงหลัง เสริมสรางความเขาใจและ
ยอมรับการอยูรวมกันของประชาชน ท่ีมีความหลากหลาย 

12. กีฬาและ
นันทนาการ 

 -ประชาชนขาดความรูในการออก
กําลังกายท่ีถูกตอง สถานท่ีออก
กําลังกายไมครอบคลุมไมท่ัวถึง 

 -สงเสริมการออกกําลังกายและการเลนกีฬาท่ีถูกตอง พัฒนาสูการ
เปนนักกีฬามืออาชีพในอนาคต สรางงาน สรางรายได รวมท้ังจัด
สถานท่ีออกกําลังกายท่ีมีมาตรฐานอยางท่ัวถึงสรางโรงเรียนกีฬา
และนันทนาการ 

13. ความ
เขมแข็งของ
ชุมชนและสังคม 

 -ชุมชนยังไมเขมแข็ง ไมสามารถ
ชวยเหลือพ่ึงตนเองได 
ตองรอความชวยเหลือจากภาครัฐ
และสภาพสังคมยังมีความ
หวาดระแวง แปลกแยกแตกตาง
ระหวางคนท่ีตางวัฒนธรรม 

 -สรางความเขาใจแกชุมชนในการ ตระหนักและใหความสําคัญกับ
การรวมดําเนินการโครงการชวยเหลือจากภาครัฐเพ่ือใหชุมชนเกิด
ความเขมแข็ง สามารถพ่ึงพาตัวเองได และดําเนินกิจกรรมท่ีจะ
สรางความสมานฉันทใหเกิดข้ึนกับสังคม 

  



                                                                      
ปญหา ขอบขาย/ปริมาณ 

ของปญหา 
(สภาพปญหา) 

แนวโนมในอนาคต 

14. เศรษฐกิจ
ตกต่ํา 

ประชาชนมีการ จับจายใชสอย
นอย มีภาวะหนี้สิน รายไดไม
พอกับรายจาย และนักศึกษาจบ
ใหมไมมีงานทํา 

 -สงเสริมใหมีการวางแผนการใชจายเงิน จัดกิจกรรมกระตุน
เศรษฐกิจเพ่ือให การคาการลงทุนฟนตัว สงเสริมใหประชาชน
พัฒนาผลิตภัณฑเชิงสรางสรรค 
 -ประชาชนบางสวนขาดการรวมกลุมในการประกอบอาชีพท่ีมี
ความเขมแข็ง   
 -พัฒนาผลิตภัณฑของกลุมอาชีพใหมีความเขมแข็ง สงเสริมการ
รวมกลุมโดยการใหความรู การบริหารจัดการและการจัดหาตลาด 
เพ่ือรองรับผลิตภัณฑ 

15. สุขภาพ  -ประชาชนขาดความรูความ
เขาใจในการรักษาสุขภาพทําให
มีปญหา 

 -จัดกิจกรรมใหประชาชนตระหนักถึงความสําคัญกับการดูแล
สุขภาพมีความรูความเขาใจและลดความเสี่ยงจากปญหาดาน
สุขภาพ 
 -การบริโภคอาหารท่ีปนเปอนและไมถูกสุขลักษณะ 
 -รานจําหนายอาหาร – ผูประกอบการ – ประชาชน ในเขตตําบล 
 -ผูประกอบการรานจําหนายอาหาร มีจิตสํานึกในการประกอบ
อาหารท่ีไมปนเปอนและประกอบอาหารไดอยางถูกสุขลักษณะ
ผูบริโภคไดบริโภคอาหารท่ีสะอาดไมมีสารปนเปอนท่ีเกิดอันตราย
แกชีวิต 

   -ประชาชนขาดความรูความเขาใจ
ในการปองกันและควบคุมโรคทําให
เกิดการระบาดของโรคตางๆ เชน 
โรคไขเลือดออก และโรคไวรัสโคโล
นา COVID 19 และโรคท่ีอุบัติท่ี
เกิดข้ึนใหม 

 -การเกิดโรคระบาดลดลง ประชาชนมีความรูความเขาใจและใหความสําคญั
กับการควบคุมการแพรระบาดของโรคเพ่ิมข้ึน 

17. ยาเสพติด  -การแพรระบาดของยาเสพติด
ท้ังผูเสพและผูจําหนาย เปน
ปญหาใหญของกลุมวัยรุนใน
ปจจุบัน 

 -เพ่ิมมาตรการดูแลและสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหแกเด็กเยาวชน
ใหรูเทาทันถึงโทษและรูปแบบการแพรระบาดซ่ึงมีความ
หลากหลายมากข้ึน ทําใหยากแกการควบคุมและการปองกัน
ปราบปรามและจัดกิจกรรมใหเด็กหางไกลยาเสพติด 

18. ผูดอยโอกาส - ผูดอยโอกาสไมไดรับการดูแล  -ผูดอยโอกาสไดรับการดูแลอยางท่ัวถึง และไดรับโอกาสในการ
รวมกิจกรรมตางๆเพ่ือใหไดผอนคลาย 

19. สถานการณ
ความไมสงบ 

 -ประชาชนขาดความปลอดภัย
ในชีวิตละทรัพยสินมีความเสี่ยง
ในการดํารงชีวิต 

 -เพ่ิมมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย ลดการเกิดเหตุการณ
ความไมสงบ สรางการมีสวนรวมของประชาชนในการดูแลรักษา
ความปลอดภัย รวมท้ังจัดกิจกรรมใหเกิดความสามัคคี 

20. ความ
แตกตางทาง
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ความแตกตางทางความคิดและ
ความเชื่อบางครั้งสงผลตอความ
ไมเขาใจซ่ึงกันและกันในสังคม
ประชาชน 

 -สรางความเขาใจและความเอ้ืออาทรในการอยูรวมกัน 

   



ปญหา ขอบขาย/ปริมาณ 
ของปญหา 

(สภาพปญหา) 

แนวโนมในอนาคต 

21. การ
บริหารงานตําบล 

 -ประชาชนขาดความรูความ
เขาใจการบริหารงานของตําบล 

- สรางกระบวนการมีสวนรวม และ สรางความรูความเขาใจแก
ประชาชนถึงประโยชนของการปกครองสวนทองถ่ิน 

22. คุณธรรม
จริยธรรม 

 - ประชาชนขาดคุณธรรม 
จริยธรรม 

 -สังคมตางคนตางอยูเพิ่มมากข้ึน จําเปนตองสงเสริมใหเกิดการ
ตระหนักถึงความรับผิดชอบตอสังคม และเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม และใชคําสอนในศาสนาเปนเคร่ืองมือในการสรางคุณธรรม
จริยธรรม 

23. การจัดเก็บ
ภาษ ี

 -การจัดเก็บภาษีไมเปนไปตาม
เปาหมายรายไดของตําบลไม
เพียงพอกับรายจายตามภารกิจ 

 -พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได เพิ่มมาตรการและวางแผนการจัดเก็บ
รายไดใหเปนไปตามเปาหมาย 

24. การบริการ  -บุคลากรขาดความกระตือรือรน 
ในการปฏิบัติงาน ไมเขาใจใน
บทบาทหนาที่การใหบริการ 

 -พัฒนาและเสริมสรางจิตสาํนึก ของบุคลากรในการใหบริการแก
ประชาชนและผูมารับบริการ และพัฒนาการบริการเชงิรุกใหเขาถึง 
ประชาชนไดอยางทั่วถึง 

 

6. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดอุดรธานี ท้ัง 6 ยุทธศาสตรมี

ความเชื่อมโยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 

12แผนพัฒนากลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด

อุดรธานี โดยมีเปาหมายสําคัญท่ีนําทิศทางพัฒนาทองถ่ินไปสูความม่ังคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมนาอยูรวมกันอยาง

มีความสุขและครอบคลุมทุกมิติพัฒนาซ่ึงทุกประเด็นตองการบูรณาจากทุกภาคสวนท้ังหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และความตองการของภาคประชาสน ทองถ่ินและชุมชนอยางเปนเอกภาพ เพ่ือประโยชนสูงสุดใน

การพัฒนาพ้ืนท่ีจังหวัดอุดรธานี 

 โครงสรางความเช่ือมโยงยุทธศาสตรพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 

 
ยุทธศาสตรชาติ  20  ป 

1. ความมั่นคง 
2. ความสามรถในการแขงขัน 
3.การพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพ 
4. การสรางโอกาสคามเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
5. การสรางการเจรญิเตบิโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
1. การสรางและพัฒนาศักยภาพมนุษย 
2. การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

  



3. การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
4. การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. การเสรมิสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคงและยั่งยืน 
6. การบริหารจดัการภาครัฐ การปองกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7.การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโอจิสติกส 
8.การพัฒนายุทธศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
10. ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 

 

ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. บริหารจัดการนํ้าใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคณุภาพชีวิตอยางยั่งยืน 
2. แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมรีายไดนองเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
3. สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับการแกไขปญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ 
5. ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ี เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนท่ีระเบียบเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆของภาค 
6. พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศเพ่ือนบานในการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนว
ชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรจัดหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน1 

1. การสงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ การผลิตและการบริการท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

2. ยกระดับการทองเท่ียวเชิงอัตลักษณดานอารยธรรมประวัติศาสตร วัฒนธรรมและประเพณีของอนุภูมิภาค

คลุมแมน้ําโขง 

3. เพ่ิมศักยภาพผลิตทางการเกษตรและการสรางมูลคาเพ่ือเพ่ิมการแขงขัน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธาน ี
1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมข่ีความสามารถในการแขงขันตัวเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและเปนสากล 
2. การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
วัฒนธรรม 
4. การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษการบริการสงเสรมิศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน 
5. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
6. การเสรมิสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดอุดรธานี 
1. ดานสงเสริมการลงทุนและพานิชยกรรม 
2. ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 
3. ดานการศึกษาและการกีฬา 
4. ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
5. ดานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
6. ดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 



 

 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี (พ.ศ. 2561 - 2565) 
1. การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในอนุภาคคลุมนํ้าโขง 
2. การสงเสริมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม ยกระดับมาตรฐานการผลติสินคาเกษตรปลอดภยัและเกษตรอินทรีย 
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคมมีความพรอมกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 
4. การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมไมซ การทองเท่ียว และอุตสาหกรรมการกีฬา โดยใชอัตลักษณและศักยภาพดานท่ีตั้ง
เพ่ือสรางความเปนเมืองศูนยกลางไมซของอนุภาคคลุมนํ้าโขง 
5. การจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
6. การเสรมิสรางความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน 
7. ดานบริหารจดัการแบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 


