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คํานํา 

 
     ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 
2548 แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี ๓ พ.ศ. 25๖๑  มีผลบังคับใช และกระทรวงมหาดไทยจึงไดมีหนังสือท่ี มท.0810.3/ว 
6046 ลงวันท่ี 19 ตุลาคม 2561 กําหนดแนวทางปฏิบัติแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ตลอดจนการ
ดําเนินการท่ีเก่ียวของกับแผนพัฒนาทองถ่ิน ท่ีประกาศใชแลวหรือดําเนินการกอนวันท่ีระเบียบฉบับนี้มีผลใชบังคับใช
แผนพัฒนาทองถ่ินดังกลาวมีผลใชบังคับไดตอไป จนกวากระทรวงมหาดไทยจะกําหนดแนวทางเปนอยางอ่ืน นั้น  
    กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแลวเห็นวา พระราชกฤษฏีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด
แบบบูรณาการ พ.ศ.2551 มาตรา 19 วรรคสาม กําหนดใหเม่ือแผนพัฒนาจังหวัดไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี
และประกาศใชแลว การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองปกครองสวนทองถ่ินและการดําเนินกิจการของ
จังหวัดและหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดดังกลาวประกอบกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงานเชิงพ้ืนท่ีแบบูรณาการ พ.ศ.2560 ขอ 7 กําหนดใหแผนพัฒนาจังหวัด แผนนพัฒนา
กลุมจังหวัด รวมท้ังแผนปฏิบัติราชการประจําปกลุมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และ
งบประมาณในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดใหกับประชาชน จึงอาศัยอํานาจตามขอ 5 
แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังกําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาทองถ่ินเปนระยะเวลาหาป 
(พ.ศ.2561-2565) และใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีชวงระยะเวลาหาป(พ.ศ.2561-2565)   
  องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-256๕) ฉบับนี้  
จะไดใชเปนแนวทางการจัดทํางบประมาณประจาํปและตอบสนองความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณอยางมีประสิทธิภาพตอไป 
 
        
                                     องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 3 | 
 

สารบัญ 
         หนา 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
1.  ดานกายภาพ           ๔ 
2.  ดานการเมือง/การปกครอง         5 
3 . ประชากร           7 
4.   สภาพทางสังคม          7 
5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน          8 
6 . ระบบเศรษฐกิจ          9 
๗ . ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม         ๑0 
 
สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค       11 
2.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน       19  
3  การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนา         23 
 
สวนท่ี ๓ การนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน        28  
2.  บัญชีโครงการพัฒนา          29 
        
สวนท่ี ๔ แนวทางการติดตามประเมินผล 
1.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร        63 
2.  การติดตามและประเมินผลโครงการ        64 
3  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินในภาพรวม        64 
4  ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินในอนาคต      67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 4 | 
 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 1. ดานกายภาพ  
  1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล  
  องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ     ตั้งอยู  เลขท่ี ๔๕๘ หมูท่ี  9  บานเชียงพิณ  2    ตําบลเชียงพิณ          
อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี  อยูหางจากท่ีวาการอําเภอเมืองอุดรธานี  ไปทางทิศตะวันตก  ตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข  2149   อุดรธานี - อําเภอกุดจับ   ระยะทางประมาณ  5  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ  ดังนี ้
  ทิศเหนือ  จดกับ   อบต.เชียงยืน  อําเภอเมืองอุดรธานี 
  ทิศตะวันออก จดกับ  เทศบาลหนองสําโรง,อบต.หมูมน, อําเภอเมืองอุดรธานี 
  ทิศใต   จดกับ  อบต.นาดี,อบต.นิคมสงเคราะห,อบต.โคกสะอาด 
  ทิศตะวันตก จดกับ  อบต.เมืองเพีย  อําเภอกุดจับ 
  องคการบริหารสวนตําบลมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ  67.68 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 42,300  ไร 
  1.2  ลักษณะภูมิประเทศ  
  สภาพพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณโดยท่ัวไป   มีลักษณะเปนท่ีราบลุมสวนใหญ  บางสวนเปน
ท่ีราบสูง  มีสภาพปาสวนมากเปนปาโปรง  ปจจุบันสภาพปาถูกบุกรุกจากราษฎรจนทําใหไมมีสภาพปาหลงเหลืออยู  และ
มีแหลงน้ําเพียงพอสําหรับอุปโภค   บริโภค   รวมท้ังใชสําหรับการเกษตรตามฤดู  แตไมเพียงพอตอการใชทําการเกษตร
ตลอดป   
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  
 ฤดูกาล  
   1. ฤดูฝน เริ่มตั้งแตกลางเดือนพฤษภาคม ถึง ปลายตุลาคม ระยะนี้จะไดรับอิทธิพลลมตะวันตกเฉียงใต 
หยอมความกดอากาศสูงอยูท่ีมหาสมุทรอินเดีย ลมนี้จะพัดความชุมชื้นจากมหาสมุทรอินเดียมาปกคลุมประเทศไทยรอง
ความกดอากาศต่ํา จะเคลื่อนท่ีจากภาคใตพาดผานมายังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมท้ังจังหวัดอุดรธานี ทําใหมีฝนตก
ชุก เดือนท่ีมีปริมาณน้ําฝนมากท่ีสุดไดแกเดือนสิงหาคม  
 2. ฤดูหนาว เริ่มตั้งแตปลายเดือนตุลาคม ถึง กลางเดือนกุมภาพันธ ระยะนี้ไดรับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ หยอมความกดอากาศสูงอยูท่ีประเทศรุสเซีย จีน และไดพัดเอาอากาศหนาวเย็นมาปกคลุมประเทศ
ไทย  โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะไดรับอิทธิพลจากลมชนิดนี้มาก ทําใหอากาศหนาวเย็นท่ัวไปท้ัง
จังหวัดอุดรธานี เดือนท่ีมีอากาศหนาวมากไดแก เดือนมกราคม  
 3. ฤดูรอน เริ่มตั้งแต กลางเดือนกุมภาพันธ ถึงปลายเดือนพฤษภาคม       อากาศจะรอน อบอาวท่ัวทุกเขต
พ้ืนท่ีของจังหวัด เพราะระยะนี้เปนชวงปลอดลมมรสุม เดือนท่ีมีอากาศรอนท่ีสุด คือเดือนเมษายน   
 1.4 ลักษณะของดิน  
 การจําแนกดิน Coarse-loamy, mixed, active, nonacid, isohyperthermic Typic Halaqueptsการ
กําเนิด เกิดจากตะกอนของหินตะกอนเนื้อหยาบชะมาทับถมบนพ้ืนผิวของการเกลี่ยผิวแผนดินสภาพพ้ืนท่ี คอนขาง
ราบเรียบถึงลูกคลื่นลอนลาดเล็กนอย มีความลาดชัน 1-3 %  การระบายน้ํา คอนขางเลว  การไหลบาของน้ําบนผิวดิน 
ปานกลางการซึมผานไดของน้ํา ปานกลาง 
   ลักษณะและสมบัติดิน เปนดินลึก ดินมีการเรียงตัวสลับชั้นกัน ดินบนเปนดินทรายปนดินรวนหรือดินรวนปน
ทราย สีน้ําตาลหรือสีน้ําตาลปนเทา ดินลางมีเนื้อดินและสีของดินลางผันแปรไปไดมาก โดยเปนดินรวนเหนียวปนทราย 
ดินเหนียวปนทรายหรือดินเหนียวสลับไปกับดินรวนปนทรายหรือดินทรายปนดินรวน สีดินสวนใหญเปนสีเทาปนชมพู สี
เทาปนน้ําตาลหรือสีเทา จะพบจุดประสีน้ําตาลหรือสีเหลืองตลอดชั้นดิน มีสารละลายของเกลืออยูเปนจํานวนมาก ใน
หนาแลงจะพบคราบเกลืออยูหนาดิน ปฏิกิริยาดินเปนกรดจัดถึงเปนกรดเล็กนอย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเปนกรดจัด
มากถึงเปนกรดจัด (pH 5.0-5.5) ในดินลาง 
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ความลึก 
(ซม.) 

อินทรียวัตถุ ความจุ
แลกเปลี่ยน 
แคตไอออน 

ความอ่ิมตัว
เบส 

ฟอสฟอรัส 
ท่ีเปนประโยชน 

โพแทสเซียม 
ท่ีเปนประโยชน 

ความอุดมสมบูรณ 
ของดิน 

0-25 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
25-50 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 
50-100 ต่ํา ต่ํา สูง ต่ํา ต่ํา ต่ํา 

 

ชุดดินท่ีคลายคลึงกัน ชุดดินกุลารองไห และขอจํากัดการใชประโยชน เนื้อดินบนคอนขางเปนทราย ความอุดม
สมบูรณต่ํา เปนดินเค็ม มีสารละลายของเกลืออยูในดินมาก ในหนาแลงจะพบเกลือท่ีหนาดินดิน  พ้ืนท่ี  อบต.
โดยท่ัวไปเปนท่ีราบลุม  ดินสวนใหญเปนดินรวนปนทาย  และดินเหนียวปนหินลูกรังบางสวน  ดินไมสามารถอุมน้ํา
ทําใหดินมีการระบายน้ําไดดี   ความสมบูรณของแรธาตุในดินจึงมีคุณภาพคอนขางต่ํา  ทําใหเกิดปญหาตอการ
เกษตรกรรม 

 2. ดานการเมือง/การปกครอง  
  2.1 เขตการปกครอง  
    ตําบลเชียงพิณ จํานวน 10 หมูบานและตําบลบานเลื่อม จํานวน 2 หมูบาน รวมท้ังหมด 12 
หมูบาน  
  2.2 การเลือกตั้ง  
    สภาองคการบริหารสวนตําบล 

    สภาองคการบริหารสวนตําบล   ประกอบดวย สมาชิกซ่ึงราษฎรเลือกตั้งข้ึนตามพระราชบัญญัติ 

การเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน  พ.ศ.   2545 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 2562    สําหรับ

สภาองคการบริหารสวนตําบล มีสมาชิก  จํานวน   ๑๒  คน   มีวาระการดํารงตําแหนง  คราวละ  4 ป  องคการบริหาร

สวนตําบล  มีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่ง  ซ่ึงนายอําเภอแตงตั้งจากสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล ตามมติของสภาองคการบริหารสวนตําบล 

นายกองคการบริหารสวนตําบล 

            ใหองคการบริหารสวนตําบล  มีนายก  1 คน ซ่ึงมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน    ตาม

พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถ่ิน หรือผูบริหารทองถ่ิน พ.ศ. 2545 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 

2546  มีวาระการดํารงตําแหนง คราวละ  4 ป ซ่ึงอาจแตงตั้งรองนายก ไดไมเกิน   2 คน และเลขานุการ ได   1  คน 

๒.๓  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
   1. อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. 2537 และแกไข
เพ่ิมเติม ฉบับท่ี  6  พ.ศ. 2552 

2.  อํานาจหนาท่ีตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542   

โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
   ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.   2537  (รวมท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับ
ท่ี  6  พ.ศ.  2552)  ไดแบงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบล    ออกเปน 2 สวน  คือ  สภาองคการบริหารสวน
ตําบล และนายกองคการบริหารสวนตําบล   สําหรับการปฏิบัติงานตามหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบลแลว   จะมี
โครงสรางเพ่ิมข้ึนอีกสวนหนึ่ง คือ  พนักงานสวนตําบล     
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  พนักงานองคการบริหารสวนตําบล 
            ใหองคการบริหารสวนตําบล  มีพนักงานองคการบริหารสวนตําบล  และจัดแบงการบริหารออกเปนสวน
ตาง ๆ ตามปริมาณ และคุณภาพของงาน  โดยมีปลัดองคการบริหารสวนตําบลเปนผูบังคับบัญชา และรับผิดชอบงาน
ประจําท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบล  สําหรับองคการบรหิารสวนตําบลเชียงพิณ  แบงสวนราชการออก เปน   1  
สํานัก  5  กอง   ดังนี้ 

1.  สํานักปลัด   
2. กองคลัง   
3. กองชาง  
4. กองสวัสดิการสังคม 
5. กองการศึกษาฯ 

  

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

 
 
 
สภาองคการบริหารสวนตําบล      นายกองคการบริหารสวนตําบล 
          - สมาชิก  12  คน                                                                                                 
            วาระ 4 ป                                                                                       ปลัด อบต. 

                                                                       
 

 
      สํานักปลัด           กองคลัง             กองชาง             กองสวัสดิการฯ        กองการศึกษาฯ 
                                                                                                                
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
1.  อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตําบล 
   อํานาจหนาท่ีของสภาองคการบริหารสวนตําบล  โดยท่ัวไปในขอบเขตท่ีกวางท่ีสุดแลว อาจกลาวไดวา
สภาองคการบริหารสวนตําบล  เปนองคกรท่ีมีหนาท่ีอยางนอย  3  ประการ  คือ  

1. ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือเปนแนวทางในการบริหาร 
กิจการขององคการบรหิารสวนตําบล     

2. พิจารณาและใหความเห็นชอบรางขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบล   รางขอบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําป  และงบประมาณรายจายเพ่ิมเติม 

3. ควบคุมการปฏิบัติงานของนายกองคการบริหารสวนตําบล  ใหเปนไปตามกฎหมาย   
นโยบาย  แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล  ขอบัญญัติ   ระเบียบและขอบังคับของทางราชการ 
 
2.  อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
  2.1   อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายจัดตั้งองคการบริหารสวนตําบลกําหนด 
  2.2   อํานาจหนาท่ีตามท่ีกฎหมายเฉพาะอ่ืนๆ กําหนด 
    2.3   หนาท่ีท่ีจัดทํานอกเขตองคการบริหารสวนตําบล 
  2.4   หนาท่ีท่ีจัดทํารวมกับบุคคลอ่ืน 
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3. ประชากร 
  3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร  ขอมูล ณ วันท่ี  ๒๑ พฤษภาคม  256๒ 

หมูท่ี บาน 
จํานวนประชากร (คน) จํานวน

ครัวเรือน 
(หลัง) 

ชื่อผูนําหมูบาน ชาย หญิง รวม 

1 บานเชียงพิณ 1,682 1,792 3,474 1,540 นายสานิตย  เพียผาน 
2 บานโนนตาล 213 222 435 132 นายศักดิ์สิทธิ์  เผือกมา 
3 บานโนนคาม 280 289 568 178 นางดาหวัน  ศรีเมือง 
4 บานหนองฮาง 648 632 1,280 351 นายมนัส  แกวสีดา 
5 บานหนองสวรรค 490 535 1,025 384 นายสัมฤทธิ์   โสดาด ี
6 บานนาคลอง 301 302 603 211 นายวีระชาติ   พิมพจักษุ 
7 บานหนองโอน 620 680 1,300 462 นายวงษ   อินสีดา 
8 บานจําปา 424 427 851 270 นายสุรชาต ิ  พรหมอาจ 
9 บานเชียงพิณ  2 1,372 1,341 2,713 924 นายประเสริฐ  จันดาวัน 
10 บานดอกเกียด 216 201 417 157 นายนิรัญ  คนแรง 
3 บานวัวของ(ต.บานเลื่อม) 688 738 1,426 692 นายทักษิณ    ชั้นงาม 
6 บานนาทราย (ต.บานเลื่อม) 385 383 768 258 นายราวี   มีออนตา 

 รวม 7,319 7,541 14,860 5,559  
  3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร  

ชวงอายุ 
จํานวนประชากร(คน) 

รวม 
หมายเหตุ 

ชาย หญิง 
จํานวนประชากรเยาวชน 1,472 1,395 2,867 อายุต่ํากวา 18 ป 

จํานวนประชากร 5,023 5,127 10,150 อายุ 18-60 ป 
จํานวนประชากรผูสูงอาย ุ 78๗ 1,009 1,796 อายุมากกวา 60 ป 

รวม 7,282 7,๕31 14,813  
  
4. สภาพทางสังคม   
  4.1 การศึกษา  
     -  โรงเรียนประถมศึกษา    5  แหง 
     -  โรงเรียนมัธยมศึกษา    2  แหง 
  4.2 สาธารณสุข 
     -  โรงพยาลสงเสริมสุขภาพ    1  แหง 
     -  อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา   รอยละ 100   
  4.3 อาชญากรรม 
     -  สถานีตํารวจชุมชน    1  แหง 
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 4.4 ยาเสพติด  
   สถานการณปญหายาเสพติดขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ อยูในระดับปานกลางสามารถ
ควบคุมได  โดยกลุมเปาหมายของการแพรระบาดในองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ ท่ีนาเปนหวงคือ กลุมเยาวชน/
นักเรียน/นักศึกษา เปนกลุมท่ีมีแนวโนมตอปญหายาเสพติดมากท่ีสุดในขณะนี้   สําหรับกลุมผูคายาเสพติด ยังคงเปนกลุม
ผูใชแรงงาน กลุมผูเสพระหวางกันเอง กลุมชุมชนท่ีมีคนอาศัยอยูหนาแนน และกลุมม่ัวสุมตาง ๆ โดยเฉพาะกลุมเยาวชน/
นักเรียน/นักศึกษา ท่ีพักอาศัยอยูตามหอพัก บานเชา เปนกลุมท่ีมีแนวโนมเสี่ยงตอปญหายาเสพติดมากท่ีสุดในขณะนี้ 
และมีการแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีชุมชนเมืองหรือชุมชนท่ีมีประชากร  ทําใหมีนักคารายยอยในพ้ืนท่ีเพ่ิมมากข้ึน
ไมวาจะเปนจากการ ขยายเครือขายการคา จากกลุมผูเสพท่ีผันตัวเอง มาทําการคาเพ่ือเสพโดยรับผลตางของรายไดท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการขายในแตละครั้ง เพ่ือแลกกับ การไดยาเสพติด โดยสวนใหญนักคาในพ้ืนท่ีจะเปนกลุมเยาวชน  
นักเรียน / นักศึกษา และกลุมผูวางงาน โดยเฉพาะกลุมนักเรียน / นักศึกษาท่ีจะหาลูกคาจากกลุมเพ่ือนไดงาย ซ่ึงสิ่งท่ีเปน
ตัวบงชี้วามีการ แพรระบาดของยาเสพติด ในจังหวัดคือมีสถิติการจับกุมคดียาเสพติดท่ีเพ่ิมสูงข้ึนมาก 
 4.5 การสังคมสงเคราะห  
  กองสวัสดิการสังคม กําหนดเบิกจายเงินโครงสรางหลักประกันดานรายไดแกผูสูงอายุ ภายใน วันท่ี 10 
ของทุกเดือนโดยการ จายเปนเงินสด และโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร  
     1.จํานวนผูสูงอายุรับเบี้ยยังชีพตามชวงอายุ ป 2562 (1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
   อายุ 60-69 ป     จํานวน 1,166 คน ไดรับเงิน 600 บาทตอเดือน 
   อายุ 70-79 ป     จํานวน 451 คน ไดรับเงิน 700 บาทตอเดือน 
   อายุ 80-89 ป     จํานวน  105  คน ไดรับเงิน 800 บาทตอเดือน 
   อายุ 90 ป ข้ึนไป จํานวน     7  คน  ไดรับเงิน 1,000 บาทตอเดือน 
   รวมผูสูงอายุรับเงินเบี้ยยังชีพท้ังหมด 1,729 คน 
  2.จํานวนผูพิการท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน 305  คน ไดรับเงิน 800 บาทตอเดือน 
  3.จํานวนผูปวยเอสด ท่ีไดรับเบี้ยยังชีพ จํานวน  27 คน ไดรับเงิน 500 บาทตอเดือน 
 5. ระบบบริการพ้ืนฐาน  
  5.1 การคมนาคมขนสง  
   องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ   หางจากจังหวัดอุดรธานี 5 กิโลเมตร หางจากกรุงเทพมหานคร 
558  กิโลเมตร  มีเสนทางคมนาคมขนสง ท้ังทางบกและทางอากาศท่ีสําคัญ ไดแก ทางหลวงแผนดิน คือ  ถนน ทาง
หลวงแผนดิน (อุดรธานี – กุดจับ) 
  5.2 การไฟฟา  
    องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ   มีไฟฟาใชทุกหลังคาเรือน  สวนไฟฟาสาธารณะยังไมท่ัวถึง
เนื่องจากมีการขยายตัวของชุมชนอยางตอเนื่อง   อัตราเฉลี่ยราษฎรท่ีใชไฟฟาประมาณ  รอยละ  98  แตยังขาดหลอด
ไฟฟาแสงสวางตามถนนภายในหมูบาน   
  5.3 การประปา 
    องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ   จํานวน 9 หมูบาน   ใชน้ําประปาจากการประปาสวนภูมิภาค
จังหวัดอุดรธานีในการอุปโภค    และบริโภค  ประมาณ  80  เปอรเซ็นต  และใชน้ําประปาหมูบาน จํานวน 3 หมูบาน
อีกประมาณ  20  เปอรเซ็นต  
  5.4 โทรศัพท  
   - มีสัญณาณโทรศัพทเคลื่อนท่ี 3G/4G ทุกเครือขาย 
   - บริการอินเตอรเน็ตมีเครือขายท่ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 
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 6. ระบบเศรษฐกิจ  
  6.1  การเกษตร  
    ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพหลักเกษตรกรรมเพาะปลูก  ไดแก   การทํานาป  ทําสวนมีพ้ืนท่ี
ทําการเกษตรประมาณ   50  ตารางกิโลเมตร   หรือ  ประมาณ  31,250  ไร    
 6.2 การประมงและ การปศุสัตว 
    นอกจากนี้เกษตรกรบางสวนยังทําการเลี้ยงสัตว   และเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา  เพ่ือการบริโภคและ
จําหนายเพ่ือเปนรายไดเสริมอีกดวย     
 6.3 การทองเท่ียว   
    แหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร โฮจิมินหท่ีอยูหมู 4 บานหนองฮาง ถ.อุดร-กุดจับ (ติดกับร.ร.อุดร
พิทยานุกูล 2 ) ตําบลเชียงพิณ อําเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
ผูรับผิดชอบ ตําบลเชียงพิณ, จังหวัดอุดรธานี เเละ สมาคมเวียดนาม จังหวัดอุดรธานี 
กิจกรรมท่ีดําเนินการ 
  จัดสรางเปนแหลงทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตร แมปจจุบันสิ่งกอสรางตาง ๆ ไดสูญสลายไปหมดแลว 
หากแตผูกอตั้งไดจําลองอาคารบานพักของลุงโฮ ท่ีมีลักษณะเปนบานชั้นเดียวกอสรางแบบงาย ๆ ฝาเปนไมไผขัดแตะ มุง
ดวยจาก สรางติดพ้ืนดิน ปูพ้ืนดวยกระเบื้องดินเผา ภายในแบงพ้ืนท่ีเปนหองโถงกลาง จัดแสดงโตะประชุม โตะเรียน และ
หองครัว มีเตียง มุง โตะทํางาน จัดไวใหสภาพเหมือนกับสมัยท่ีลุงโฮอาศัยอยู สวนดานนอก จําลองเลาหมู เลาไก ยุงขาว 
และแปลงผักเอาไว ติดกับอาคารบานพัก เปนอาคารชั่วคราวเปดโลงท่ีจัดแสดงนิทรรศการเก่ียวกับ ชีวิตความเปนอยูของ
ชุมชนชาวไทยเชื้อสายเวียดนามในจังหวัดอุดรธานี ภาพถายเกา รวมไปถึงนิทรรศการ "ลุงโฮในเมืองไทยและจังหวัดอุดร" 
พิพิธภัณฑแหงนี้เปดอยางเปนทางการเม่ือวันท่ี ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๔๙ เปนสัญลักษณแหงความสัมพันธไทย-เวียดนาม 
และเปนจุดหนึ่งในแผนท่ีประวัติศาสตรอันสําคัญของทานโฮจิมินหในตางแดน 
  6.4 การพาณิชย 
   -  รานขายเครื่องสุขภัณฑ,วัสดุกอสราง    4   แหง     
     -  สถานีจําหนายน้ํามันขนาดกลาง    2 แหง 
   -  ปมน้ํามันแบบมือหมุน/ปมหลอด    9 แหง   
     -  โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก    1 แหง 
   -  โรงสีขาว                 23 แหง            
     -  รานคา   (ขายของชํา)                   42 แหง 
   -  อูซอมรถท่ัวไป      11 แหง   
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  ๗. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
  7.1  การนับถือศาสนา  
    ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ 
  7.2  ประเพณีและงานประจําป  
    งานประเพณีบุญเบิกบาน งานประเพณีสงกรานต แ 
  7.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน  
       ประชาชนมีเอกลักษณทางวัฒนธรรมท่ีโดดเดน เชน อาหาร ภาษา ดนตรีหมอลํา และศิลปะการ
ฟอนรําท่ีเรียกวา เซ้ิง เปนตน 
    ภาษาหลักของ  คือ ภาษาอีสาน แตภาษาไทยกลางก็นิยมใชกันแพรหลาย 
  7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
     ผามัดหม่ี ลายเพชรน้ําหนึ่ง 
  ๘.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๘.๑ แหลงน้ําธรรมชาติ 
     ภายในเขตองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ   มีแหลงน้ํา  ดังตอไปนี้ 
  1.  ลําหวย/ลําน้ํา สวนใหญมีสภาพตื้นเขิน  ในฤดูแลงไมมีน้ําไหลผาน  น้ําในลําหวยแหงขอด  
ฤดูฝนน้ํามากจนลนทวมเปนบริเวณกวาง จํานวน  3 สาย  คือลําหวยดาน ลําหวยคอ และลําหวยเลิง
บอนอย  
  2.  หนองน้ํา มีอยูเกือบทุกหมูบานสวนมากไมสามารถเก็บกักน้ําไวใชไดเพียงพอตอความตองการ
ของราษฎรจํานวน 8 แหง ดังนี้ 
  2.1 หนองดุม  หมูท่ี 1  จํานวน  160 ไร 
  2.2 หนองตาชุม  หมูท่ี 3  จํานวน    10 ไร 
  2.3 หนองประจํา หมูท่ี 4  จํานวน    30 ไร 
  2.4 หนองสวรรค หมูท่ี 5  จํานวน    97 ไร 
  2.5 หนองเก็บชี  หมูท่ี 6  จํานวน      3 ไร 
  2.6 หนองโอน  หมูท่ี 7  จํานวน     50 ไร 
  2.7 หนองบึงไพร หมูท่ี 9  จํานวน     30 ไร 
    2.8 หนองจอก  หมูท่ี 9  จํานวน     10 ไร 
   ๘.๒ แหลงน้ําท่ีสรางข้ึน 
  -   อางเก็บน้ําหนองโอน      จํานวน    109 ไร 
  -   บอน้ําขนาดเล็ก    จํานวน     27 แหง 
  -   บอน้ําตื้น     จํานวน       2 แหง  
  แหลงน้ําใตดิน   ตําบลเชียงพิณ   มีแหลงน้ําใตดินท่ีเกิดข้ึนในชั้นหินอยูลึกประมาณ  10  -  30  เมตร  
บางพ้ืนท่ีน้ํามีสภาพเค็ม 
  8.2 ปาไม  
   ทรัพยากรปาไม    ตําบลเชียงพิณ  มีพ้ืนท่ีปาเหลืออยูประมาณ  รอยละ  10  สวนใหญเปนปาท่ีมีอยู
ในท่ีสาธารณะของแตละหมูบาน  มีสภาพเปนปาโปรงสลับปาพุมไมมีอยูท่ัวไป และไดดําเนินการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ
ในพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน "ดอนบง" ประมาณ  30  ไร  และชาวบาน ไดรวมกันปลูกปาในท่ีสาธารณะประโยชนปาชา
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สวนท่ี ๒ ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป   
 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยทุธศาสตร  
 1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
 3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
 6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน  
      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยู ทําใหการกําหนดวิสัยทัศน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผน
ท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การ
พัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสําคัญกับการกําหนด
ทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความ
ม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของ
ประเทศ 

เปาหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 ดอลลารสรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะ ท่ีปริมาณการสงออกขยายตัวเฉลี่ย
ไมต่ํากวารอยละ 4.0 ตอป)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ  
  (1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) และมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
  (1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง  
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 4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  (1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและ การใชประโยชนอยาง
ยั่งยืนและเปนธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 
 5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น  
     (3) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก 
ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 2. ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
 3. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
 4. ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 6. ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 8. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9. ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 10. ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุมจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
     1) แผนพัฒนาภาค 
        ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  เพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตใหแข็งแกรง มีความสมดุล และมีความสามารถในการแขงขัน 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 เรงตอยอดและใชประโยชนจากกรอบความรวมมือและขอตกลงระหวาง 
ประเทศ AEC GMS ACMECS 

1.2 สรางความม่ันคงและสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค 
1.3 เพ่ิมศักยภาพการผลิตท้ังในและนอกเขตชลประทาน 
1.4 เพ่ิมความม่ันคงเพ่ือรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายยอย 
1.5 เพ่ือประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมเชื่อมโยงกับฐานการผลิตของทองถ่ิน 
1.6 สงเสริม SME  ใหมีบทบาทในภาคและมีความเขมแข็งมากข้ึน 
1.7 พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบนพ้ืนฐานองคความรูภูมิปญญาไทย 
1.8 เพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียวและการบริการ 
1.9 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาคนใหมีคุณภาพภายใตแนวทางการเรียนรูตลอดชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  พัฒนาคุณภาพคนใหพรอมรองรับโอกาสดานอาชีพ 
2.2  พัฒนาระบบการศึกษาใหรองรับคนทุกวัย 
2.3  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานดานการเกษตร 
2.4  สงเสริมจริยธรรมและคานิยมท่ีดีงาม  เพ่ือปลูกฝงคนรุนใหมใหเปนคนดี   

  มีศีลธรรม  
2.5  พัฒนาบริการดานสุขภาพ 

ยุทธศาสตรท่ี 3  สรางความเปนธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 

2.1  สรางโอกาสและความม่ันคงในการอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง และความสําเร็จของปราชญชาวบานเปนแรงจูงใจ เพ่ือสืบทอดอาชีพ
เกษตร 

2.2  รื้อฟนประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาใหเปนทุนทางสังคม 
2.3  เพ่ิมบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรท่ีดินใน  

 พ้ืนท่ีชุมชนเพอสรางโอกาสในอาชีพ 
2.4  พัฒนาเมืองและชุมชนใหเปนเมืองและชุมชนนาอยู 
2.5  เสริมสรางความม่ันคงของประชาชน โดยสรางโอกาสในการเขาถึงบริการทาง

สังคมอยางท่ัวถึง และเปนธรรม  
ยุทธศาสตรท่ี 4  การฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพอการพัฒนาท่ียั่งยืน 

   แนวทางการพัฒนา 
2.1  อนุรักษ ฟนฟูและปรับปรุงพ้ืนท่ีปาไม 
2.2  สงเสริมบทบาทของชุมชนในการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาและดูแลรักษาปาไม 
2.3  การคนหาและตอยอดภูมิปญหาทองถ่ินในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

การใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ 
2.4 พัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของพ้ืนท่ี

และพัฒนาระบบชลประทานใหท่ัวถึง 
2.5  ควบคุม กํากับ ดูแล  คุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับมาตรฐาน 
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 2) แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
        กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบดวย  เลย หนองคาย หนองบัวลําภู  อุดรธานี  บึงกาฬ 
 
 วิสัยทัศน   “ศูนยกลางการลงทุนดานการคา เกษตรกรรม อุตสาหกรรมการบริการ  การทองเท่ียว  
                         ของอนุภาคลุมน้ําโขงและประชาคมอาเซียน” 
 ยุทธศาสตรการพัฒนากลลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
 ยุทธศาสตรท่ี 1   พัฒนาศักยภาพดานการทองเท่ียว   โดยการพัฒนาแหลงทองเท่ียวบุคลากร เผยแพร 

  และประชาสัมพันธท้ังในและตางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดานการลงทุน อุตสาหกรรม และการคา   โดยการ 
  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สงเสริมเครือขายวิสหกิจ  สงเสริมความรวมมือทางการคา 
  การเกษตร  การบริการและการทองเท่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ยุทธศาสตรท่ี 3  สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตร  ใหไดมาตรฐานอยางครบวงจร  โดยพัฒนาโครงสราง 
  พ้ืนฐานการเกษตร  เพ่ิมผลผลิตและมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาทางการเกษตร  ท่ีได 
  มาตรฐานและปลอดภัยตอผูผลิตและบริโภค       

     3) แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดอุดรธานีในป พ.ศ. 2561 – 2564 
 

1. วิสัยทัศน (Vision) 
“เปนศูนยกลางการคาการลงทุนของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายในป 2564”  

2.  พันธกิจ (Mission) 
2.1  พัฒนาและสงเสรมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
2.2  ปรับปรุงสภาวะแวดลอมสูเมืองแหงความสะอาด 
2.3  พัฒนาองคความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 

3. คานิยม  UDON  TEAM 
  U = UNITY  :  มีเอกภาพ 
  D = DEVELOPMENT  :  พัฒนาอยางตอเนื่อง 
  O = OPENMIND  :  เปดใจใหบริการ 
  N = NETWORK  :  สานเครือขายการมีสวนรวมของประชาชน 
  T = TRANPARENCY  :  มีความโปรงใส 
  E = EXCELLENCE  :  เนนผลสัมฤทธิ์ของงาน 
  A = ACCOUNTABILITY  :  มีความรับผิดชอบ 
  M = MORALITY  :  มีศีลธรรม 

  4.  เปาประสงครวม (Objectives) 
 เพ่ือสรางการเติบโตทางดานเศรษฐกิจและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 

5.  ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของตัวชี้วัด 
 รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ GPP   เทียบกับปท่ีผานมา รอยละ 5 
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6.   ประเด็นยุทธศาสตร : เปาประสงค  ตัวช้ีวัด  คาเปาหมาย  กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยและเปนสากล 

เปาประสงค 
เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาการลงทุน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑรวมจังหวัด (GPP) ตอป  รอยละ 3 

กลยุทธ 
กลยุทธท่ี 1 สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดใหญ กลาง เล็ก และขนาดยอม มุงสูความเปนเลิศ 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาแผนการตลาดดานการลงทุนเพ่ือใหแขงขันได 
กลยุทธท่ี 3 ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอํานวยความสะดวกและพัฒนาดานเทคโนโลยี เพ่ือรองรับ

การคา การลงทุน และการบูรการ 
กลยุทธท่ี 4 สรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑและบริการเพอใหแขงขันได 

ยุทธศาสตรท่ี  2 การสงเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตร 
ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย  

เปาประสงค 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรใหพ่ึงพาตนเองไดอยางม่ันคงและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑรวมจังหวัด (GPP) สาขาเกษตร  ตอป  รอยละ 3                    
 กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 ขยายผลการทําการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการเกษตร 
กลยุทธท่ี 3 พัฒนาการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรอินทรียใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดและภาคอุตสาหกรรม 
กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการรวมกลุมเกษตรสูความเขมแข็งท่ียั่งยืน 
กลยุทธท่ี 5 เพ่ิมชองทางการตลาดสินคาเกษตรใหกับภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

เปาประสงค 
เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกประชาชนใหมีความเขมแข็ง มีความรู มีการศึกษามีสุขภาพท่ีดี  

ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

  รอยละของดัชนีของชี้วัดความสุขตอป  รอยละ 85                    
 กลยุทธ  

กลยุทธท่ี 1 ขับเคลื่อนและขยายการดําเนินงานยุทธศาสตรอุดรธานี  เมืองผูสูงอายุคุณภาพ  
กลยุทธท่ี 2 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนอุดรธานีทุกลุมวัย  
กลยุทธท่ี 3 พัฒนากลไกการดําเนินงานลดความเหลื่อมล้ําดานสังคมคนอุดรธานี 
กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการดานสังคมคุณภาพชีวิต 
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กลยุทธท่ี 5 ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพ่ือใหทันสมัยและเปนปจจุบัน 
ยุทธศาสตรท่ี 4  การพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษ  การบริการ และการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

ทองถ่ิน  
เปาประสงค 

เพ่ือใหจังหวัดอุดรธานีเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ และเติบโตอยางมีดุลยภาพ ตอบสนอง 
การทองเท่ียวทุกรูปแบบอยางคุมคาและยั่งยืน 

ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 
  รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนจากรายไดการทองเท่ียวตอป  รอยละ 5                    
 กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก เพ่ือการทองเท่ียวโดยไมกอใหเกิด
ผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 

กลยุทธท่ี 2 พัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรมนุษย  ผลิตภัณฑ และบริการท่ีสอดคลองกับการ
ทองเท่ียว 

กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพของแหลงทองเท่ียว สินคา และบริการในทุกรูปแบบการทองเท่ียวและคงไว
ซ่ึงอัตลักษณวิถีไทย 

กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการตลาดการทองเท่ียวและสรางโอกาสจากการทองเท่ียวใหสอดคลองกับพฤต
กรรมและรูปแบบการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย 

ยุทธศาสตรท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือการใชประโยชนอยางยั่งยืน 
เปาประสงค 

เพ่ือรักษาความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสรางสิ่งแวดลอมท่ีดีใหกับประชาชน 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

  รอยละของพ้ืนท่ีปาท่ีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยตอป  รอยละ 2      
           กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 อนุรักษ ฟนฟู  และใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยาง
ยั่งยืน 

กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมและบริหารจัดการมลพิษ 
กลยุทธท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 

ยุทธศาสตรท่ี 6  การสงเสริมความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน 
เปาประสงค 

เพ่ือใหประเทศชาติมีความม่ันคง ปละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย 

  รอยละท่ีลดลงของคดีอาญา 4 กลุม  รอยละ 5                    
 กลยุทธ 

กลยุทธท่ี 1 ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคม 
กลยุทธท่ี 2 รักษาความปลอดภัยชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
กลยุทธท่ี 3 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูความเปนเลิศ 
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 1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  

 กรอบยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดอุดรธานี 
 

วิสัยทัศน    “เปนศูนยกลางการคาการลงทุนของอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขงภายในป 2564”  

ยุทธศาสตรท่ี 1  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
เปาประสงค   เกษตรกรมีอาชีพท่ีม่ันคงและดํารงชีพอยางมีความสุข 
แนวทางการพัฒนา  

1.   สรางความเขมแข็งและสงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร 
2.   สงเสริมการทําเกษตรอินทรียและการทําการเกษตรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.   สงเสริมใหมีตลาดชุมชนและการจัดตั้งตลาดกลาง 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเสริมสรางความเขมแข็งของกลุมผูประกอบการและเครือขายโดยสงเสริม

การตอยอดภูมิปญญา และความเปนไทยท่ีสอดคลองกับความตองการของตลาด 
5. พัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน การสงเสริมสรางตามสัญลักษณของสินคา 

ตัวช้ีวัด   
1.  การฝกอบรมอาชีพใหแกผูประสงคจะไดรับการพัฒนาอาชีพ 
2. การจัดตั้งศูนยผลิตปุยอินทรียหรือศูนยสาธิตการทําเกษตร 
3. มีตลาดชุมชนหรือตลาดกลาง 
4. การจัดกิจกรรมหรือการเขารวมการแสดงสินคา 
5. ระดับความสําเร็จในการผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ิน 

 
ยุทธศาสตรท่ี 2   ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
เปาประสงค    มีใชการทรัพยากรธรรมชาติอยางมีประโยชนเหมาะสมและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลยและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา    

1. เพ่ิมความสมบูรณและพ้ืนท่ีปาอนุรักษ ปาสงวนแหงชาติรวมท้ังการปองกันไฟปาและการจัดทําแนวเขต 
ปาอนุรักษท่ีชัดเจนและปองกันรักษาปาเชิงรุก 

2. ฟนฟูทรัพยากรดินและการใชประโยชนใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีและเผยแพรความรู เทคโนโลยีในการ 
ฟนฟูบํารุงดินและการปลูกหญาแฝกตามแนวพระราชดําริ 

3. ปลูกจิตสํานึกใหเกิดความตระหนักและชวยกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและ 
สิ่งแวดลอม และสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

4. การกําจัดขยะ และสิ่งแวดลอม 
5. การพัฒนาพ้ืนท่ีชุมน้ําเพ่ือการเกษตรและสรางความหลากหลายทางธรรมชาติ รวมท้ังสงเสริม 

สนับสนุนการจัดทําฝายตนน้ํา 
ตัวช้ีวัด  

1. ฝกอบรมใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. จํานวนแหลงน้ําในความรับผิดชอบท่ีไดรับการขุดลอกหรือปรับปรุง 
3. การสงเสริมการปลูกไมยืนตนและพันธกลาไม 
4. ปริมาณขยะในพ้ืนท่ีไดรับการกําจัดอยางมีประสิทธิภาพ 
5. พ้ืนท่ีปาในความรับผิดชอบท่ีไดมีการจัดทําแนวกันไฟ 
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ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการทองเท่ียว 
เปาประสงค     การบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวท่ีดีมีความยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา  

1. พัฒนา ฟนฟู แหลงทองเท่ียวเดิมและแสวงหาแหลงทองเท่ียวทางเลือกใหม ท้ังแหลงทองเท่ียวทาง 
ธรรมชาติ วัฒนธรรม และท่ีมนุษยสรางข้ึนใหมีคุณภาพ พรอมท้ังสงเสริมกิจกรรมดานการทองเท่ียว 

2. เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาการทองเท่ียว และการบริการดานการทองเท่ียว 
3. สรางเครือขายความรวมมือกับภาคเอกชน ชุมชนทองถ่ิน และสถาบัน การศึกษาในการรักษา 

ทรัพยากรทางการเท่ียงเท่ียว 
4. สงเสริมการทองเท่ียวชุมชนและเสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชนในดานการทองเท่ียวโดยวิธ ี

ชีวิตวัฒนธรรมชุมชน 
ตัวช้ีวัด    

1. แหลงทองเท่ียวท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุง 
2. การจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
3. การฝกอบรมใหความรูดานการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 
4. การประชาสัมพันธและแนะนําสถานท่ีทองเท่ียวในพ้ืนท่ี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 4   ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
เปาประสงค การศึกษาท่ีมีคุณภาพสุขภาพอนามัยท่ีสมบูรณและความเปนอยูท่ีดีข้ึน 
แนวทางการพัฒนา  

1. กอสราง ซอมแซมและปรับปรุงระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีดีอยูในความรับผิดชอบ 
2. เสริมสรางความสงบสุขในสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
3. สงเสริม สนับสนุนการกีฬา  และการเสริมสรางสุขภาพอนามัย 
4. สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาใหมีคุณภาพ 
5. เสริมสรางความเขมแข็งและบทบาทของครอบครัว สตรี ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ 

สถานบันทางสังคมในการพัฒนาดานตางๆ รวมท้ังปลูกจิตสํานึกในความรักความสามัคคี และความเปนไทย 
6. สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ิน เชน การจัดทําแผนชุมชน 
7. การจัดทําฐานขอมูลทุกดาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการจัดการ 

ตัวช้ีวัด  
1. ระยะทางถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบไดรับการกอสรางหรือบํารุงรักษา 
2. สนับสนุนดานการแกไขปญหายาเสพติด 
3. การจัดการแขงขันกีฬาการจัดกิจกรรมการสงเสริมกีฬานันทนาการ 
4. การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาศักยภาพครูและสงเสริมนักเรียนในสังกัดหรือโรงเรียนในสังกัด 

กระทรวงศึกษาธิการ 
5. ครูพ่ีเลี้ยง/ผูดูแลเด็ก ไดรับการฝกอบรมเพ่ิมทักษะความรู 
6. ผูสูงอายุ,ผูพิการ และผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาสไดรับเบี้ยยังชีพ 
7. มีการจัดทําแผนชุมชน 
8. การจัดใหประชาชนผูดอยโอกาสเขารับฟงการประชุมสภา 
9. มีการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5  ดานการสงเสริมศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน  
     มีการสืบทอดตลอดไป 

เปาประสงค ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ินมีการสืบทอดตลอดไป 
แนวทางการพัฒนา   

1. สงเสริม ฟนฟู ศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี ขนบธรรมเนียม ประเพณีของไทยและภูมิปญญาทองถ่ิน 
2. ปลูกจิตสํานึกของประชาชน เยาวชน ในดานคุณธรรม จริยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ 

วัฒนธรรมท่ีดี 
ตัวช้ีวัด 

1. การจัดงานประเพณีท่ี อปท.ไดจัดหรือรวมจัด 
2. การฝกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชนในพ้ืนท่ี 

2.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 
2.1 วิสัยทัศน 

วิสัยทัศน(Vission) 

  “การบริหารงานอยางมีประสิทธผิล บริการอยางมีประสทิธภิาพ  ตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีคุณภาพชวีิตท่ีด”ี  
พันธกิจ(Missinon) 
   ๑.สงเสริมการบริหารงานมุงผลสัมฤทธิ์ (Result  Baged Management) 
   ๒.พัฒนาระบบบริหาร ดวยเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยรวดเร็ว 
   ๓. สงเสริมใหประชาชน  ดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ๔.สงเสริมสนับสนุนดานสวัสดกิารและการสงเคราะห ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูสูงอายุ 
2.2 ยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาตรท่ี ๑  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

๑. สงเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย 
๒. พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน 
๓. พัฒนาการผลิตเพ่ือเพ่ิมมูลคาและลดตนทุน 
๔. เสริมสรางความเขมแข็งของกลุมผูประกอบการโดยสงเสริมการตอยอดของกลุมท่ีมีการบริหารจัดการ
ท่ีดี 
๕. พัฒนาปรับปรุงแหลงน้ํา 
๖. จัดหาน้ําสะอาด  น้ําอุปโภค  น้ําบริโภค 
๗. ขยายเขต  ปรับปรุง  กอสราง  ระบบประปา 
 

ยุทธศาตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 

1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
2. สงเสริมศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
3. สงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
4. สงเสริมสนับสนุนการศึกษา 
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5. สงเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน 
ยุทธศาตรท่ี ๓  ยุทธศาสตรการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

1. กอสราง  ปรับปรุง  ซอมแซมถนน  สะพาน  ทางระบายน้ํา 
2. ติดตั้ง  ปรับปรุง  ซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
3. ขยายเขตไฟฟา 
4. กอสราง  ปรับปรุงศาลาประชาคม 

ยุทธศาตรท่ี ๔  ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมสุขภาพอนามัยประชาชน 
2. ปองกันและระงับโรคติดตอ/ไมติดตอ 

ยุทธศาตรท่ี ๕  ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางการพัฒนา 

1. สงเสริมความรวมมือในการรักษาสิ่งแวดลอม 
2. เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวในท่ีสาธารณะ 
3. สรางจิตสํานึกและความตระหนักในการตัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาตรท่ี ๖  ยุทธศาสตรดานการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 
แนวทางการพัฒนา 

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
2. พัฒนาเครื่องมือ  เครื่องใช  และสถานท่ีปฎิบัติงาน 
3. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและการเผยแพรขาวสารของทางราชการ 

 
๒.๓ เปาประสงคโดยรวม 
    ๑.ใหองคการบริหารสวนตําบลเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีรับผิดชอบ มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ และ
มีระบบฐานขอมูลท่ีดีในการดําเนินการใหบริการ สาธารณะสามารถสนองตอบตอปญหาและความตองการของประชาชน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๒.ใหพ้ืนท่ีขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ มีโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปน  ผังเมืองท่ีเปนระบบ
สังคมปลอดยาเสพติด มีความสงบสุขในสังคม 
    ๓.ใหประชาชนในพ้ืนท่ี มีความม่ันคงในอาชีพ มีรายไดเพ่ิมข้ึน สงเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนใหมี
ความเขมแข็งตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. และการบริหารจัดการ 
    
2.4 ตัวช้ีวัด  
    1. กรณีโครงการโครงสรางพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการท่ี คณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับงานโดย

จะตองไดคุณภาพงานท่ีดี ไมมีปญหาและขอทักทวง 

2. กรณีโครงการดานอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการ 
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๒.๕ คาเปาหมาย 

ยุทธศาสตร เปาหมาย 

๑.ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 

การแกไขปญหาความยากจน เพ่ือรายไดและพัฒนาแหลงนํ้าในการ

อุปโภคบรโิภค และมีนํ้าใชในฤดูแลง 

 

๒.ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 

โครงการพัฒนาสังคมและสงเสรมิคุณภาพชีวิตตางๆ เชน การชวยเหลือ

ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผูยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนา

หมูบานในดานสังคมและสงเสริมคณุภาพชีวิต สงเสรมิการสหกรณ 

สงเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อ่ืน สวนราชการหรือหนวยอ่ืนของรัฐ 

องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรท่ีจัดตั้งตามกฎหมาย เพ่ือดําเนิน

โครงการท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาดานสังคมและสงเสริมคณุภาพชีวิต 

ฯลฯ        

พัฒนา สงเสรมิ สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ อนุรักษ

และจรรโลงไวซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม 

ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานท่ีดําเนินการแกไขปญหายาเสพตดิ เพ่ิม

ศักยภาพการปฏิบัติงานใหแก อปพร. ฝกอบรมราษฎรในหมูบานใหมี

ความรู ปลูกจิตสาํนึกใหราษฎรมีความสามคัคี ปรองดอง สมานฉันท เพ่ือ

ความมั่นคงของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ การปองกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยและลดอุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯ 

3.ยุทธศาสตรการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

การกอสราง ปรบัปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานตางๆในพ้ืนท่ี เชน 

ถนน สะพาน รางระบายนํ้า ทอลอดเหลีย่ม ทอ คสล. หอกระจายขาว 

ระบบนํ้าอุปโภคบรโิภค  อาคารตางๆ สิ่งกอสราง 

ในฌาปนสถาน ปายจราจร กระจกโคงปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  

๔.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 

การปองกันและระงับโรคติดตอตางๆ ควบคุมปองกันโรคระบาดในพ้ืนท่ี  

พัฒนา สงเสรมิ สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของหมูบาน กองทุน

หลักประกันสุขภาพ อบต.เชียงพิณ ฯลฯ  สรางเสรมิสุขภาวะในชุมชน เชน 

การจัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขันฯลฯ 

๕.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

วางแผน สงเสรมิการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี การบริหารจดัการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เชน ปลูกตนไมในปาชุมชนปาตนนํ้า 

ปาสาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรกัษฟนฟูแหลงนํ้า สรางและซอมแซมฝาย

ชะลอนํ้า ตามพระราชดาํริฯ เปนตน 

๖.ยุทธศาสตรดานการเมือง การปกครอง การบริหาร
จัดการ 

เพ่ือใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
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   2.6 กลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   1.1  กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ และการแกไขปญหาความยากจน 
   ๑.2 กลยุทธการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ํา 
 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน    
   2.1  กลยุทธการพัฒนาการศึกษา  
   2.2  กลยุทธการพัฒนาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3  กลยุทธการพัฒนาการกีฬา 
   ๒.๔. กลยุทธการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓. ยุทธศาสตรการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๓.1 กลยุทธการพัฒนาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
   ๔.1 กลยุทธการพัฒนาสุขภาพ  อนามัย และการปองกันโรค 
๕. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๕.๑ กลยุทธการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
๖. ยุทธศาสตรดานการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 

              ๖.๑ กลยุทธการพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 

จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  กําหนดการพัฒนาท่ี

ครอบคลุมกิจกรรมตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  ท่ีเก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา จํานวน 7 
ยุทธศาสตร และ 1๐ กลยุทธ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
   1.1  กลยุทธการพัฒนาเศรษฐกิจ และการแกไขปญหาความยากจน 
   ๑.๒  กลยุทธการพัฒนาการจัดการทรัพยากรน้ํา 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน    
   2.1  กลยุทธการพัฒนาการศึกษา  
   2.2  กลยุทธการพัฒนาสังคม ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   2.3  กลยุทธการพัฒนาการกีฬา 
   ๒.๔. กลยุทธการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓. ยุทธศาสตรการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ๓.1 กลยุทธการพัฒนาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
   ๔.1 กลยุทธการพัฒนาสุขภาพ  อนามัย และการปองกันโรค 
๕. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   ๕.๑ กลยุทธการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
๖. ยุทธศาสตรดานการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ 
    ๖.๑ กลยุทธการพัฒนาการบริหารงานจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
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2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ มุงพัฒนา 7 ดาน ไดแก  

การพัฒนาดานการพัฒนา เศรษฐกิจ และการแกไขปญหาความยากจน  การพัฒนาดานการพัฒนา การศึกษา สังคม 
ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน  และการกีฬา  การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบรอย  การพัฒนาดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและการจัดการทรัพยากรน้ํา  การพัฒนาดานสุขภาพ  อนามัย 
และการปองกันโรค  การพัฒนาดานการทองเท่ียว การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม  และการพัฒนาดาน
การเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
   

๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพ้ืนท่ี (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. อัตรากําลังคนทํางานในองคกรมีจํานวนมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับองคกรท่ีมีรายไดเทียบเทากัน  
2. การถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ มาสังกัด อบต.  
ทําใหมีอัตรากําลังเสริมจากโรงเรียนในการปฏิบัติกิจกรรม
โครงการตางๆ 
3. มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีความรูความสามารถ 

1. ปญหาดานทรัพยากรบุคคลท่ีมีมากเกินงาน  
2. เจาหนาท่ีใน อบต.ตองเสียสละเวลาดําเนินการดาน
ธุรการ การเงิน ฯลฯ ใหกับศูนยพัฒนาฯ 
  
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีการเพ่ิมเติม
อัตรากําลังในศูนยพัฒนาฯ  โดยไมใชงบประมาณของ อบต. 

1. กรมสงเสริมจัดสรรเงินคาตอบแทนครูผูดูแลเด็กไมครบ
ตามเงินเดือนท่ีแทจริง ให อบต.จายสวนเพ่ิม 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1. จํานวนบุคลากรมากทําใหไดเปรียบองคกรอ่ืนในการ
จัดทําโครงการ กิจกรรมตางๆ 

1. จะมีวิธีการลดจํานวนบุคลากรเพ่ือประหยัดงบประมาณ
อยางไร 
2. การลดจํานวนบุคลากรลง แตเสริมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานใหมากข้ึนไดอยางไร 
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2. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการเงิน (Money) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. ปจจุบันมีเจาหนาท่ีท่ีมีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas 
หลายคน  

1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด ทําใหการ
บริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมีปญหา 
2. ปญหาดานระบบบัญชี การเงิน คดีความตางๆในอดีตมี
จํานวนมาก จนทําใหหนวยตรวจสอบ มองวาเปนองคกรท่ี
มีความเสี่ยงดานการเงิน 
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมูบานเปน
เกณฑ ไมไดนําเอาปญหาและความตองการเปนเกณฑ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถ่ินคอนขางนอยเม่ือเทียบ
กับภารกิจ และสวนใหญเปนเงินผาน เชน  
งบอาหารกลางวัน เบี้ยผูสูงอายุ ผูพิการ เอดส  
งบสาธารณสุขมูลฐาน 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1. การดําเนินงานดานสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะหไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหนวยงาน
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
ทําใหประหยัดงบประมาณในดานนี้ สามารถนํางบประมาณ
ไปเสริมในดานอ่ืนๆท่ียังเปนจุดออน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสูระบบ
งบประมาณสมดุล 
2. จะมีวธิีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแกไขปญหาดานงบประมาณไดอยางไร 

3. วิเคราะห SWOT ในมิติดานทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีรถกระเชา ไวคอยชวยเหลือประชาชน เชน  
ตัดก่ิงไม ซอมแซมไฟฟา  เปนตน 

1. หองประชุมคับแคบ มีพ้ืนท่ีใชสอยจํากัด สามารถบรรจุ
ผูเขารวมประชุมไดจํานวนจํากัด ไดเฉพาะการประชุมเล็กๆ 
เทานั้น 
2. การเรียกใชรถกระเชาไดงายทําใหบางครั้งนําไป
ดําเนินการในสิ่งท่ีไมจําเปนเรงดวนทําใหเกิดการสิ้นเปลือง
โดยใชเหต ุ

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑยานพาหนะท่ีมีราคาแพง
จาก อปท.ขางเคียง  

1.ครุภัณฑคอมพิวเตอรท่ีมีอยูเริ่มชํารุดและลาสมัย 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1. การมีรถกระเชาทําใหประหยัดงบประมาณในการจาง
เหมาเอกชน และปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีไดรวดเร็ว 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงท่ีทําการใหทัดเทียมกับ อปท.อ่ืนๆ 
ไดอยางไรภายใตงบประมาณท่ีจํากัด 
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4. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. การถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ทําให อปท.ใกลชิดกับ
การศึกษามากข้ึน มีองคความรูดานการศึกษามากข้ึน 

1. การถายโอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ ทําใหมีภาระในการ
บริหารงานและการปฏิบัติงานมากกวาองคกรท่ีไมถายโอน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีเว็บไซตรวมหนังสือสั่ง
การตางๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบสารสนเทศ
ตางๆ  

1. ปญหาในระเบียบขอกฎหมายท่ียังไมครอบคลุมความตองการของ

ประชาชน เชน ไฟไหมบานหลังเดยีว รัฐใหการชวยเหลือไมได เปน

ตน 

2. ปญหาขอระเบียบกฎหมายท่ีไมชัดเจนของสวนกลางในดานการ

บริหารการศึกษา เชน เด็กปฐมวัยท่ีไรสญัชาติจะมีสิทธิไดรบั

สวัสดิการอาหารกลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม เปนตน 

3. สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ อปท. อยางเขมขน 

บางครั้งปญหาไมไดเกิดท่ี อปท.แตเปนปญหาระเบียบกฎหมายท่ี

สวนกลางกําหนดมามีปญหาในทางปฏิบัติ เชน ปญหาฉีดวัคซีนโรค

พิษสุนัขบา ฯลฯ 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1.มีองคความรูดานการจัดและบริหารการศึกษามากกวา 
อปท.อ่ืนๆ 

1. จะทําใหบุคลากรมีความรูเรื่องระเบียบกฎหมายให 
ถองแทเพ่ือการปรับใชในพ้ืนท่ีใหไดอยางมีประสิทธิภาพได
อยางไร 

.. 

5. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพ้ืนท่ี ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 
1. มีพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดใหญในพ้ืนท่ี (หนองแด) 
2. มีขนาดพ้ืนอยูในชุมชนเมือง และอยูในตัวจังหวัด  ทําให
การเดินทาง ติดตอ สะดวก รวดเร็ว  

1. มีโรงงาน มีหมูบานจดัสรร ในพ้ืนท่ีอาจทําใหเกิดปญหาตามมา 

2. พ้ืนท่ีบางหมูบานเปนพ้ืนท่ีบริหารจัดการลําบาก กลาวคือ บาน

เดื่อและบานเกานอย เน่ืองจากเปนหมูบานไดอยูในเขตความ

รับผิดชอบของตําบลเชียงพิณ แตอยูในพ้ืนท่ีตําบลหนองบัว 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การเขาสู AEC จะทําใหมีนักทองเท่ียวมาเท่ียวในพ้ืนท่ี
มากข้ึน สรางรายไดใหแกราษฎรในพ้ืนท่ี 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนท่ีท่ีเปนทรัพยสินของหนวยงานอ่ืน เชน 

กรมทางหลวงชนบท องคการบรหิารสวนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปญหา

เกิดข้ึนกับถนนไดรับการแกไขท่ีลาชา 

2. ราชการสวนกลางถายโอนภารกิจมากมายใหทองถ่ินแตไมถาย

โอนงบประมาณใหทองถ่ินเพ่ือเปนคาบริหารจัดการ เชน การถาย

โอนถนนมาใหทองถ่ินแตไมถายโอนงบประมาณเพ่ือบํารุงรักษา

ซอมแซม 

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร ความทาทายเชิงยุทธศาสตร 
1. ทําเลท่ีตั้งของตําบลอยูติดกับจังหวัดหนองคาย  
ซ่ึงเปนจังหวัดท่ีติดกับประเทศเพ่ือนบาน  

1. การทําอยางไรเพ่ือบรหิารจดัการกับปญหาคนไรสถานะทาง

ทะเบียน ยาเสพติด ปญหาท่ีอยูอาศัยท่ีไมมเีอกสารสิทธิ 

2. วางนโยบายไมรับถายโอนภารกิจท่ีไมพรอมจะดําเนินการ 
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3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
3.2.1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 

- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 

- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว 

- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 

3.2.2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 

AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พมา 
ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะ
มีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา 
สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคา
ออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้น
จะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ ไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 7 ยุทธศาสตร ดังนั้น 

จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  
ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน ปญหาการแบง

ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี พมาทาวน 
ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ีมีปญหา 
คนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมายและสถานการณภัยแลงท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันถือเปนภัยแลงนอกฤดูกาล 
(ภัยแลงชวงหนาฝน) เปนผลมาจากปริมาณน้ําตนทุนในเข่ือนต่ําประกอบกับภาวะฝนท้ิงชวง เนื่องจากอิทธิพลของเอลนี
โญ (El Nino) ท่ีกําลังเกิดข้ึน ทําใหขาวนาปซ่ึงมีฤดูกาลเพาะปลูกในชวงนี้ไดรับผลกระทบมากท่ีสุด ปจจัยเสี่ยงท่ีควรจับ
ตามอง คือ ถาหากฝนไมตกตามท่ีคาดการณไวในชวงสิงหาคมถึงกันยายน จะสงผลใหภาคการเกษตรไดรับผลกระทบ
อยางหนัก มีความเสี่ยงท่ีการขยายตัวของเศรษฐกิจจะปรับลดลงราว 0.4% ท้ังนี้ท่ัวโลกก็ไดรับผลกระทบจาก El Nino 
เชนกัน ซ่ึงจะสงผลดีตอราคาขาวท่ีจะมีโอกาสปรับตัวสูงข้ึนเล็กนอย 

2. ยุทธศาสตรดานการการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น  
   การศึกษา  

ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆใน 
อาเซียน ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ จึงควรมีโครงการสนับสนุน สงเสริมดานภาษา เพ่ือเรงรัดพัฒนาให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
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ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน เชน อาจมี

การเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน ชาวคริส
เตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ

ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการสรางอัตลักษณ
อาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม ตามธรรม 

ดานการการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ ตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมากข้ึน 
เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมายจากชาว
ตางประเทศในไทยมากข้ึนท้ังโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึน
จากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวท่ีเขามาทํางานในไทยมากข้ึน 

๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเฉพาะอยาง

ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเขามา
ของประชากรประเทศเพ่ือนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว คนทํางาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน     เปนตน 

๔. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
  ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs 
ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอ
การปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 

๕. ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
 การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุนตางๆชาติ
แลวไมมีท่ีทํากินจึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญอ่ืนๆ มลพิษจากของเสียขาม
แดน เชน อาจมีขยะขามแดน 

๖. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ังปญหา

การกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 
 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดาน

การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติกรรมตางๆ
ซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจําตองพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 
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สวนท่ี 3 

การนําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปสูการปฏิบัต ิ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงานรับผิดชอบหลัก หนวยงาน 
สนับสุนน 

1 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  - ดานเศรษฐกิจ 

 
- แผนงานการเกษตร 

 

สํานักปลดั   

กองสวัสดิการฯ 

 

สํานักปลดั 

กองชาง 

 

2 ดานการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา 

วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิน่  

- บริการชุมชนและสังคม 

 
-แผนงานงานระดับกอนวัยเรียนและ

ประถมศึกษา 

-แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   

นันทนาการ 

- แผนงานสังคมสงเคราะห 

- แผนงานงบกลาง 

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

กองการศึกษาฯ 

กองสวัสดิการสังคม 

สํานักปลดั 

กองสวัสดิการฯ 

กองชาง 

สํานักปลดั 

3 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน - บริการชุมชนและสังคม - แผนงอุตสากรรมและการโยธา กองชาง กองคลัง 

4 ดานสาธารณสุข - บริการชุมชนและสังคม - แผนงานสาธารณสุข สํานักปลดั สํานักปลดั 

5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม - บริการชุมชนและสังคม - แผนงานเคหะและชุมชน กองชาง กองชาง 

6 ดานการเมือง  การบริหารจดัการ  - บริหารท่ัวไป 

- บริการชุมชนและสังคม 

- การเศรษฐกิจ 

 

- แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 

สํานักปลดั 

 

กองคลัง  

กองชาง 

กองสวัสดิการฯ 

กองการศึกษาฯ 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 – 256๕)    

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ   อําเภอเมือง  จังหวัดอุดรธาน ี
 

ยุทธศาสตร 

ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564 รวม ๕ ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงกา

ร 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.  ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ             

     1.๑  แผนงานการเกษตร 9 ๒8,290,00๐ 9 ๒8,290,00๐ 9 ๒8,290,00๐ 9 ๒8,290,00๐ 9 ๒8,290,00๐ 45 141,450,000 

รวม 9 ๒8,290,00๐ 9 ๒8,290,00๐ 9 ๒8,290,00๐ 9 ๒8,290,00๐ 9 ๒8,290,00๐ 45 141,450,000 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา  สังคม  
ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน                     

            

    2.1แผนงานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา 

2 ๕,5๐๐,๐๐๐ 2 ๕,5๐๐,๐๐๐ 2 ๕,5๐๐,๐๐๐ 2 ๕,5๐๐,๐๐๐ 2 ๕,5๐๐,๐๐๐ 10 27,500,000 

    2.2แผนงานการศาสนาวฒันธรรม
และนนัทนาการ 

๖ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๖ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๖ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๖ ๓,๐๕๐,๐๐๐ ๖ ๓,๐๕๐,๐๐๐ 30 15,250,000 

    2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 8,5๐๐,๐๐๐ 3 8,5๐๐,๐๐๐ 3 8,5๐๐,๐๐๐ 3 8,5๐๐,๐๐๐ 3 8,5๐๐,๐๐๐ 15 42,500,000 

    2.4 แผนงานงบกลาง 1 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 1 ๒,๐๐๐,๐๐๐ 5 10,000,000 

    2.5  แผนงานการรักษาความสงบภายใน ๔ ๕๓๐,๐๐๐ ๔ ๕๓๐,๐๐๐ ๔ ๕๓๐,๐๐๐ ๔ ๕๓๐,๐๐๐ ๔ ๕๓๐,๐๐๐ 20 2,650,0000 

    2.6  แผนงานบริหารงานทั่วไป 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 4 10,000,000 20 50,000,000 

รวม 20 29,580,000 20 29,580,000 20 29,580,000 20 29,580,000 20 29,580,000 100 147,900,000 

 
 

แบบ ผ.01 
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ยุทธศาสตร 
ป 2561 ป 2562 ป 2563 ป 2564 ป 2564 รวม 5 ป 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๓. ยุทธศาสตรดานการ
พัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน  

            

    ๓.1อุตสาหกรรมการ
โยธา 

10 89,๔๐๐,๐๐๐ 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 50 447,000,000 

รวม 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 10 89,๔๐๐,๐๐๐ 50 447,000,000 

๔. ยุทธศาสตรดาน
สาธารณสุข                 

            

   ๔.1  แผนงาน
สาธารณสุข 

4 730,000 4 730,000 4 730,000 4 730,000 4 730,000 20 3,650,000 

รวม 4 730,000 4 730,000 4 730,000 4 730,000 4 730,000 20 3,650,000 

๕. ยุทธศาสตรดานการ
จัดการทรัพยากร    
ธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม                 

            

   ๕.๑  แผนงานเคหะ
และชุมชน 

3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 15 5,000,000 

รวม 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 3 1,000,000 15 5,000,000 

๖. ยุทธศาสตรดานการเมือง 
การบริหารจัดการ             

            

   ๖.1  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๒๔ ๘๕,๐๔๐,๐๐๐.- 

รวม ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๖ ๒๑,๒๖๐,๐๐๐ ๒๔ ๘๕,๐๔๐,๐๐๐.- 

รวมทั้งสิ้น 52 170,260,000 52 170,260,000 52 170,260,000 52 170,260,000 52 170,260,000 260 851,300,000 

 

แบบ ผ.01 
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2. บัญชีโครงการพัฒนาทองถิ่น                                                                                                                                        

รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ องคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ 

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

1.ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ 

 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
สนับสนุน
เศรษฐกิจ
ชุมชน 

เพื่อใหประชาชน
รายไดเสริมหลังฤดู
เก็บเกี่ยว เชน 
กองทุนวันละบาท
ฯลฯ 

ประชาชน
จํานวน 12 
หมูบาน 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

รอยละของ
รายไดในภาค
การเกษตร
เพ่ิมขึ้น 

ประชาชนมีอาชพี
และสรางรายได
ใหกับตนเองและ
ครอบครัว 

กอง 

สวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการ
สงเสริม
การเกษตร
ทฤษฏีใหม/
เกษตรอินทรีย 

เพื่อดําเนินการตาม
ทฤษฎีเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีงและ
เกษตรอินทรีย     

ประชาชน
จํานวน 12
หมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

รอยละหรือ
จํานวน
ผูเขารวม
อบรมมี
ความรู
เพ่ิมขึ้น 

เกษตรมีความรู
เกี่ยวกบัเศรษฐกิจ
แบบพอเพยีงและ
ลดตนทุนการผลิต สํานักปลดั 

3. โครงการกอสราง 
ปรับปรุง สถานที่ 
จําหนาย
ผลิตภัณฑกลุม
เกษตร/กลุม
อาชีพ 

เพ่ือสงเสริม
การเกษตร 

สงเสริมกลุม
อาชีพ/กลุม
เกษตรกร
ภายในเขต 
อบต.เชียงพิณ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รอยละของ
รายไดในภาค
การเกษตร
เพ่ิมขึ้น 

เกษตรมีชองทาง
จําหนายสินคา 
เพิ่มรายไดภายใน
ครอบครัว 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 



หนา 32 | 
 

 1.1 แผนงานการเกษตร  (ตอ)  

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4. โครงการ
กอสราง
และ
สนับสนุน
ศูนยเรียนรู
ดาน
การเกษตร 

เพ่ือสงเสริมการเกษตร เพ่ือพัฒนาแหลง
เรียนรูทางดาน
การเกษตรภายในเขต 
อบต.เชียงพิณ 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

รอยละหรือ
จํานวน
ผูเขารวม
อบรมมี
ความรู
เพิ่มขึ้น 

เกษตรมี
ความรูดาน
การเกษตร 

สํานักปลดั 

5. โครงการ
พัฒนา
แหลงน้ํา 
 

เพ่ือใหประชาชนใน
หมูบานเพ่ืออุปโภค
บริโภค เพ่ือกักเก็บนํ้า
ใชในการเกษตร 

-ขุดลอกหนองสาธาระ 
เชน หนองสวรรค 
หนองบึงไพร, 
หนองดุม,หนองประจํา,ลํา
หวยดาน, 
อางเก็บน้ําบานหนองโอน,ลํา
หวยเด่ือ,หนองสระหลวง, 
หนองหมัดฯลฯ 
-ขุดบอบาดาล 
-สราง/ซอมแซมฝาย 
-กอสรางดาดคอนกรีต  
คลองสงน้ํา 
-ขุดคลองสงน้ํา 
-โครงการแกมลิง 
ฯลฯ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

จํานวน
ครัวเรือน
มีนํ้าใช
อยาง
เพียงพอ 

ประชาชนมี
นํ้าเพ่ือใชใน
การ
ประกอบ
อาชีพ
การเกษตร
ในฤดูแลง
อยาง
เพียงพอ 

กองชาง 

6. โครงการ
พัฒนาน้ํา
สะอาดเพื่อ
อุปโภค
บริโภคภายใน
เขต  อบต.
เชียงพิณ 

เพ่ือใหประชาชนมีนํ้า
สะอาดไวสําหรับอุปโภค
บริโภค 

-ปรับปรุงและซอมแซม
ระบบประปาหมูบาน  
-กอสรางหอถังนํ้าสูง 
ฯลฯ  1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

จํานวน
ครัวเรือน
ท่ีมี
นํ้าประปา
ใช 

ประชาชนมี
นํ้าสะอาดไว
สําหรับ
อุปโภค
บริโภค 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานท่ีขอรับ
เงินอุดหนุน 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7. โครงการอุดหนุน
งบประมาณใหแกกลุม 
เศรษฐกิจชุมชนตางๆ 

เพ่ือเพ่ิมรายได
ใหแกประชาชน   

กลุม เศรษฐกิจชุมชนตางๆ
ภายในเขตองคการบริหาร
สวนตําบลเชียงพิณ  

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 

รอยละของรายได
ในภาคการเกษตร
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีอาชพี
และสรางรายไดใหกับ
ตนเองและครอบครัว 

กอง 

สวัสดิการ
สังคม 

กลุม เศรษฐกิจชุมชน
ตาง ๆ 

8. โครงการอุดหนุน
งบประมาณเพ่ือ
สงเสริมการเกษตร 

เพ่ือสงเสริม
การเกษตร 

-อุดหนนุงบประมาณดาน
การเกษตรแกประชาชนและ
องคกรในเขตพ้ืนที่ อบต.เชียงพิณ 
อาทเิชนอุดหนนุคณะกรรมการ
ศูนยบริการและศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรตําบลเชียง
พิณ 
-อุดหนนุการไฟฟาสวน 
ภูมิเพ่ือขยายเขตไฟฟาลง 
สูพ้ืนทีท่างการเกษตรใน  
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จํานวน
หนวยงานท่ี
ไดรับการ
สนับสนุน

งบประมาณ 

หนวยงานที่ไดรับอุ
หนุนงบประมาณมี
การพัฒนาองคความรู
และถายทอดใหกับ
เกษตรกร โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง
เปนแนวทาง
ดําเนินการ 

สํานักปลดั 

-ศูนยถายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

ตําบลเชียงพิณ 
-การไฟฟาสวน

ภูมิภาค 

9. โครงการพัฒนาน้ําสะอาด
เพื่ออุปโภคบริโภคภายใน
เขต  อบต.เชียงพิณ 

เพื่อใหประชาชนมีน้ํา
สะอาดไวสําหรับ
อุปโภคบริโภค 

ขยายเขตประปาในเขต
องคการบริหารสวนตําบล
เชียงพิณ  

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

จํานวนครัวเรือน
ท่ีมีนํ้าประปาใช 

ประชาชนมีนํ้า
สะอาดไวสําหรับ
อุปโภคบรโิภค 

กองชาง 
การประปาสวน

ภูมิภาค 

รวม 9 โครงการ 
  

28,290,000 28,290,000 28,290,000 28,290,000 28,290,000 
   

 

แบบ ผ. 0๒ 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

 2.1 แผนงานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการ
สนับสนุน
คาใชจายการ
บริหาร
สถานศึกษา 
 

-เพ่ือใหการ
บริการดาน
การศึกษาของ 
อบต.มี
ประสิทธิภาพ 
-เพ่ือใหเด็กใน
พ้ืนท่ีมีรางกาย
แข็งแรง มี
โภชนาการท่ีด ี
-เพ่ือใหเด็กวัย
เรียนมสีุขภาพ
แข็งแรง ไดรับ
อาหารท่ีมีคณุคา 
-เพ่ือใหเด็กมี
พัฒนาการตาม
วัยท่ีเหมาะสม 
 

1.เพ่ือจายจัดหาส่ือ
การเรียนการสอน
ใหศูนยพัฒนาเดก็
เล็ก 
2.เพ่ือจายเปนคา
อบรมครูผูดูแลเด็ก,
ผูดูแลเดก็ในศูนย
พัฒนาเดก็เล็กใหมี
ความรู
ความสามารถที่
เหมาะสม 
3..เพ่ือจดัซ้ือจัด
จางอาหารกลางวนั
ของโรงเรียนในเขต 
อบต.เชียงพิณและ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
4.เพ่ือจัดซ้ือจัดจาง
อาหารเสริม  (นม)  
ของโรงเรียนในเขต 
อบต.เชียงพิณและ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก
ทั้งสองศูนย 
5.เพ่ือจัดซ้ือจัดจาง
พาหนะนําสงเด็กไป
สถานพยาบาลของ
ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 
ฯลฯ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

-รอยละของ
นักเรียนท่ี
ไดรับอาหาร
เสรมิ(นม)
โรงเรียน 

-รอยละของ
นักเรียนท่ี
ไดรับอาหาร
กลางวัน 

-จํานวนสื่อ
การเรยีน
การสอยท่ี
เพ่ิมข้ึน 

-จํานวนครู
ผูดูแลเด็ก
และผูดูแล
เด็ก ท่ีไดรับ
การ
ฝกอบรม 

ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กจัดการศึกษา
ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
เด็กในศูนย
พัฒนาเด็กเล็กมี
สุขภาพแข็งแรง 
มีโภชนาการท่ีดี 
มีพัฒนาการ
ตามท่ีวัย
เหมาะสม 

กองการศึกษา
ฯ 

แบบ ผ. 0๒ 



หนา 35 | 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลกั 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2. โครงการอุดหนุน
งบประมาณเพ่ือ
สงเสริมการศึกษา 

เพ่ือสงเสริม
การศึกษา 

อุดหนุนงบประมาณดาน
การศึกษาใหประชาชน
และองคกรในเขตพ้ืนท่ี 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จํานวนโรงเรยีน
ท่ีไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

โรงเรียนในเขต
พ้ืนท่ีมีการจัด
การศึกษาไดอยาง
มีประสิทธิภาพ 

กองการศึกษาฯ 

โรงเรียนในเขต
องคการบริหาร

สวนตําบล 
เชียงพิณ 

รวม 2 โครงการ   5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000 5,500,000     

แบบ ผ. 0๒ 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

  

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการ
อนุรักษ 
สืบสานสงเสริม
เอกลักษณ 
จารีตประเพณี
ทองถ่ิน และ
การจัดกิจกรรม
สําคัญทาง
ศาสนา 
 

เพ่ืออนุรักษ
ประเพณี
ทองถ่ินใหเปนท่ี
รูจักและคงอยู
สืบไปและเพ่ือ
สงเสริมวัน
สําคัญทางพุทธ
ศาสนา 

-สืบสานประเพณีแขง
เรือ 
-สืบสานประเพณีบุญ
บั้งไฟ 
-สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต 
-สืบสานประเพณี
ลอยกระทง 
-งานประเพณี
พื้นบานตาง อาทิ 
ประเพณีบุญเบิกบาน  
-เชิญชวนประชาชน
รวมทําบุญ ตักบาตร 
ฟงธรรม ปฏิบัติกิจใน
วันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา 
-ถวายเทียนพรรษา
และปจจยัเทศกาล
เขาพรรษา 
ฯลฯ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เอกลักษณ 
จารีตประเพณี
ทองถ่ินเปนท่ี
รูจักและคงอยู
สืบไป ตลอดจน
ประชาชนไดเขา
รวมบําเพ็ญกุศล
ในวันสําคัญทาง
พุทธศาสนา กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2. โครงการ
สงเสริม
พัฒนาการ
เด็กและ
เยาวชน 

เพ่ือสนับสนุน/
จัดกิจกรรม
ใหกับเด็กและ
เยาวชนใน
พ้ืนท่ี 
 

-กิจกรรมในการจัด
งานวันเดก็แหงชาติ  
-กิจกรรมพัฒนา
เด็กและเยาวชนใน
เขตตําบลเชียงพิณ 
-จักโครงการ
พัฒนาการจัด
ประสบการณ
ภายในศูนยพัฒนา
เด็กเล็กในเขต 
อบต.เชียงพิณ  
-กิจกรรมพัฒนาครู
ผูดูแลเดก็,ผูดแูล
เด็กดานจัด
ประสบการณและ
ส่ือการเรียนการ
สอน 
-กิจกรรมพัฒนา
ผูเรียนดานรางกาย 
อารมณ สังคม 
สติปญญา 
จริยธรรม คุณธรรม  
ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

-เด็ก/เยาวชนได
ใชเวลาวางให
เกิดประโยชน 
-สรางความ
สามัคคีและ
ปองกันปญหา
ยาเสพตดิ 

กองการศึกษา
ฯ 

3. โครงการ
กอสรางและ
ปรับปรุง
สนาม/ลาน
กีฬา ภายใน
เขต อบต.เชียง
พิณ 

-เพ่ือให
ประชาชนมี
สถานท่ีในการ
เลนกีฬา ออก
กําลังกายท่ี
เพียงพอ 

กอสรางและ
ปรับปรุงสนาม
กีฬา/ลาน  ขนาด
มาตรฐานพรอม
ปรับปรุงภูมิทัศน 
สนามกีฬาภายใน
เขต อบต.เชียง
พิณ 

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

จํานวนสนาม/
ลานกีฬาที่
เพิ่มขึ้นหรือที่
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
สถานท่ีเลนกีฬา  
ออกกําลังกาย
และมรีางกาย
แขงแรง 

 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

4. โครงการ
สงเสริม
สุขภาพ
ประชาชน 

เพ่ือใหประชาชน
รักษสุขภาพใสใจ
ตนเอง ดวยการ
เลนกีฬา  การ
ออกกําลังกาย 

จัดหาอุปกรณ วัสดุ 
เครื่องมืออุปกรณ
กีฬาใหกับหมูบานได
ออกกําลังกาย 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 

จํานวนสนาม
กีฬาท่ีไดรับการ
ติดตั้งอุปกรณ
กีฬา 

ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง
มีอุปกรณในการ
ออกกําลังกายท่ี
เพียงพอได
มาตรฐาน 

กองชาง 

5. โครงการ
แขงขันกีฬา
เยาวชน ตาน
ยาเสพติด 

เพ่ือใหประชาชน 
สนใจการเลน
กีฬา ใชเวลาวาง
ใหเกิดประโยชน 
หางไกลยาเสพติด 

จัดแขงขันกีฬา
เยาวชน  ภายในเขต  
อบต.เชียงพิณ  200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

เกิดความสามัคคี 
ประชาชนมี
สุขภาพแข็งแรง 
ชุมชนหางไกลยา
เสพติด 

กองการศึกษาฯ 

6. โครงการจัด
งานรัฐพิธี
ตางๆ  

-เพ่ือจัด/รวม
กิจกรรมเฉลมิ
พระเกียรติตามท่ี
สวนกลางกําหนด 

จัดงานรัฐพิธี  เชนวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ,วันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ 
ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 

จํานวนผูเขารวม
โครงการ 

เพ่ือเทิดทูล
รักษาสถาบัน
พระมหากษัตริย 

กองการศึกษาฯ 

รวม 6 โครงการ   3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000 3,050,000    

แบบ ผ. 02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

2.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการจดั
สวัสดิการ
สงเคราะห  
ผูสูงอายุ เด็ก 
คนพิการและ  
ผูปวยเอดส   

เพ่ือใหการ
สงเคราะห
ผูสูงอายุ เด็ก 
คนพิการและ
ผูปวยเอดส 

เพื่อจายเบีย้ยัง
ชีพ/จัดหาอปุกรณ
เพื่อการยังชีพ
ใหแกผูสูงอาย ุ
เด็ก คนพิการและ
ผูปวยเอสด     
ฯลฯ 

๘,000,000 ๘,000,000 ๘,000,000 ๘,000,000 ๘,000,000 

จํานวน
ผูสูงอายุ เด็ก 
คนพิการ ท่ี
ไดรับเบี้ยยัง
ชีพ 

ผูสูงอายุ เด็ก คน
พิการปละผูปวย
เอสด ไดรับการ
ดูแลและเอาใจใส
และมีคุณภาพชวีิต
ที่ดีขึ้น 

กอง 

สวัสดิการ
สังคม 

2. โครงการ
สนับสนุน
กิจกรรม
สตรี 
ผูสูงอายุ 
เด็ก และคน
พิการ 

เพ่ือใหผูสูงอายุ
ไดมโีอกาส
พบปะและมี
กิจกรรมรวมกัน 

-สนับสนุน/จัด
กิจกรรมใหกับผู
สูงอายุในเขต อบต.
เชียงพิณ 
-จัดฝกอบรมและ
ศึกษาดูงานใหกับ
สูงอายุในเขต อบต.
เชียงพิณ 
-อบรมใหความรูการ
ดูแลสุขภาพและสิทธิ
จากภาครัฐ 
-อบรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เด็ก ผูสูงอายุ 
และคนพิการ 
-ฝกอาชีพสําหรับผู
พิการ 
-ฝกอาชีพแมบาน 
ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูสูงอายุมี
รางกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี  
ไดรับ
ประสบการณท่ีดี 

กอง 

สวัสดิการ
สังคม 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวยงาน
ท่ีขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

3. โครงการอุดหนุน
งบประมาณ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรตีําบลเชียงพิณ/
กลุมรัฐสหกิจชุมชน 

เพ่ือเสรมิสราง
ศักยภาพในการ
พัฒนาตนเองของ
สตรี และเพ่ิมขีด
ความสามารถตอ
การพัฒนาสตรีใน
การท่ีจะบรหิาร
จัดการองคกรสตรี
ใหมีประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการสตรีตําบลเชียง
พิณ /กลุมรัฐสหกิจชุมชน
ภายในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จํานวน
คณะกรรมการ
สตรตีําบลเชียง
พิณ ท่ีเขาอบรม 

กลุมเปาหมาย
ไดรับการสงเสรมิ
ใหสามารถ
แสดงออกซึ่ง
ความสามารถและ
พัฒนาศักนภาพ
ของตนเองไดดี
ยิ่งข้ึน 

กอง
สวัสดิการฯ คณะ 

กรรมการ
พัฒนาสตรี
ตําบลเชียง
พิณ/กลุม
รัฐสหกิจ
ชุมชน 

รวม 3 โครงการ   
8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000     
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 
2.๔ แผนงานงบกลาง 

 

 

 

 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการ
ปองกันและ
ชวยเหลือ
ผูประสบภัย
และภัยพิบัติ
ตางๆ  โดย
จัดตั้ง
งบประมาณ
เปนเงินสํารอง
จาย 
 

ดําเนินการ/
สนับสนุนการ
ชวยเหลือ
ประชาชนเมื่อ
ประสบภัย
รวมถึงการ
ปองกันภัยตางๆ  

ดําเนินการหรือ
สนับสนุน
ชวยเหลือ
ประชาชนท่ี
ประสบภัย
ตางๆ  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 

รอยละหรือ
จํานวน
ครัวเรือน
ของผูไดรับ
ความ
ชวยเหลือ 

ประชาชนท่ี
ประสบภัย
ไดรับการ
ชวยเหลือ
เบ้ืองตนและมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

สํานักปลดั 

รวม 1 โครงการ   2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000    

แบบ ผ. 02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

2.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

2.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพ
อาสาสมัคร
ปองกันภัยฝาย
พลเรือน,หนึ่ง
ตําบลหนึ่งทีม
กูภัยและหนวย
กูชีพกูภัย 
 

เพ่ือเปนการ
ปองกันและ
ชวยเหลือกรณีเกิด
สาธารณภัย
ตลอดจนเพ่ือใหมี
ทีมงานกูชีพท่ีมี
ประสิทธิภาพ
สามารถ
ปฏิบัติงานได
รวดเร็ว และมี
คุณภาพ 

-ฝกอบรมประชาชน
อาสาสมัครปองกันเพ่ือให
ประชาชนไดศึกษาและ
ภัยฝายพลเรือน เพ่ิม
สมาชิก อปพร. ๑ รุน 
-ฝกทบทวนอปพร.เพ่ือ
พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัยแก
สมาชิก อปพร. 
ฝก 
-ทัศนศึกษาดูงานดาน
การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
-ฝกอบรมหนวยกูชีพ 
ของ อบต.เชียงพิณ  
ฯลฯ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 

จํานวน
ผูเขารวม
อบรมตาม
โครงการ 

อาสาสมัคร มี
ทักษะ 
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานดี
และเขมแข็ง 

สํานักปลดั 

2. โครงการ
ฝกอบรม/สมัมนา 
พัฒนาความรู 
ทักษะ คุณธรรม
และจริยธรรม
ผูนําชุมชนและ
ประชาชน 

เพ่ือใหผูนําชุมชน
และประชาชนมี
ความรู ความเขาใจ 
ในการบริหารงาน
การพัฒนาทองถิ่น 
รวมถึงการมี
คุณธรรมจริยธรรม 

จัดฝกอบรม/สัมมนา 
ผูนําชุมชนและ
ประชาชน ในเร่ือง
ตาง เชน  จัดอบรม
กฎหมายจราจร   
กฎหมายทัว่ไป 
พ.ร.บ.ยาเสพติด      
ฯลฯ 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

รอยละหรือ
จํานวน
ผูเขารวม
ฝกอบรม 

ผูนําชุมชนและ
ประชาชนในพื้นที่มี
ความรู ความเขาใจ
ในการพัฒนา
ทองถิ่นคุณธรรม
จริยธรรมมาใชเพื่อ
พัฒนาชุมชนและ
ตนเอง 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการ
ปองกัน
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

เพ่ือใหชุมชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สนับสนุน
งบประมาณ/
กําลังคนในการตั้ง
จุดตรวจชวง
เทศกาลตาง ๆ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จํานวน
อุบัติเหตลุด
นอยลง 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
อุบัติเหตลุดลง 

สํานักปลดั 

4. โครงการ
ลูกเสือ
ชาวบาน 

เพ่ือเปน
คาใชจายในการ
จัดฝกอบรม
ลูกเสือชาวบาน
สงเสริมความ
เขมแข็งของ
กลุมลูกเสือ 

จัดอบรมลูกเสือ
ปละ ๑ ครั้ง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

กลุมลูกเสือ
ชาวบานมี
ความเขมแข็ง
สามัคค ี

สํานักปลดั 

รวม 4 โครงการ   530,000 530,000 530,000 530,000 530,000    

แบบ ผ. 02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

๒.ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนา  วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น 

๒.๖ แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

   
ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการอุดหนุน
งบประมาณ 
หนวยงานราชการและ  
องคกรเอกชน 

เพ่ือสงเสริมการ
พัฒนาสังคม 

อุดหนุนหนวยงานราชการ  
เชน   อาํเภอเมืองอุดรธาน ี
,งานประจําปทุงศรีเมือง, 
พัฒนาสังคมอําเภอเมือง,
เหลากาชาด,สํานกังาน
ทองถิ่นอําเภอเมือง ฯลฯ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จํานวน
หนวยงานท่ี
ไดรับการ
สนับสนุน
งบประมาณ 

หนวยงานราชการ 
องคกรเอกชน 
ไดรับการพัฒนา
ตามความ
เหมาะสม 

ทุกสวนราชการ -อําเภอเมือง
อุดรธานี 
-ลํานักงานทอง 
ถ่ินอําเภอเมือง
อุดรธานี ฯลฯ 

2. โครงการอุดหนุน
งบประมาณเพ่ือ
ปองกันอุบัติเหตุทาง
ถนน 

เพ่ือใหชุมชนมี
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

สนับสนุนงบประมาณ/
กําลังคนในการตั้งจุด
ตรวจชวงเทศกาลตาง 
ๆ  

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จํานวนอุบัติเหตุ
ลดนอยลง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
อุบัติเหตลุดลง 

สํานักปลัด 
คณะกรรมการ
หมูบานในเขต 
อบต.เชียงพิณ 

3. โครงการอุดหนุน
งบประมาณเพื่ออนุรักษ 
สืบสานสงเสริมเอกลักษณ 
จารีตประเพณีทองถิ่น 
และการจัดกิจกรรมสําคัญ
ทางศาสนา 

เพื่ออนุรักษประเพณี
ทองถิ่นใหเปนที่รูจัก
และคงอยูสืบไปและ
เพื่อสงเสริมวันสําคัญ
ทางพุทธศาสนา 

-สืบสานประเพณีบุญ
บ้ังไฟ 
-สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เอกลักษณ จารีต
ประเพณีทองถิ่นเปน
ที่รูจักและคงอยูสืบไป 
ตลอด 

กองการศึกษาฯ 

คณะกรรมการ
หมูบานในเขต 
อบต.เชียงพิณ 

4. โครงการอุดหนุน
งบประมาณศูนย
ยุติธรรมชุมชนยอย
ระดับหมูบาน 

เพ่ือทําหนาท่ีไกล
เกลี่ยระงับขอ
พิพาทในระดับ
ชุมชนหรือหมูบาน 

เครื่องขายยุติธรรม
ชุมชนและประชาชน
ท่ัวไปในพ้ืนท่ีตําบล
เชียงพิณ  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จํานวนคดี
อาชญากรรม
และคดีอ่ืนๆ 
ลดลง 

เพื่อสรางความ
ปรองดองสมานฉันท  

สํานักปลัด 
ศูนยยุติธรรม
ชุมชนตําบล
เชียงพิณ 

รวม 4 โครงการ   10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000     

แบบ ผ. 02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลย่ีท่ีทันสมัยและเปนสากล 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

3.ยุทธศาสตรการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

๓.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
กอสราง
ถนน    
ภายในเขต  
อบต.เชียง
พิณ 

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก  และ
เปน
มาตรฐาน 

 เพ่ือกอสราง 
-ถนน คสล. 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 
-ถนนถนนเดิมพรอม
เสริมผิวจราจรดิน
ซีเมนตผสมยางพารา 
ฯลฯ 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

รอยละหรอื
จํานวน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพ่ิม
มากขึน้ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

2. โครงการ
ซอมแซม 
ถนน
ภายในเขต  
อบต.เชียง
พิณ 

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก  และ
เปน
มาตรฐาน 

ซอมแซมและ
ปรับปรุง 
-ถนน คลส. 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 
-ถนนถนนเดิมพรอม
เสริมผิวจราจรดิน
ซีเมนตผสมยางพารา 
ฯลฯ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

รอยละหรอื
จํานวน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพ่ิม
มากขึน้ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กองชาง 

3. โครงการ
กอสรางหรือ
ปรับปรุง
สะพาน คสล./
กอสรางทอ
ระบายน้าํแบบ
เหล่ียม   

เพ่ือใหการ
คมนาคมที
ความสะดวก 
ปลอดภัย 

กอสราง หรือ
ปรับปรุงสะพาน 
คสล./กอสรางกอ
ทอระบายน้าํแบบ
เหล่ียม  ภายในเข
ตอบต.เชียงพิณ 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 

รอยละหรอื
จํานวน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพ่ิม
มากขึน้ 

การคมนาคม
ขนสงสะดวก 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการฝงลง
ทอระบายน้าํ/ 
กอสรางรอง
ระบายน้าํ
ภายในเขต  
อบต.เชียงพิณ 

เพ่ือใหการ
ระบายนํ้า
สะดวกรวดเร็ว 
ปองกันนํ้าทวม 

ลงทอระบาย
น้ํา 
หรือกอสราง
รองระบายน้ํา
ระยะทาง  
5,๐๐๐ เมตร 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

รอยละหรือ
จํานวนครัว
ครัว
ประชาชนที่
ไมมีน้ําทวม
ขัง 

การระบายนํ้า
มี
ประสิทธิภาพ 

กองชาง 

5. โครงการ
กอสราง
อาคารเพ่ือ
ใชภายใน
หมูบาน 

เพื่อใหประชาชน
ใชเปนสถานที่
ประชุมหมูบาน 
และเปนศูนยรวม
ในการประกอบ
กิจกรรมสวนรวม
ของหมูบาน 

-กอสราง/
ซอมแซมศาลา
ประชาคม 
-กอสรางฌา
ปนสถาน  
-ศาลาพักศพ 
ฯลฯ 

15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 15,000,000 

จํานวน
ของอาคาร
หรือสิ่ง
ปลูกสราง
เพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
สถานท่ีใน
การจัด
กิจกรรมตางๆ 

กองชาง 

6. โครงการ
กอสราง
และ
ซอมแซม
หอกระจาย
ขาว 

เพ่ือให
ประชาชนไดรับ
รูขาวสาร  

ปรับปรุงและ
ซอมแซมหอ
กระจายขาว
ในเขต อบต.  

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จํานวนหอ
กระจาย
ขาวท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ประชาชน
ไดรับขาวสาร
จาก อบต.
อยางท่ัวถึง 

กองชาง 

7. โครงการ
ติดตั้งและ
ซอมแซม
ไฟฟา
สาธารณะ 
ภายในเขต 
อบต.เชียง
พิณ 

เพ่ือบํารุงรักษา
ไฟฟาสาธารณะ
ใหพรอมใช 
ทางสาธารณะมี
ไฟสองสวางเกิด
ความปลอดภัย 

ติดต้ังไฟ
สาธารณะและ
ซอมแซมไฟฟา
สาธารณะโดย
การเปล่ียนโคม
ไฟ สายไฟ 
หลอดไฟ ฯล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จํานวน
ครัวเรือนท่ี
มีไฟฟา
สาธารณะ
ใชเพ่ิมมาก
ข้ึน 

ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพยสินมี
แสงสวางใน
ยามค่ําคืน 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8. โครงการ
จัดทําปายช่ือ
บาน /ปาย
จราจร 
ภายในเขต 
อบต.เชียง
พิณ 

เพ่ือความเปน
ระเบียบ
เรียบรอยใน
หมูบาน 

หมูบาน   ถนน
ในเขต อบต.   
จํานวน ๑๒
หมูบาน 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จํานวนปาย
ช่ือบาน/
ปายจราจร
เพ่ิมข้ึน 

ถนนและชุมชน
ในเขต อบต. มี
ปายช่ืออยาง
นอยรอยละ 
60 

กองชาง 

9. โครงการ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน พ้ืนท่ี
สาธารณะ
ประโยชน
ของพ้ืนท่ีตาง 
ๆ  ในเขต
พ้ืนท่ี อบต.
เชียงพิณ 

-เพ่ือปรับปรุงภูมิ
ทัศนมีความสวย
งาน สะอาด 

-ฟนฟูและรักษา
ธรรมชาติใหคง
อยูสวยงาม 

-การปลูกปา 

ปรับปรุงภูมิทัศน
พ้ืนท่ีสาธารณะ 
เชน หนองสวรรค    
ศาลาประชาคม   
หนองนํ้าหรือ
สวนสาธารณะ 
ฯลฯ ในเขต อบต.
เชียงพิณ 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

รอยละของ
พ้ืนท่ี
สาธารณะท่ี
ไดรับการ
ปรับปรุง 

ประชาชนมี
สถานทีออก
กําลังกาย
,พักผอน 
สถานท่ีจัด
กิจกรรมของ
หมูบาน 

กองชาง 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต

ของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
ท่ีขอรับ

เงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

10. โครงการขยายเขต
ไฟฟา /ไฟฟาแสง
สวางภายในหมูบาน
ภายในเขต   
อบต.เชียงพิณ 

เพ่ือขยายเขต
ไฟฟาใหครอบคลมุ
พ้ืนท่ีมากข้ึนเพ่ือ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนใน
เวลากลางคืน 

ขยายเขต
ไฟฟาในเขต
องคการ
บริหารสวน
ตําบลเชียงพิณ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

จํานวน
ครัวเรือน
ท่ีมีไฟฟา
ใช 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยสิน มี
ไฟฟาสองสวาง
ในเวลากลางคืน 

กองชาง 

การไฟฟา
สวนภูมภิาค 

รวม 10 โครงการ   89,400,000 89,400,000 89,400,000 89,400,000 89,400,000     

แบบ ผ. 02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสรางความเขมแข็งใหสังคม มีความพรอมรับการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 

๔.ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 

๔.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
ควบคุมและ
ปองกัน
โรคติดตอและ
ไมติดตอท่ัวไป 

เพ่ือลดอัตราการ
เกิดโรคติดตอ 
อาทิเชน 
-โรคไขเลือดออก 
-โรคพิษสุนัขบา 
-โรคฉ่ีหนู 
-โรคไขหวัดนก 
ฯลฯ 

เพื่อปองกันและ
ปราบปรามการ
ระบาดของโรคจัดซ้ือ
สารเคมี น้ํายาพน
หมอกควัน วัคซีน 
ปองกันโรคพิษสุนัขบา 
น้ํายาทดสอบสารปรุง
แตงอาหาร น้าํยา
ทดสอบสารความ
สะอาดภาชนะใส
อาหารฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รอยละหรือ
จํานวนของ
โรคตดิตอ
ลดลง 

ปองกันการ
ระบาดของ
โรคตดิตอ 
ประชาชนมี
สุขภาพ
อนามัยท่ีดีข้ึน 

สํานักปลดั 

2. โครงการเฝา
ระวังปองกัน
ปญหายาเสพ
ติด 

เพ่ือปองกันและ
แกไขปญหาการ
แพรระบาดของ
ยาเสพตดิ 

จัดฝกอบรม  กลุม
เยาวชน/
ประชาชน ผูนํา
ชุมชน ในเขต 
อบต.เชียงพิณ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

ปญหายา
เสพติดลด
นอยลง 

ประชาชน 
เยาวชน ใน
พ้ืนท่ี หางไกล
ปญหา 

ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 

3. โครงการฟนฟู
พัฒนา
สมรรถภาพผู
ติดยาเสพติด 

เพื่อใหการชวยเหลือ
บําบัดผูติดยาเสพติด
ใหกลับคืนสูสังคมได
อยางปกติสุขเพือ่
สรางขวัญและ
กําลังใจแกผูติดยา
เสพติด 

จัดฝกอบรม/
สัมมนา ผูติดยา
เสพติดใหเขารับ
การบําบัดรักษา 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

จํานวนผูเขา
รับการบําบัด
สามารถเลิก
ติดยาเสพตดิ
ได 

ชวยเหลือ
บําบัดผูติดยา
เสพติดให
กลับคืนสู
สังคมไดอยาง
ปกติสุข 

สํานักปลดั 

แบบ ผ. 02 
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ท่ี 

โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

 งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หนวยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการ
อุดหนุน
งบประมาณ 
เพ่ือสงเสริม
สุขภาพ
อนามัยของ
ประชาชน  

เพ่ือใหการ
ดําเนินงานดาน
การควบคุมและ
ปองกันโรคเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือ
สงเสริมสุขภาพอนามัยของ
ประชาชนองคกรในเขตพ้ืนท่ี 
เชนศูนยสาธารณสุขมูลฐาน
ท้ัง  ๑๒หมูบาน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 

-จํานวนเงิน
สมทบกองทุน 
สปสช. 
-จํานวน
ผูเขารวมอบรมมี
ความรูและ
ทักษะเพ่ิมข้ึน 

ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ข้ึน 

สํานักปลดั 

-อสม. 
-กองทุน สปสช. 

รวม 4 โครงการ   730,000 730,000 730,000 730,000 730,000     

แบบ ผ. 02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือใชประโยชนอยางย่ังยืน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 2. ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๕.ยุทธศาสตรดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๕.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาด
วา 

จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
จัดซ้ือภาชนะ
รองรับขยะ
มูลฝอย 

เพ่ือรองรับขยะ
จากชุมชน 
สะดวกในการ
จัดเก็บ 

จัดซื้อถังขยะ 
จํานวน ๒๐๐ 
ใบตอป 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

รอยละหรือ
จํานวนถัง
ขยะท่ี
เพ่ิมข้ึน 

ครัวเรือน
และท่ีทางสา
ธารณมีถัง
ขยะไว
รองรับขยะ 

กองชาง 

2. โครงการหนา
บานนามอง/ 
หมูบานนา
มอง 

เพื่อปรับปรุง
ทัศนียภาพภายใน
เขต อบต.เชียงพิณ
ใหมีความสวยงาม
และลดปริมาณขยะ
ในชุมชน 

สงเสริมใหประชาชน
มีการจัดภูมทิัศน
หนาบาน ภายใน
หมูบานตามความ
พรอมของแตละ
หมูบานและการลด
ปริมาณขยะใน
ครัวเรือนฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

-ภูมิทัศนใน 
หมูบานมีความ
สวยงาม
เหมาะสม 
สะอาดนามอง 
 

สํานักปลดั 

3. โครงการ
จัดเก็บขยะ
มูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูลเพ่ือ
สิ่งแวดลอมท่ี
ดี สงใหเมือง
นาอยู 

เพ่ือรักษาความ
สะอาดของ
ชุมชนและเพ่ือ
สงเสริมและ
รักษา
สิ่งแวดลอม 

-จายเปนคาสมทบ
การกําจัดมูลฝอย
โดยวธิีฝงกลบ 
-การจัดโครงการ”
ถนนปลอดภัย ไร
ขยะ” 
-การจัดโครงการ
ธนาคารขยะ 
ฯลฯ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 

จํานวน
ครัวเรือนท่ี
ไดรับการ
จัดเก็บขยะ 

ปริมาณขยะ
ในเขต อบต.

ประชาชนใน
เขต อบต.ให
ความสนใจ
และรวมมือ
เขารวม
โครงการ 

กองชาง 

รวม 3 โครงการ   1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    

แบบ ผ. 02 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ยุทธศาสตร ท่ี 7  การเสริมสรางความม่ันคงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสนของประชาชน 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี 4 ดานการจัดการศึกษา และการเสริมสรางความเขมแข็งของสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
๖.ยุทธศาสตรดานการเมือง การปกครอง การบริหารจัดการ  
 ๖.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1. โครงการ 
เงินเดือน  และ
คาตอบแทน
ของบุคลากร 

เพ่ือใหการปฏิบัติ
ราชการเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

จายเปนงบประมาณ
เพ่ือเปนคาใชจายใน
งบดานบุคลากร ใน
หมวดเงินเดอืน 
คาจางประจําและ
คาจางชั่วคราว  
คาตอบแทนตาง ๆ
และในหมวดเงิน
บําเหน็จบํานาญ ฯลฯ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

จํานวนพนกังาน
สวนตําบล คณะ
ผูบริหาร สมาชิก
สภาองคการ
บริหารสาวน
ตําบล ลพนักงาน
จาง 

การบริหารงาน
ราชการของ 
อบต.เชียงพิณ 
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกสวน 

2. โครงการอบรมเพิ่ม
ประสิทธิ์ภาพการ
ปฏิบัติงานใหแก
คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา 
ขาราชการและ
พนักงานจาง  

อบรมบุคลากร  
หลักสูตรของ
สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถิ่น
และของหนวยงาน
อื่นและเพื่อการ
อบรมทัศนศึกษาดู
งานของบุคลากร 
อบต. 

คณะผูบริหาร 
สมาชิกสภา
องคการบริหาร
สวนตําบล 
ขาราชการและ
พนักงานจาง 

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

จํานวนผูไดรับ
การอบรม 

บุคลากรของ 
อบต.มีทักษะ
ความรู รวมถึง
คุณธรรมใน
การปฏิบัติ
หนาท่ี 

ทุกสวน 

3. โครงการ
คาใชจายในการ
ปฏิบัติงาน 
อบต. 

เพ่ือใหการ
ปฏิบัติงาน
ราชการเปนไป
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

จายเปน
งบประมาณเพื่อ
เปนคาใชจายใน
หมวดคาตอบแทน
ใชสอยและวัสดุ    
เพื่อเปนคา
ดําเนินการที่
เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการ ฯลฯ 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 

-อบต.
ใหบริการ
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารงาน
ราชการของ 
อบต.เชียงพิณ 
เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทุกสวน 

แบบ ผ. 02 



หนา 53 | 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

4. โครงการ
กอสราง/
ปรับปรุง
อาคาร
สํานักงาน 

เพ่ือใหประชาชน
ไดรับความ
สะดวกสบายใน
การติดตอ
ราชการ 

กอสราง/ปรับปรุง
สํานักงานอาคาร
สํานักงานและ
อาคารหอประชุม ,
กอสรางร้ัว,
กอสรางหอถังน้ํา
สูง  
     ฯลฯ 

10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 

ท่ีทําการ 
อบต.ใหม
หรือ
ปรับปรุงตอ
เติมอาคาร
ทีทําการ 

มีสถานท่ี
ปฎิบัติงานท่ี
เหมาะสม 

กองชาง 

5. โครงการ
สงเสริมการมี
สวนรวมใน
การปกครอง
ทองถ่ิน 

เพ่ือใหประชาชน
มีสวนรวมในการ
ปกครองทองถ่ิน 

การจัดกิจกรรม/
โครงการเพื่อการ
บริหารทองถิ่น 
-โครงการ อบรมให
ความรู เพื่อ
ทบทวนแผนพัฒนา
ทองถิ่นและแผน
ชุมชน 
-โครงการจัดการ
เลือกต้ังผูบริหาร
และสมาชิกสภา 
-โครงการแผนที่
ภาษ ี
ฯลฯ 

60,000 60,000 60,000 60,000 60,000 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความเขาใจ ใส
ใจในการบริหาร
ทองถ่ิน 

สํานักปลดั 

6. โครงการ
บานเมืองนา
อยูเชิดชู
คุณธรรม 

เพ่ือแปลง
นโยบายของ
รัฐบาลไปสูการ
ปฎิบัติในพ้ืนท่ี
อยางเปน
รูปธรรม 

ใหบริการ
ประชาชน ไดรบั
ขอมูลขาวสาร
และความ
เขมแข็งใน
ชุมชน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 

จํานวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับ
บริการอยางทั่วถึง
ทุกชุมชนแลได
รับทราบปญหา
ของประชาชน 

ลํานักปลดั 

รวม 6 โครงการ   21,260,000 21,260,000 21,260,000 21,260,000 21,260,000    

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา  

แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

สําหรับ โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี 2 การสงเสริมพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

1.ยุทธศาสตรพัฒนาเศรษฐกิจ 

 1.1 แผนงานการเกษตร 

 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

256๕ 
(บาท) 

1. โครงการ
พัฒนาแหลง
น้ํา 
 

เพ่ือใหประชาชน
ในหมูบานเพ่ือ
อุปโภคบรโิภค 
เพ่ือกักเก็บนํ้าใช
ในการเกษตร 

-ขุดลอกหนองสาธา
ระ 
เชน หนองสวรรค 
หนองบึงไพร, 
หนองดุม,หนอง
ประจํา,ลําหวยดาน, 
อางเก็บน้ําบานหนอง
โอน,ลําหวยเด่ือ,
หนองสระหลวง, 
หนองหมัดฯลฯ 
-ขุดบอบาดาล 
-สราง/ซอมแซมฝาย 
-กอสรางดาด
คอนกรีต  คลองสงน้ํา 
-ขุดคลองสงน้ํา 
-โครงการแกมลิง 
ฯลฯ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

จํานวน
ครัวเรือนมี
นํ้าใชอยาง
เพียงพอ 

ประชาชนมีนํ้า
เพ่ือใชในการ
ประกอบอาชีพ
การเกษตรในฤดู
แลงอยาง
เพียงพอ 

กรมสงเสรมิฯ/
อบจ. 

รวม 1 โครงการ   20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000    

แบบ ผ. 02/1 
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ก.ยุทธศาสตรจังหวัดท่ี ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการคาการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลย่ีท่ีทันสมัยและเปนสากล 

ข.ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดท่ี ๑. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

3.ยุทธศาสตรการบริการโครงสรางพ้ืนฐาน 

๓.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

 

 

ท่ี 
โครงการ 

 
วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและท่ีผานมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. โครงการ
กอสราง
ถนน    
ภายในเขต  
อบต.เชียง
พิณ 

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก  และ
เปน
มาตรฐาน 

 เพ่ือกอสราง 
-ถนน คสล. 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 
-ถนนถนนเดิมพรอม
เสริมผิวจราจรดิน
ซีเมนตผสมยางพารา 
ฯลฯ 

30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 

รอยละหรอื
จํานวน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพ่ิม
มากขึน้ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กรมสงเสรมิ
ฯ/อบจ. 

2. โครงการ
ซอมแซม 
ถนน
ภายในเขต  
อบต.เชียง
พิณ 

ประชาชนมี
เสนทาง
คมนาคมท่ี
สะดวก  และ
เปน
มาตรฐาน 

ซอมแซมและ
ปรับปรุง 
-ถนน คลส. 
-ถนนลาดยาง 
-ถนนลูกรัง 
-ถนนถนนเดิมพรอม
เสริมผิวจราจรดิน
ซีเมนตผสมยางพารา 
ฯลฯ 

20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 

รอยละหรอื
จํานวน
ประชาชนที่มี
การคมนาคม
สะดวก
รวดเร็วเพ่ิม
มากขึน้ 

ประชาชน
ไดรับความ
สะดวกในการ
สัญจร 

กรมสงเสรมิ
ฯ/อบจ. 

รวม 2 โครงการ   ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐    

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1. บริหารงานท่ัวไป ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
สํานักงานท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติราชการ  

๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
งานบานงาน
ครัว 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑงานบาน
งานครัวท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สํานักปลดั 

 

 

 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๒. การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติราชการ  

๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 ๑,๐00,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
งานบานงาน
ครัว 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑงานบาน
งานครัวท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
เครื่องดับเพลิง 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑเครื่อง
ดับเพลิงท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ  

๕00,000 
 

๕00,000 
 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 สํานักปลดั 

3. การศึกษา ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
สํานักงานท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ
การศึกษา 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑการศึกษา
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑยานพาหนะ
และขนสงที่จําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2565)  

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลติของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

 การศึกษา 
(ตอ) 

ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟา
และวิทยท่ีุจําเปนตอ
การปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑโฆษณา
และเผยแพรท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
งานบานงาน
ครัว 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑงานบาน
งานครัวท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

4. สาธารณสุข ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
วิทยาศาสตร
หรือการแพทย 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑ
วิทยาศาสตรหรือ
การแพทยท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัติราชการ 

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 สํานักปลดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 สังคมสงเคราะห ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
สํานักงานท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองสวัสดิ์การ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองสวัสดิ์การ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กองสวัสดิ์การ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซ้ือครุภัณฑไฟฟาและ
วิทยุท่ีจําเปนตอการ
ปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองสวัสดิ์การฯ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑโฆษณา
และเผยแพรท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองสวัสดิ์การฯ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
งานบานงาน
ครัว 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑงาน
บานงานครัวท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ  

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 กองสวัสดิ์การฯ 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โรงงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑโรงงาน
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ  

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 กองสวัสดิ์การฯ 

 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6. เคหะและชุมชน ครุภณัฑ ครุภณัฑ
สํานักงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
สํานักงานท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองชาง 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ
คอมพิวเตอร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
คอมพิวเตอรท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองชาง 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑไฟฟา
และวิทยุท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองชาง 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑโฆษณา
และเผยแพรท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองชาง 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
งานบานงาน
ครัว 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑงาน
บานงานครัวท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองชาง 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โรงงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑโรงงาน
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ  

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 กองชาง 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สํารวจ 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑสํารวจ
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ  

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 กองชาง 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 
 

 
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๗. สรางความ
เขมแข็งของ

ชุมชน 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
ยานพาหนะและขนสง
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ 

800,000 800,000 800,000 800,000 800,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑไฟฟา
และวิทยุจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑโฆษณา
และเผยแพรท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
งานบานงาน
ครัว 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑงาน
บานงานครัวท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลดั 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โรงงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑโรงงาน
ท่ีจําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ  

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 สํานักปลดั 

 

 

 

 

 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ 

แผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 

 
แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
ครุภัณฑ) 

งบประมาณและท่ีผานมา หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

๘. อุตสาหกรรม 
และการโยธา 

 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
โรงงาน 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
โรงงานท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 กองชาง 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑไฟฟา
และวิทย ุ

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑไฟฟา
และวิทยุท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองชาง 

  ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
สํารวจ 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
สํารวจท่ีจําเปนตอ
การปฏิบัตริาชการ  

๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 ๕00,000 กองชาง 

๙. การเกษตร ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
การเกษตร 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑ
การเกษตรท่ีจําเปน
ตอการปฏิบัติ
ราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 สํานักปลดั 

๑๐. การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

ครุภณัฑ ครุภณัฑ 
กีฬา 

เพ่ือปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
อบต. 

จัดซื้อครภุัณฑกีฬาท่ี
จําเปนตอการปฏิบัติ
ราชการ  

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 กองการศึกษาฯ 

รวม 19,900,000 19,900,000 19,900,000 19,900,000 19,900,000  



หนา 63 | 
 

สวนที่ 5  
 

การติดตามและประเมินผล 
 

1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การ
จัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) เปนแบบท่ี
กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ดําเนินการใหคะแนน ตามเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจาย มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย  

1.1 ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร 65 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ 5 คะแนน  
(6) เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการ พัฒนาทองถ่ิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
 

2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย  

2.1 การสรุปสถานการณการพัฒนา 10 คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตรและแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบดวย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กาหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 
คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน  
(5) เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
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แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 
คะแนน  
(12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน  
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนา

ทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
 

3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา ทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเด็นการพิจารณา  

1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20  
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 65  

3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10)  
3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน (5)  
3.5 กลยุทธ (5)  
3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ ใชการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใชตัวแบบวัดผลใน  เชิงปริมาณ
และคุณภาพ ตามท่ีจะกลาวตอไปในหัวขอท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีสําคัญ คือ การติดตามและ
ประเมินผลโครงการวาบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวในโครงการทุกประการหรือไมอยางไร 
 

3. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใชแบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) 
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(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึน หรือ Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกําหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบขอ (1) –(10) หรือเปนแบบ

ผสมก็ได 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริงๆคืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา (Time) เปนไป

ตามท่ีกําหนดไวหรือไม 
ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
วัดผลนั้นไดหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนําไปสูอนาคต (เชน จะทํา สนับสนุน สงเสริม ปองกัน อยางไร เปนตน) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ชี้วา องคกรตางๆไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือองคกรภาคเอกชนจะ
พัฒนา เติบโตและอยูรอดไดตองมีการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอก 4 ประการ (PEST) 
ตลอดเวลา ซ่ึงประกอบไปดวย 

1) สิ่งแวดลอมดานการเมือง (Political Environment)  
2) สิ่งแวดลอมดานเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) สิ่งแวดลอมดานสังคม (Social Environment) และ 
4) สิ่งแวดลอมดานวิทยาการใหมๆ (Technology)  
 

 
จากแผนภาพ องคการบริหารสวนตําบล มีฐานะเปนองคกรภาครัฐองคกรหนึ่ง จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง

มีความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ 4 ประการดังท่ีกลาวมาแลว เพ่ือใหองคกร
พัฒนา เติบโตและอยูรอดตอไปได วิสัยทัศนในการปฏิบัติงานในองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองวิเคราะหตามสิ่งแวดลอม
ท่ีจะเปลี่ยนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

 

องคการ 

(Organization) 

พัฒนา เติบโต อยูรอด 

การเมือง 

(Political) 

เศรษฐกิจ 

(Economic) 

สังคม 

(Social) 

วิทยาการ 

(Technology) 
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1) การปรับตัวใหเขากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกลาวถึงการปกครองของไทยในปจจุบัน อาจแบงระดับการเมืองออกไดเปน 2 ระดับ ไดแก 

การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับทองถ่ิน การเมืองระดับชาติ ไดแก การเมืองระดับรัฐบาลสมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา ในสวนของการเมืองระดับทองถ่ินนั้นยังสามารถแบงแยกยอยออกไดเปนหลายประเภท เชน การเมืองของ 
อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแมกระท่ังการเมืองในระดับหมูบานท่ีจะตองมีการเลือกตั้งผูใหญบานโดยราษฎรในหมูบาน
นั้นๆ เปนตน 

ในสภาพขอเท็จจริงปจจุบันและผลงานวิจัยตางๆท่ีเก่ียวของตางชี้วาการเมืองในระดับชาติ ยังมีอิทธิพล
ตอการเมืองในระดับทองถ่ินอยูหลายประการ เชน การเลือกตั้งในระดับทองถ่ินตองอาศัยภาพลักษณของพรรคการเมือง
ระดับชาติเพ่ือชวยในการหาเสียง การใหเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสวนกลางมายังองคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยเลือกให
เฉพาะทองถ่ินท่ีเปนพรรคพวกเดียวกันกับราชการสวนกลาง เปนตน 

ในอนาคต อํานาจหนาท่ีและบทบาทของนักการเมืองทองถ่ินและขาราชการทองถ่ินจะเปนอยางไรนั้น 
สวนหนึ่งก็ข้ึนอยูกับสิ่งแวดลอมทางการเมืองโดยเฉพาะอยางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซ่ึงถายทอดออกมาเปน
นโยบายของรัฐ ท่ี มีตอ อปท. ซ่ึ งมักสลับสับ เปลี่ ยนกันเปน 2 กรณี  กล าวคือ การรวมอํานาจการปกครอง 
(Centralization) หรือ การกระจายอํานาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผูท่ีจะปฏิบัติงานใน อบต. จึงจําเปน
ท่ีจะตองทราบความเคลื่อนไหวของนโยบายรัฐอยูตลอดเวลา เพ่ือบริหารจัดการ อปท.ใหเขากับสภาวการณดังกลาวท่ี
เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

ในสวนของปจจัยการเมืองระดับทองถ่ินดวยกันเองนั้น ทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองเขาใจบทบาทหนาท่ี
ของตนเอง ซ่ึงโดยหลักการแลวการตัดสินใจกําหนดนโยบายควรเปนหนาท่ีของฝายการเมืองทองถ่ิน ทุกฝายควรตองรู
ความเคลื่อนไหวและการเปลี่ยนแปลงของการเมืองทองถ่ินในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. เทศบาล อบต.และระดับหมูบาน 
เพราะการเมืองทองถ่ินเหลานี้ มีความเชื่อมโยงสัมพันธกันและจะตองมีผลกระทบตอ อปท.ไมทางตรงก็ทางออม 
ขาราชการทองถ่ินควรพยายามปรับขอเท็จจริงในทองถ่ินใหเขากับระเบียบกฎหมายของรัฐ ซ่ึงในบางครั้งระเบียบ
กฎหมายอาจไมเหมาะสมกับสภาพปญหาและความตองการของคนในทองถ่ินก็ตองเปนหนาท่ีของขาราชการทองถ่ิน ท่ีจะ
ประยุกตใชกฎหมาย ใหสามารถใชไดจริงตามสภาพและบริบทแวดลอมของทองถ่ินนั้นๆ จึงจะไดชื่อวาเปนนักบริหารการ
เปลี่ยนแปลง(Change Agent) อยางแทจริง 

2) การปรับตัวเขากับเศรษฐกิจ (Economic Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
เม่ือสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมดี ทําใหประชาชนยากจนเพ่ิมข้ึนเปนสาเหตุของปญหาอ่ืนๆท่ี

กระทบตอ อปท.ตามมา ไมวาจะเปนปญหายาเสพติด ปญหาโสเภณีเด็ก ปญหาประชาชนเรียกรองในสิ่งท่ีสามารถแกไข
ปญหาเฉพาะหนามากกวาสิ่งท่ีแกไขปญหาไดอยางยั่งยืน เชน ตองการผาหมกันหนาวฟรี เสื้อกันหนาวฟรี และของฟรี
อ่ืนๆจาก อปท. เปนตน ซ่ึงสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบอยางเขมขนของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ี
พยายามจํากัดขอบเขตการตัดสินใจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเรื่องของการแจกของใหแกราษฎร  

อีกปญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสวนรวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะตองเอาเวลาไปทํางานหา
เงินเพ่ือปากทองของตนเองกอน หรือบางครั้งอาจมีสวนรวมแคการรับเงินแลวไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง รวมตลอดถึง
ปญหาความยากจนของประชาชนจะสรางความเขมแข็งใหกับนโยบายประชานิยมไปโดยปริยายซ่ึงอาจสงผลกระทบ
ในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนการสงเสริมลักษณะนิสัยการพ่ึงพิงรัฐอยูตลอดเวลาของประชาชน เปนตน 

ดังนั้น การสรางกระบวนทัศน (Paradigm) ทางความคิดใหแกประชาชนตามหลัก        “ตนเปนท่ีพ่ึง
แหงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเปนสิ่งสําคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรใหความสนใจท่ีจะสงเสริมและ
พัฒนาในประเด็นนี้ 
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3) การปรับตัวเขากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแตละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตละพ้ืนท่ีก็

ตองเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตางกัน เชน บางพ้ืนท่ีอาจเปนสังคมของคนพุทธ บางพ้ืนท่ีอาจเปน
สังคมของคนคริสตหรืออิสลาม บางพ้ืนท่ีเปนสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพ้ืนท่ีเปนสังคมทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) 
บางพ้ืนท่ีประชาชนใหความรวมมือกับกิจกรรมของ อปท.เปนอยางดี บางพ้ืนท่ีประชาชนขาดความรวมมือ บางพ้ืนท่ีอาจ
เปนสังคมท่ีประกอบดวยชนเผาตางๆมากมาย เปนตน  

สภาพของสังคมไทยมักเปนสังคมอุปถัมภ ผูบริหารทองถ่ินอาจมีแนวโนมท่ีจะตัดสินกําหนดนโยบายไป
ตอบสนองตอกลุมญาติพ่ีนองของตน กลุมอ่ืนท่ีแพการเลือกตั้งเม่ือไมไดรับการตอบสนองก็หาทางโจมตี กอใหเกิดความ
ขัดแยงท่ีรุนแรงข้ึนในสังคมทองถ่ินมากกวาในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจําเปนท่ีจะตองเขาใจผลกระทบท่ีมาจาก
สาเหตุการกระจายอํานาจสูทองถ่ินท่ีสงผลโดยตรงตอความสามัคคีในสังคมทองถ่ินยุคปจจุบัน ตองมีความสามารถ
บริหารงานบนความขัดแยงในสังคม เพราะคงไมมีสังคมใดในประเทศไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบสิ่งท่ีเหมือนๆกันไดหมด การ
ปฏิบัติงานทุกอยางยอมมีการเห็นดวย ไมเห็นดวย ตอตาน และไมตอตาน อยูคูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอ สําคัญ
เพียงแตวาจะสามารถลดระดับหรือแกไขความขัดแยงท่ีรุนแรงนั้นไดอยางไร  

4) การปรับตัวเขากับวิทยาการใหมๆ (Technology) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปจจุบันกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีนโยบายสงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการฝกอบรมอยู

เปนประจํา เชน การฝกอบรมการใชคอมพิวเตอรโปรแกรมตางๆ การฝกอบรมการจัดทําเว็บไซตองคกร เปนตน ประกอบ
กับกรมสงเสริมฯ มีเว็บไซตเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการปฏิบัติงานของ อปท. ท่ีปรับปรุงให
ทันสมัยอยูทุกวัน เชน การเผยแพรหนังสือสั่งการตางๆผานชองทางการสารบรรณอิเลกทรอนิคส เปนตน หากพนักงาน
ทองถ่ินใหความสําคัญในการอานหนังสือสั่งการของกรมสงเสริมฯทางอินเตอรเน็ตอยูเปนประจํา ก็จะนํามาซ่ึงการ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมขัดตอระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยูตลอดเวลา  
 

 4.2 ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองคประกอบสําคัญของขอมูลเพ่ือนําไปสูขอเสนอแนะ 
เปนตน) 
 องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า มีขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณการพัฒนา
ตางๆอยูภายใตสิ่งแวดลอมภายนอกตางๆ ดังตอไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางไร 
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
- การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให  อปท. 
2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสงผลกระทบตอ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย พมา 

ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชา บรูไน เพ่ือท่ีจะใหมีผลประโยชนทางเศรษฐกิจรวมกัน จะ
มีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชน อํานาจตอรองตางๆ กับคูคาไดมากข้ึน และการนําเขา 
สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดท่ีแตละประเทศอาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคา
ออนไหว) 

Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ณ วันนั้น
จะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางท่ีจะให AEC เปนไปคือ 

1. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเปนภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขงขันสูง 
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3. การเปนภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทาเทียมกัน 
4. การเปนภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก 
 
จากการท่ีองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน 7 ยุทธศาสตร ดังนั้น จึง

วิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ท่ีจะสงผลกระทบตอองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ 
ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  
 ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนท่ีดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากข้ึน ปญหาการแบง

ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติท่ีดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันได จะมีชุมชนสลัมเกิดข้ึน และอาจมี พมาทาวน 
ลาวทาวน กัมพูชาทาวน ปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพ่ิมข้ึนอยางมากจากชนนั้นท่ีมีปญหา 
คนจะทําผิดกฎหมายมากข้ึนเนื่องจากไมรูกฎหมาย 

 

2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา สังคม ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถิ่น  
 ภาษาอังกฤษยังเปนภาษาท่ีคนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารนอยกวาประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 

ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลศรีคํ้า จึงไดเริ่มตนสนับสนุน สงเสริมการนําครูชาวตางชาติจากมูลนิธิกระจกเงาเขามา
สอนภาษาอังกฤษโดยการใหอยูกินกับชาวบาน โรงเรียนในพ้ืนท่ี เพ่ือนํารองไปสูโครงการอ่ืนๆในการเรงรัดพัฒนาให
ประชาชนในพ้ืนท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

 อาจเกิดความขัดแยงในการเผยแพรศาสนาของชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาในไทยมากข้ึน เชน อาจมี
การเผยแผศาสนาคริสต ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวางผูนับถือศาสนาท่ีแตกตางกัน เชน ชาวคริส
เตียนมาทองเท่ียวในวัดท่ีเปนแหลงทองเท่ียวและมีการลบหลูอยางรูเทาไมถึงการณ เปนตน 

 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ
ดานสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทรท่ีสําคัญ คือ การพัฒนามนุษยและการสรางอัตลักษณ
อาเซียน ตองสรางความตระหนักรูถึงความแตกตางในมรดกทางวัฒนธรรม เชน มุสลิมมีอาหารท่ีเปนขอหาม ตามธรรม
เนียมบรูไนไมมีการจับมือกับเพศตรงขาม การใชมือซายในการสงของหรือนามบัตรใหแกชาวมุสลิมถือเปนสิ่งไมสุภาพ เปน
ตน 

 

๓ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งองคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเขามาของประชากรประเทศเพ่ือนบาน ไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเท่ียว  คนทํางาน หรือการอ่ืนใด  การ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสําคัญ เชน ถนน  ปายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศท่ีจําเปน เปนตน 

 

5. ยุทธศาสตรดานสาธารณสุข 
  ปญหาดานสาธารณสุขท่ีสําคัญคงหนีไมพน โรคติดตอท่ีสําคัญ ไมวาจะเปน โรคเอดส ไขเลือดออก SARs 
ไขหวัดนกและโรคอ่ืนๆท่ีมีผลมาจากการเคลื่อนยายแรงงานเขามาในไทย การคามนุษยและการทองเท่ียว มีความเสี่ยงตอ
การปนเปอน การแพรระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว 
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6. ยุทธศาสตรการจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 องคการบริหารสวนตําบลเชียงพิณ  ตองเรงบูรณาการรวมกับจังหวัดอุดรธานี  เพ่ือพัฒนาแหลง

ทองเท่ียว (หนองแด) ไปสูความยั่งยืน 
 การบุกรุกพ้ืนท่ีปาอาจมีมากข้ึน ดวยสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากคนไทยและชาวตางชาติ สาเหตุท่ีเกิดจากคน

ไทยคือการเพ่ิมข้ึนของจํานวนประชากรทําใหท่ีทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายท่ีดินใหนายทุนตางชาติ 
แลวไมมีท่ีทํากิน จึงตองไปเปดปาใหม สวนสาเหตุจากชาวตางชาติ อาจมีนายทุนเขามาทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เชน การตัดไมเพ่ือผลประโยชนทางเศรษฐกิจ การเขาสัมปทานเหมืองแรหรือทรัพยากรธรรมชาติท่ีสําคัญ
อ่ืนๆ มลพิษจากขอเสียขามแดน เชน อาจมีขยะขามแดน 

 

7. ยุทธศาสตรดานการเมือง การบริหารจัดการ 
 ดานการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแยงดานการเมืองระหวางรัฐสมาชิกดวยกันเอง รวมท้ังปญหา

การกอการรายท่ีเปนผลมาจากการเมือง ซ่ึงประเทศใดประเทศหนึ่งไมสามารถแกไขไดโดยลําพัง 
 การบริหารภาครัฐตองเรงรัดพัฒนาใหตอบสนองการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการใหบริการในดาน

การอนุญาต อนุมัติ ตางๆ ซ่ึงตองมีคูมือภาษาอังกฤษ จีน เปนตน เพ่ือสื่อสารกับชาวตางชาติท่ีตองการทํานิติกรรมตางๆ
ซ่ึงเก่ียวกับรัฐ เชน การเสียภาษีบํารุงทองท่ี การเสียภาษีปาย เปนตน อีกท้ังเจาหนาท่ีภาครัฐจําตองพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษใหอยูในระดับท่ีสื่อสารกับผูใชบริการท่ีเปนชาวตางชาติ 
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