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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนด
ประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  2  ประเภทคือ 

1.  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (เป็นแผนระยะยาว) 
2.  แผนพัฒนาสามปี  (เป็นแผนก้าวหน้าครอบคุลมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ า 
ทุกปี) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหมายความว่าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมาย
เพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ าเภอและแผนชุมชน 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบในการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์ อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการ
ก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางใน
การที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบ
ด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  

“อย่างรอบด้าน”หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนา ทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
มิติในเชิงพ้ืนที่ ทั้ง พื้นที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ ระดับทวีป จนกระทั่งในระดับ
โลกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ทั้ง 4 ด้านที่เกิดกับเขตพ้ืนที่ 4 ระดับนี้ล้วนถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ ควรต้องค านึงถึง
ในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้นดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่
เพียงเขตพ้ืนที่ การปกครองของตนเองเท่านั้น แต่ต้องมองให้กว้างออกไปครอบคลุม 

 
 

เขตพ้ืนที่ อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการรับมือกับ
สถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพ้ืนที่เหล่านั้นอย่างรู้เท่าทันจนท าให้สามารถใช้ประโยชน์จาก
สถานการณ์ได้อย่างเต็มที่หรือหนทางในการป้องกันอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ (Proactive)   

“อย่างเป็นระบบ”หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
อย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

บทที่ 1 
บทน า 
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(1) การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

(2) การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน และก าหนดประเด็น 

ในการพัฒนา 

(3) การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

(4) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

(5) การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 

(6) การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

(7) การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 

(8) การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีลักษณะกว้างๆ ดังนี้ 
1.เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกโดยก าหนดสภาพ

การอนาคตที่ต้องการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก าหนดพื้นที่ข้อมูลที่รอบด้านอย่างเป็นระบบ 

2.เป็นการก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่
รอบด้านและจะต้องค านึงถึงทั้งสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบล
ทุ่งแก  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

3.เป็นการก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยแนวทางที่
ก าหนดขึ้นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4.เป็นแผนแม่บทส าหรับการเป็นกรอบในการพัฒนาในช่วง 5 ปี (พ.ศ. 2559 – 2563) ที่มีความสอดคล้องกัน
ระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจหรือภารกิจหลัก เป้าประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการ
พัฒนา 

5.เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอ  นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น ภารกิจ
ตามอ านาจหน้าที่ ปัญหาความต้องการของประชาชน  แผนชุมชน 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 2.1  เพื่อก าหนดเป้าหมายและความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกในอนาคต  

2.2  เพ่ือแสดงถึงเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจนและเป็นระบบ 

2.3  เพ่ือเป็นเครื่องชี้น าการวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ 

2.4 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

2.5  เพ่ือใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  เป็นเครื่องมือน าไปสู่การแก้ไขปัญหา
และสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขั้นตอนที่  1   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นวางแนวทางการพัฒนาเพ่ือให้ทราบทิศทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เพ่ือสนองตอบต่อความต้องการ  และการแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่  เป็นการวางกรอบ
การพัฒนาโดยพิจารณาจาก 



3 

 

 1.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 1.2  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ 

 1.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม
จังหวัดและจังหวัด  โดยให้เน้นด าเนินการในยุทธศาสตร์จังหวัด และยุทธศาสตร์พ้ืนที่ที่ส าคัญและมีผลต่อประชาชน
โดยตรง  เช่น  การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 

 1.4  ผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองรวมเมือง  ผังเมืองรวมชุมชุน  หรือผังเมืองเฉพาะ  (ผังภาค  หรือ  ผังอนุภาค  
ในกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด) 

 1.5  อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะอ านาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  เช่น  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 1.6  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น 

 1.7  แผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

ขั้นตอนที่  2คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นคณะผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  พร้อมส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องรวมถึงองค์กรภาคประชาชน  และภาคธุรกิจเอกชน  บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการของประชาชน  ประเด็นการพัฒนาและให้ส านัก / 
กอง /ส่วนที่มีหน้าที่จัดท าแผน  พร้อมด้วยส านัก /กอง /ส่วนอ่ืนๆ  ร่วมกันเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรับใช้ในการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งควรประกอบด้วย 

 2.1  ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 

 2.2  แผนชุมชน  แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 2.3  นโยบายการพัฒนาท้องถิ่นของผู้บริหารท้องถิ่น 

 2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 

 2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  เช่น  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   

 2.6  ข้อมูลที่ได้จากคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

 2.7  ข้อมูลอื่นๆ  ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่ามีความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  3   ส านัก /กอง/ส่วน  ที่มีหน้าที่จัดท าแผนท าหน้าที่รวบรวมข้อมูลที่ได้พร้อมข้อมูลจาก  ส านัก /กอง 
/ส่วนอ่ืนๆ  และน าข้อมูลที่ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ผ่านคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  เสน อ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อประชุมก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ  ยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาและจุดมุ่งหมายเพ่ือ
การพัฒนา  และจะต้องท าการก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของตัวชี้วัดด้วย 

ขั้นตอนที่  4คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าผลวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมาจัดท าเป็นร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  5 เสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ขั้นตอนที่  6คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วน าเสนอผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่  7ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ต่อไป 
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงเป้าหมายความส าเร็จในอนาคต  

2. มีกรอบแนวทางการพัฒนาท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. มีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน 

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอ าเภอ  และแผนชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ข้อมูลเกี่ยวกับท่ีตั้ง อาณาเขต และสภาพทั่วไป 

1.  สภาพทั่วไป 
1.1 ที่ตั้ง 

ต าบลทุ่งแก  เป็นต าบลหนึ่งในจ านวน  5ต าบล  ของอ าเภอเจริญศิลป์  จังหวัดสกลนครและมีระยะห่าง 
จากตัวอ าเภอเจริญศิลป์ ประมาณ  5กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดสกลนครประมาณ  ๙๓ กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ  : ติดต่อกับต าบลบ้านเหล่า อ าเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนคร 
ทิศใต้   : ติดต่อกับต าบลบ้านถ่อน  อ าเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันออก  : ติดต่อกับต าบลเจริญศิลป์อ าเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร 
ทิศตะวันตก  : ติดต่อกับต าบลโคกสีและต าบลบ้านถ่อน  อ าเภอสว่างแดนดิน 

จังหวัดสกลนคร 
 

แผนที่ต าบลทุ่งแก 
 

บทที่  2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.2  เนื้อที ่

ต าบลทุ่งแก มีเนื้อที่ประมาณ  72ตารางกิโลเมตร  (หรือประมาณ  45,030ไร่)   
ได้รับการแต่งตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกเมื่อปี  พ.ศ.  2539 

1.3 ภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญเ่ป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชมีอ่างเก็บน้ า 5 แห่ง มีล าห้วยธรรมชาติ  

6 แห่ง สภาพป่าไม้มีความอุดมสมบูรณ์ ประมาณ 50% ของพ้ืนที่ป่าทั้งหมด 
  เป็นพืน้ท่ีท ำกำรเกษตร  จ ำนวน   27,018 ไร่  คิดเป็น 60% 

  เป็นพืน้ท่ีสำธำรณะ   จ ำนวน   621 ไร่ คิดเป็น 1.38% 

  เป็นพืน้ท่ีป่ำไม้   จ ำนวน   11,428 ไร่ คิดเป็น 25.51% 

  เป็นพืน้ท่ีอยูอ่ำศยั   จ ำนวน 3,602 ไร่ คิดเป็น 7.99% 

  อื่นๆ    จ ำนวน  2,307 ไร่ คิดเป็น 5.12% 

 

1.4 จ านวนหมู่บ้าน  6  หมู่บ้าน 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  เต็มทั้ง  8หมู่บ้าน  ได้แก่ 
หมู่ที่  1  บ้านดอนสร้างไพร 
หมู่ที่  2  บ้านทุ่งแก 
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หมู่ที่  4บ้านโคกไชยวาน 
หมู่ที่  5บ้านหนองแสง 
หมู่ที่ 6บ้านหนองจาน 
หมู่ที่  8บ้านโสก 
หมู่ที่ 9  บ้านโคกไชยวานน้อย 
หมู่ที่ 10 บ้านวังอ้อยหนู 
 

1.5 ท้องถิ่นอ่ืนในต าบล 
- 

1.6  ประชากร 
ประชากรทั้งสิ้น 5,089คน    แยกเป็นชาย   2,548คน หญิง  2,541คน   
จ านวนหลังคาเรือนทั้งหมด    1,381หลังคาเรือน    
 
 
 
 
 
 

ประชากรสามารถแยกเป็นรายหมู่บ้านได้ดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย  (คน) หญิง  (คน) รวม  (คน) หลังคาเรือน 

1 
2 
4 
5 
6 
8 
9 
10 

บ้านดอนสร้างไพร 
บ้านทุ่งแก 
บ้านโคกไชยวาน 
บ้านหนองแสง 
บ้านหนองจาน 
บ้านโสก 
บ้านโคกไชยวานน้อย 
บ้านวังอ้อยหนู 

228 
357 
429 
471 
227 
290 
297 
249 

227 
330 
453 
495 
214 
328 
268 
226 

455 
687 
882 
966 
441 
618 
565 
475 

126 
194 
211 
273 
119 
175 
156 
127 

รวม 2,548 2,541 5,089 1,381 
ที่มา   :  ข้อมูลส านักทะเบียนอ าเภอเจริญศิลป์ ณ เดือนพฤษภาคม 2558 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 

 

จ านวนประชากรต าบลทุ่งแก  (จ าแนกตามช่วงอายุ) 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 

 คน % คน % คน % 

น้อยกว่า 1 ปีเต็ม 4 0.20 7 0.34 11 0.27 

1 ปีเต็ม – 2 ปี 23 1.14 20 0.98 43 1.06 

3 ปีเต็ม – 5 ปี 52 2.58 51 2.49 103 2.54 

6 ปีเต็ม – 11 ปี 130 6.45 153 7.84 283 6.97 

12 ปีเต็ม – 14 ปี 83 4.12 90 4.40 173 4.26 
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15 ปีเต็ม – 17 ปี 93 4.61 86 4.21 179 4.41 

18 ปีเต็ม – 25 ปี 227 11.26 258 12.62 485 11.94 

26 ปีเต็ม –49 ปี 867 43.01 848 41.47 1,715 42.23 

50 ปีเต็ม – 60 ปีเต็ม 339 16.82 320 15.65 659 16.23 

มากกว่า 60 ปีเต็ม ขึ้นไป 198 9.82 212 10.37 410 10.10 

รวม 2,016 100.00 2,045 100.00 4,061 100.00 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ระดับต าบล  ปี 2558 

 

 

 
ตารางแสดงรายได้เฉลี่ยครัวเรือน 

 

ที ่ พื้นที่ แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายได้ครัวเรือน 
เฉลี่ย (บาท/ปี) 

รายได้บุคคล 
เฉลี่ย (บาท/ปี) อาชีพ 

หลัก 
อาชีพ 
รอง 

รายได้ 
อ่ืนๆ 

ปลูก เลี้ยง 
หาเอง 

1 หมู่ 1 บ้านดอนสร้างไพร 74,088 42,270 18,889 26,241 161,488 48,854 
2 หมู่ 2 บ้านทุ่งแก 92,614 29,718 28,697 9,349 160,378 48,867 
3 หมู่ 4 บ้านโคกไชยวาน 63,064 37,588 35,228 29,862 165,742 46,320 
4 หมู่ 5 บ้านหนองแสง 73,358 47,966 31,836 27,256 180,416 56,487 
5 หมู่ 6 บ้านหนองจาน 94,104 47,780 25,772 19,907 187,567 47,702 
6 หมู่ 8 บ้านโสก 66,809 31,373 30,146 23,360 151,688 52,275 
7 หมู่ 9 บ้านโคกไชยวานน้อย 69,010 52,463 49,880 27,380 198,733 56,040 
8 หมู่ 10 บ้านวังอ้อยหนู 59,480 23,612 32,650 17964 133,707 53,305 
 ทุกพื้นที่ 73,677 38,664 31,721 22,865 166,926 51,093 

 

 ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน  ระดับต าบล  ปี 2558 

 

ตารางแสดงรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน 

ที ่ พื้นที่ แหล่งรายได้ครัวเรือนเฉลี่ย (บาท/ปี) รายจ่าย
ครัวเรือนรวม

เฉลี่ย 

(บาท/ปี) 

รายจ่ายบุคคล
รวมเฉลี่ย 
(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

อุปโภคบริโภค
ที่จ าเป็น 

อุปโภคบริโภค
ที่ไม่จ าเป็น 

ช าระหนี้สิน 

1 หมู่ 1 บ้านดอนสร้างไพร 15,122 37,669 11,359 28,167 92,317 27,928 

2 หมู่ 2 บ้านทุ่งแก 19,403 72,867 11,623 21,165 125,059 38,106 

3 หมู่ 4 บ้านโคกไชยวาน 31,095 28,958 16,719 29,648 106,419 29,741 

4 หมู่ 5 บ้านหนองแสง 37,781 38,203 21,893 33,935 131,813 41,269 
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5 หมู่ 6 บ้านหนองจาน 26,526 40,970 15,231 29,795 112,522 28,617 

6 หมู่ 8 บ้านโสก 21,740 22,988 12,617 16,850 74,195 25,569 

7 หมู่ 9 บ้านโคกไชยวาน
น้อย 

33,963 35,759 15,213 31,352 116,287 32,791 

8 หมู่ 10 บ้านวังอ้อยหนู 19,710 35,158 10,985 20,254 86,107 34,328 

ทุกพื้นที่ 26,656 39,435 15,069 26,509 107,670 32,956 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ระดับต าบล  ปี 2558 

 

 

2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
2.1  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

  -  ปั้มน้ ามันชนิดตู้หัวจ่าย   จ านวน  1 แห่ง 
  -  ปั้มน้ ามันหลอด–ขายเป็นขวด  จ านวน  18 แห่ง 
  -  โรงสีข้าว    จ านวน  6 แห่ง 
  -  ร้านขายของช า   จ านวน  24 แห่ง 
  -  ร้านซ่อมรถ    จ านวน  3 แห่ง 
  -  ร้านค้าสาธิตประจ าหมู่บ้าน  จ านวน  10 แห่ง 
  -  ร้านขายเครื่องมือวัสดุก่อสร้าง-เครื่องใช้ไฟฟ้า จ านวน 1 แห่ง 
  -  ร้านรับซื้อ-ขายข้าวเปลือก  จ านวน  1 แห่ง 
  -  ร้านรับซื้อ – ขายของเก่า  จ านวน  1 แห่ง 
 -  โรงบดไม้                        จ านวน  1 แห่ง 
 -  ร้านรับหล่อเสาปูนขาย   จ านวน  2 แห่ง 
 -  โรงแรมรีสอร์ทบริการห้องพัก  จ านวน  1 แห่ง 
 -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                จ านวน  8  ตู้  
 -  โรงงานผลิตเส้นก๋วยเตี๋ยว     จ านวน  1 แห่ง 

 

3.  สภาพทางสังคม 
3.1 การศึกษา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก    2 แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา   4 แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)  1 แห่ง 
 

3.  สภาพทางสังคม 
3.2 การศึกษา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  4 แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) 1 แห่ง 
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ล าดับ
ที ่

ชื่อโรงเรียน สถาน
ที่ตั้ง 

จ านวนครู จ านวน
นักเรียน ชาย หญิง รวม 

1 โรงเรียนบ้านทุ่งแก หมู่ที่ 2 3 2 5 24 
2 โรงเรียนบ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 3 6 9 84 
3 โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา หมู่ที่ 4 5 12 17 259 
4 โรงเรียนหนองจาน หมู่ที่ 6 4 1 5 47 
5 โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู หมู่ที่ 8 2 7 9 123 
6 ศพด.บ้านหนองแสง หมู่ที่ 5 - 2 2 35 
7 ศพด.บ้านโคกไชยวาน หมู่ที่ 4 - 5 5 102 

รวม 17 35 52 674 
ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๘ 

 
 

   ตารางแสดงจ านวนนักเรียนแยกโรงเรียน    *ยอดนักเรียน ณ เดือนมิถุนายน  2558 
ระดับชั้น โรงเรียน 

บ้านทุ่งแก 
โรงเรียน 

บ้านหนองแสง 
โรงเรียนบ้าน 
ดอนชัยวิทยา 

โรงเรียน 
บ้านหนองจาน 

โรงเรียน 
บ้านโสกวังอ้อยหน ู

จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน จ านวนนักเรียน 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

อนุบาล 1 1 - 1 2 6 8 6 12 18 1 1 2 10 13 23 
อนุบาล 2 - - - 6 5 11 15 8 23 4 2 6 8 9 17 
อนุบาล 3 - - - - - - - - - 5 3 8 - - - 
ประถมศึกษาปีที่ 1 - - - 7 3 10 15 8 23 2 1 3 6 12 18 
ประถมศึกษาปีที่ 2 - 1 1 3 5 8 14 13 27 3 4 7 6 3 9 
ประถมศึกษาปีที่ 3 3 3 6 5 6 11 7 13 20 5 3 7 6 14 20 
ประถมศึกษาปีที่ 4 3 2 5 5 7 12 9 6 15 2 6 8 4 1 5 
ประถมศึกษาปีที่ 5 2 7 9 4 11 15 14 14 28 6 1 7 9 9 18 
ประถมศึกษาปีที่ 6 2 - 2 7 2 9 17 14 31 3 3 6 3 10 13 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - - - - - - 6 11 17 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 2 - - - - - - 16 18 34 - - - - - - 
มัธยมศึกษาปีที่ 3 - - - - - - 13 10 23 - - - - - - 

รวม 11 13 24 39 45 84 132 127 259 21 18 39 52 71 123 
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ตารางแสดงระดับการศึกษาของประชากรในต าบลทุ่งแก 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม (คน) % 
ชาย (คน) % หญิง (คน) % 

ไม่เคยศึกษา 38 1.88 32 1.56 70 1.72 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 58 2.88 62 3.03 120 2.95 
ต่ ากว่าชั้นประถมศึกษา 43 2.13 58 2.84 101 2.49 
จบชั้นประถมศึกษา 1,138 56.4 1,132 55.35 2,270 55.90 
มัธยมศึกษาตอนต้น 483 23.96 462 22.59 945 23.27 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 202 10.02 219 10.71 421 10.37 
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 19 0.94 36 1.76 55 1.35 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 29 1.44 39 1.91 68 1.67 
สูงกว่าปริญญาตรี 6 0.30 5 0.24 11 0.27 

รวม 2,016 100 2,045 100 4,061 100 
 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ระดับต าบล  ปี 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลคุณภาพชีวิตของครัวเรือน (จปฐ.2) ปี 2558 

 

ตัวช้ีวัดข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ส ารวจ
ทั้งหมด 

จ านวนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ 
จ านวน ร้อยละ 

หมวดที่ 1  สุขภาพดี  (คนไทยมีสุขภาพและอนามัยดี) มี 7 ตัวชี้วัด      
1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนักไม่น้อยกว่า 2,500 กรัม 23 คน - คน - 
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2. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ 
ตามตารางสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค 

503 คน - คน - 

3. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน 17 คน - คน - 
4. ทุกคนในครัวเรือนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย 1,243 คร. - คน - 
5. คนในครัวเรือนมีการใช้ยาเพ่ือบ าบัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น
อย่างเหมาะสม 

1,243 คร. - คน - 

6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไปได้รับการตรวจสุขภาพประจ าปีเพื่อคัดกรองความเสี่ยงฯ 2,236 คน - คน - 
7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก าลังกายอย่างน้อยสปัดาห์ละ 3 วันๆละ 30 นาที 3,904 คน - คน - 
หมวดที่ 2  มีบ้านอาศัย (คนไทยมีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อม
เหมาะสม) มี 8 ตัวชี้วัด 

  - คน - 

8. ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 1,243 คร. - คน - 
9. ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 1,243 คร. - คน - 
10. ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 1,243 คร. - คน - 
11. ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด ถูกสุขลักษณะ 1,243 คร. - คน - 
12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 1,243 คร. - คน - 
13. ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี 1,243 คร. - คน - 
14. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 1,243 คร. - คน - 
15. ครอบครัวมีความอบอุ่น 1,243 คร. - คน - 
หมวดที่ 3  ฝักใฝ่การศึกษา (คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม) มี 5 ตัวชี้วัด      
16. เด็กอายุ 3 – 5 ปีเต็ม ได้รับบริการเลี้ยงดูเตรียมความพรอ้มก่อนวัยเรียน 103 คน - คน  - 
17. เด็กอายุ 6 – 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 456 คน 1 คน 0.22 
18. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรียนต่อชั้น ม.4 หรือเทียบเท่า 17 คน 3 คน 17.65 
19. เด็กจบการศึกษาบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรียนต่อและยังไม่มีงานท า 
ได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ 

3 คน - 
 

คน  - 

20. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม อ่าน เขียนภาษาไทย 2,057 คน 1 คน 0.05 
21. คนอายุ 15 – 60 ปีเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ 2,018 คน 6 คน 0.30 
22. คนอายุมากกว่า 60 ปีเต็มข้ึนไป มีอาชีพและมีรายได้ 275 คน 3 คน 1.09 
23. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่น้อยกว่าคนละ 30,000 บาทต่อปี 1,243 คร. - คร. - 
24. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 1,243 คร. 1 คร. 0.08 

 
หมวดที่ 4  รายได้ก้าวหน้า (คนไทยมีงานท าและมีรายได้)  
มี 6 ตัวชี้วัด 

     

25. คนในครัวเรือนไม่ดื่มสุรา (ยกเว้นการดื่มเป็นครั้งคราว) 4,061 คน 44 คน 1.08 
26. คนในครัวเรือนไม่สูบบุหรี่ 4,061 คน 154 คน 3.79 
27. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสปัดาห์ละ 1 ครั้ง 3,904 คน 3 คน 0.08 
28. คนสูงอายุ ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน/ชุมชน หรือภาครัฐ 410 คน - คน - 
29. คนพิการ  ได้รับการดูแลจากคนในครัวเรือน หมู่บ้าน-ชุมชน หรือภาครัฐ 132 คน - คน - 
30. คนในครัวเรือนมีส่วนร่วมท ากิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชุมชน 1,243 คร  คร - 

 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ระดับต าบล  ปี 2558 
  และข้อมูลจาก อบต.ทุ่งแก 2558 
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ระดับความสุขเฉลี่ย 
ที ่ พ้ืนที่ ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรือน 

1 หมู่ 1 บ้านดอนสร้างไพร 8.06 
2 หมู่ 2 บ้านทุ่งแก 8.34 
3 หมู่ 4 บ้านโคกไชยวาน 9.01 
4 หมู่ 5 บ้านหนองแสง 8.01 
5 หมู่ 6 บ้านหนองจาน 7.56 
6 หมู่ 8 บ้านโสก 9.05 
7 หมู่ 9 บ้านโคกไชยวานน้อย 8.00 
8 หมู่ 10 บ้านวังอ้อยหนู 7.57 
 ระดับความสุขเฉลี่ย 8.20 

 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน  ระดับต าบล  ปี 2558 
 

3.3 สถาบันและองค์กรทางการศึกษา 
-  วัด/ส านักสงฆ์   5 แห่ง 
 

3.4 สาธารณสุข 
-  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลทุ่งแก 1 แห่ง 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ   100 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
4.1  การคมนาคม 

การคมนาคมขนส่งของต าบลทุ่งแกสามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางบกและทาง 
รถยนต์   
 4.2  การจราจรและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
  ปัจจุบันการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดแต่จะมีปัญหาใน
เรื่องของรถยนต์เพ่ือการเกษตร รถไถเดินตาม  ซึ่งจะไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างท าให้มีอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ่อยครั้งบนถนนเส้นทาง
หลวง  หรือทางสายหลักช่วงผ่านกลางหมู่บ้าน  ทางแยกต่างๆ 
  สภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กและถนนลาดยาง  ถนนเข้าพ้ืนที่การเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง 

ตารางแสดงถนนภายในหมู่บ้าน 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ลักษณะถนนภายในหมู่บา้น หมายเหต ุ

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

(กิโลเมตร) 
ถนนลาดยาง 

(กิโลเมตร) 
ถนนลูกรัง 

(กิโลเมตร) 
1 บ้านดอนสร้างไพร 0.36 - 7.528  
2 บ้านทุ่งแก 0.33 - 3.647  
4 บ้านโคกไชยวาน 0.855 - 0.695  
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5 บ้านหนองแสง 0.305 1.154 9.475  
6 บ้านหนองจาน 0.65 - 0.65  
8 บ้านโสก 3.4 - 4.60  
9 บ้านโคกไชยวานน้อย 0.2 0.95 2.801  
10 บ้านวังอ้อยหนู 0.128 0.68 5.30  

 
4.3  การโทรคมนาคม 

-  ที่ท าการไปรษณีย์โทรเลข - แห่ง 
 

4.4 การไฟฟ้า 
- ไฟฟ้ายังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
 
 

5. สภาพทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
         -  ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ในพื้นท่ีต าบลทุ่งแก  เป็นทรัพยากรป่าไม้ 
 
 
 
 
 
 

 5.2  แหล่งน้ าธรรมชาติ 
 

ล าดับที่ 
 

ชื่อแม่น้ า / คลอง สถานที่แหล่งน้ า 
ไหลผ่าน (หมู่ที่) 

สภาพปัจจุบันโดยเฉลี่ย 
กว้าง x ยาว x ลึก (เมตร) 

หมายเหตุ 

1 ล าห้วยวังม่วง หมู่ 1 15x650x2.50  

2 ล าห้วยบักจอม หมู่ 1 15x850x2.50  

3 ล าห้วยหนองสรวง หมู่ 2 20x4,000x3  

4 ล าห้วยวังกอไผ่ หมู่ 2 10x1,200x3  

5 ล าห้วยทุ่งแก หมู่ 2 10x2,500x2.50  

6 ล าห้วยบักจอมตอนบน หมู่ 4 20x850x2.50  

7 ล าห้วยบักจอมตอนล่าง หมู่ 4 20x550x3.00  

8 ล าห้วยหนองแสง หมู่ 5 10x1,500x2.50  

9 ล าห้วยพราน หมู่ 6 20x2,000x2.50  

10 ล าห้วยบ้านโสก หมู่ 8 15x2,200x2.00  

11 ล าห้วยวังนกเจ่า หมู่ 9 20x3,500x2.50  

12 ล าห้วยวังเดือนห้า หมู่ 9 15x1,200x2.50  

13 คลองส่งน้ าห้วยอีพัน หมู่ 10 15x3,500x3.00  

14 คลองส่งน้ าวังอ้อยหนู หมู่ 10 15x2,000x2.50  
  

5.3  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
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บ้าน 

ประเภทแหล่งน้ า 

หมู่
ที่ 

บ่อ 
น้ า
ต้ืน 

บ่อ 
บาดาล 

บ่อ 
สูบน้ า 

ฝาย,ประตู 
ปิด-เปิดน้ า 

ประปา
หมู่บ้าน 

ถังเก็บน้ า  
คสล. 

ถังเก็บ 
น้ าฝน 

อ่าง 
เก็บน้ า 

สระน้ า 

1 ดอนสร้างไพร - 1 - 1 1 2 1 - 1 
2 ทุ่งแก - - - 2 1 - 1 - 1 
4 โคกไชยวาน 1 1 - 1 1 1 2 1 - 
5 หนองแสง 1 1 - 1 1 - 1 - 1 
6 หนองจาน - 1 - 1 1 2 1 - 2 
8 โสก 1 1 - 1 1 - 1 - - 
9 โคกไชยวานน้อย - 1 - 1 1 - 1 1 1 
10 วังอ้อยหนู - 1 - - 1 - 1 1 1 

 
 
 
 

6.  ข้อมูลด้านอ่ืน ๆ 
 ก.  มวลชนจัดตั้ง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน    2รุ่น     490 คน 
-  อส.ปปส.     1รุ่น  70 คน 
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  3รุ่น 143คน 

ข.  ข้อมูลอ่ืนๆ 
     -  ศาลาประชาคม    จ านวน     8  แห่ง 

7.  การเมืองการบริหาร 
 7.1  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลางและได้ก าหนดส่วนราชการเพ่ือ
รองรับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  โดยมีการแบ่งส่วนราชการและอ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ  ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ส านักงานปลัด อบต. 

(นักบริหารงานท่ัวไป 6) 

ส่วนการคลัง 

(นักบริหารงานการคลัง 7) 

ส่วนโยธา 

(นักบริหารงานช่าง 7) 

 - งานบริหารงานคลัง 

- งานการบัญช ี
- งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
- งานพัฒนาจัดเก็บรายได ้

- งานบริหารงานท่ัวไป 

- งานนโยบายและแผน 

-  งานกฎหมายและคด ี
- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- งานกิจการสภาอบต. 
- งานส่งเสริมการเกษตร 
- งานส่งเสริมปศุสัตว ์
- งานอนามัยและควบคุมโรคติดตอ่ 
- งานสิ่งแวดล้อม 
- งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข 
- งานรักษาความสะอาด 
 

- งานก่อสร้าง 
- งานออกแบบและควบคุมอาคาร 

- งานประสานสาธารณูปโภค 

- งานผังเมือง 

- งานรักษาความสะอาด 

 

ส่วนสวัสดกิารสังคม 

(นักบริหารงานสวสัดิการสังคม6) 

- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานสังคมสงเคราะห ์

ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

(นักบริหารงานการศึกษา 6) 

- งานบริหารการศึกษา 

- งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและ

(นักบริหารงาน อบต.7) 

  

ปลัดอบต.           
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ก.  อัตราก าลังขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก(ข้อมูล  ณ  เดือนพฤษภาคม  2558) 

(1)  พนักงานส่วนต าบล  จ านวน  12 อัตรา 
(2)  พนักงานจ้างตามภารกิจ จ านวน  5 อัตรา 
(3)  พนักงานจ้างทั่วไป  จ านวน  7อัตรา 
(4) คร ู    จ านวน  2  อัตรา 

 

ข.  ระดับการศึกษา 
    -  ประถมศึกษา   -  คน 
    -  มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.3) -คน 

-  มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) 5คน 
   -  ปวช.            -     คน 

-  อนุปริญญา หรือ ปวส.         3    คน 
-  ปริญญาตรี         11คน 
-  สูงกว่าปริญญาตรี         3    คน 

ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 7คน 
 -  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   1  คน 
 -  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน 
 -  หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 1  คน 
 -  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  1  คน 
 -  เจ้าพนักงานธุรการ    1  คน 
 -  นักการ     1  คน 
 -  พนักขับรถยนต์    1  คน 
  
ต าแหน่งในกองคลัง     4คน 
 -  ผู้อ านวยการกองคลัง    1  คน 
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี   1  คน 
 -  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   1  คน 
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ    1  คน 
ต าแหน่งในกองช่าง     5คน 
 -  ผู้อ านวยการกองช่าง    1  คน 
 -  นายช่างโยธา     1  คน 
 -  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ    1  คน 
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 -  คนงานทั่วไป     1  คน 
 -พนักงานขับรถบรรทุกน้ าเอนกประสงค์  1  คน 
 

 
ต าแหน่งในส่วนสวัสดิการสังคม    2คน 
 -  นักบริหารงานพัฒนาชุมชน   1  คน 
 -ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน   1  คน 
ต าแหน่งในส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  8คน 
 -  นักบริหารการศึกษา    1  คน 
 -  คร ู      2คน 
 -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    5  คน 
 

 7.2  งบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 5 ปีย้อนหลัง 
   

ปี 
งบประมาณ 

รายได้จัดเก็บ รายได้ที่รัฐบาล
เก็บแล้วจัดสรร

ให้ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ให้ 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์ 

รวมรายรับทั้งสิ้น 

2553 105,073.31 9,782,931.61 6,041,678 - 15,927,651.92 
2554 170,175.27 9,327,560.70 6,640,648 3,091,800 19,230,003.97 
2555 347,547.52 9,234,646.90 6,856,174 4,085,978 20,524,346.42 
2556 338,679.79 12,433,527.76 6,968,921 9,143,440 28,884,568.55 
2557 1,014,330.55 12,219,825.53 8,207,667 10,696,059 32,137,882.08 

 

 7.3  บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ก.  ทางการเมือง 
สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 

การเลือกตั้ง เมื่อ จ านวนผู้ม ี

สิทธิเลือกตั้ง 

(คน) 

จ านวนผู้ไป 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้ไม่ไป 

ใช้สิทธิเลือกตั้ง 
บัตรเสีย 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ ใบ ร้อยละ 

สมาชิกสภาฯ (ครบวาระ) 
นายกฯ (ครบวาระ) 

19 ต.ค. 2556 3,527 2,526 71.62 1,001 28.38 47 1.33 

   

ข.  ทางการบริหารที่ส าคัญ 
-  โครงการ วันเด็กแห่งชาติ 
-  โครงการจัดเวทีประชาคม (ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน) 
-  โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ 
-  หมู่บ้านร่วมกับ อบต.จัดกิจกรรม/โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีและ 
   วัฒนธรรมท้องถิ่น 
-  อบต.จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  เพ่ือส่งเสริมสิทธิการรับรู้ของประชาชนตามพระราชบัญญัติ 
   ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
 

 
 

 
บทท่ี 3 

แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
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ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)  
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (กลุ่มจังหวัด
สนุก: สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร)  ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล
สกลนคร  เป็นต้น  แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแกเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการ
พัฒนาต าบลตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นเอง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับปัญหาที่เกิดขึ้น
จริง ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก ส าหรับแนวคิดที่ส าคัญ
ที่เป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก มีดังต่อไปนี้  

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  

นโยบายหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) 
พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกล่าวในรายการ 

“คืนความสุขให้คนในชาติ”ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย 
วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 เวลา 20.30 น. 

สวัสดีพ่ีน้องประชาชนชาวไทยที่รักทุกท่านผมขอขอบคุณพ่ีน้องประชาชนที่ได้ให้ความสนใจและกรุณาติดตาม
รายการ “คืนความสุขให้คนในชาติ” มาโดยตลอดเวลา 7 สัปดาห์ ของการปฏิบัติงานของ คสช. มีผลการปฏิบัติที่ก้าวหน้า
เป็นไปตามล าดับ และขอขอบคุณข้าราชการพลเรือน ทหาร ต ารวจภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าที่ ได้ร่วม
แรงร่วมใจกันกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท างานอย่างหนักในการแก้ปัญหาส าคัญต่างๆของชาติ 

วันนี้ประเทศไทยยังมีปัญหาอยู่หลายประการและในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีเรื่องที่น่าเสียใจน่าสะเทือนใจเป็นอย่าง
ยิ่งเรื่องที่เกิดขึ้นกับประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อความรุนแรงในสังคมขณะเดินทางโดยสารรถไฟ  ในเรื่องนี้ผมได้
เร่งรัดไปแล้วว่าขอให้น าไปสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วเพ่ือจะได้ด าเนินการกับผู้กระท าความผิดตามหลักฐานที่มี
อยู่  สังคมต้องช่วยกันในการสร้างจิตส านึก  การเฝ้าระวังและความรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
 

บรรดาสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็จะต้องไม่น าเสนอเนื้อหาที่ยั่วยุทางเพศไม่ว่าจะเป็นดารา นักร้องนักแสดงแต่งกาย
ล่อแหลมยั่วยุขัดต่อวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศไทย คงต้องให้ลดลงบ้าง ข้าราชการเจ้าหน้าที่ จะต้องมีความ
รับผิดชอบมีความส านึก ถึงแม้ว่าเรื่องใดที่เกิดขึ้นมาแล้วและเราจะไปแก้ไขภายหลังนั้นเป็นไปได้ยากเพราะฉะนั้น วันนี้เรา
แก้ปัญหาเหมือนกับวัวหายล้อมคอกทุกครั้งเราต้องแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องแสดงความ
รับผิดชอบกับเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนทั้งในเรื่องของความบกพร่อง ความเสียหายและหายนะท่ีเกิดข้ึนในองค์กรของตนเอง 
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ในเรื่องของการสร้างความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกภาคส่วนอันนี้เป็นเรื่องท่ีมี
ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง  ที่เราจะต้องท าให้บุคคลเหล่านั้นสามารถปฏิบัติหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ของประเทศชาติ และ
ประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ท าเพื่อผลประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องเป็นหลัก 

เรื่องการย้ายข้าราชการระดับสูงในห้วงที่ผ่านมาสังคมอาจจะมีความเป็นกังวลอยู่บ้างอันนี้ต้องขอเรียนว่าเราต้อง
ยอมรับความจริงก่อนว่าในห้วง 17 ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเมืองกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆได้เข้ามามีอิทธิพลและ
มีความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกับกลุ่มข้าราชการระดับสูงในทุกๆกระทรวงท าให้การท างานของข้าราชการไม่ได้สะท้อนถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเท่าที่ควรเมื่อคสช. เข้ามาบริหารประเทศในช่วงนี้ก็ได้ให้โอกาสข้าราชการใน
การท างานอย่างเป็นอิสระปราศจากการครอบง าแต่ในห้วงเกือบ 2 เดือนที่ผ่านมานั้นเราได้เฝ้าติดตามการท างานของบาง
หน่วยงานยังมีปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องความขัดแย้งภายในองค์กรการร้องเรียนการทุจริตไม่โปร่งใสมีผลประโยชน์
ทับซ้อนมากมายตลอดจนข้อส าคัญคือความไม่พึงพอใจของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานนั้นๆเพราะฉะนั้นในขณะนี้
เนื่องจากคสช.  มีระยะเวลาอันจ ากัดในการท าหน้าที่ก็จ าเป็นต้องเร่งรัดการแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนให้ลุล่วง
โดยเร็วบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทุกๆท่านไม่มีความสัมพันธ์เป็นการส่วนตัวกับคสช . แต่ประการใดเป็นบุคคลที่เติบโต
และก้าวหน้ามาในองค์กรนั้นๆเป็นหลักคสช. จะพิจารณาในเรื่องความโปร่งใสความมีประสิทธิภาพและการยอมรับภายใน
องค์กร ในการใช้เป็นเงื่อนไขในการพิจารณาแต่งตั้งและการยอมรับในหน่วยงานเหล่านั้นเพ่ือให้งานต่างๆเป็นไปได้ด้วย
ความรวดเร็ว 

แนวทางการพัฒนาประเทศที่ส าคัญของคสช. 
เราต้องน้อมน ายุทธศาสตร์พระราชทาน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติคือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนาด้วยความมีเหตุผลพอประมาณมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้
คู่คุณธรรม 

ส าหรับความส าคัญของการพัฒนาประเทศ  เราจะต้องมีการพัฒนาแบบองค์รวมยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา
โดยต้องสร้างความสมดุลทั้งคนเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภายใต้การบริหารความเสี่ยงที่พร้อมและเพียงพอ 

ส าหรับคุณภาพของคนไทยจะดีขึ้น  ถ้าหากเราท าได้อย่างนั้นจะมีหลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมที่
หลากหลายมีความยากจนลดลงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมเป็นอย่างแรก การสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการสร้างความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการ
แข่งขันท่ีเป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าในสังคมไทย 

ส าหรับวิสัยทัศน์คสช. อันนี้เราได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่  11   
คือสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความเสมอภาค เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับยุทธศาสตร์หลักที่คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบันมีดังต่อไปนี้ 
 

 
1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.  ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิดประโยชน์กับ

ประชาชนในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในอนาคต

ให้ทัดเทียมกับอาเซียนและประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 
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สิ่งที่คนไทยและประเทศไทย ยังเป็นปัญหาและต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วนต้องมีความร่วมมือของทุกภาคส่วน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนในทุกระดับชั้นทุกเพศทุกวัย 

เรื่องที่ 1  อยากจะเรียนว่าเราน่าจะก าหนดค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้นทั้งนี้ เพ่ือเราจะได้
สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็งคนต้องเข้มแข็งก่อนฉะนั้นคนในชาติจะต้องเป็นอย่างไรขอเรียนดังนี้ 

1. มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญูต่อพ่อแม่ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรมรักษาความสัตย์หวังดีต่อผู้อื่นเผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8.  มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมายผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9.  มีสติรู้ตัวรู้คิดรู้ท ารู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็นมีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลสมีความละอายเกรงกลัวต่อบาป
ตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมรวบรวมไว้
ได้ประมาณ 12 เรื่องท่ีจะเป็นค่านิยมของคนไทย 

 
 
 
 

 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี11(พ.ศ. 2555-2559) 

 

แผนพัฒนาฯฉบับที่11เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะ
ยาวที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปีพ .ศ.2570ซึ่งก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเป็นไทยมีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียงยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลการบริการ
สาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึงมีคุณภาพสังคมมีความปลอดภัยและมั่นคงอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดีเกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่ง
กันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานอยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่
พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกสามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ5ปีของแผนพัฒนาฯฉบับที่11ได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุประสงค์และเป้าหมายยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงดังนี้ 
 

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

 

พันธกิจ 
1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่มี

คุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาคทุกภาคส่วนได้รับการ
เสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใสเป็นธรรม 
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2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรมเรียนรู้ตลอดชีวิตมีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 

3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้าง
ความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4)  สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งสร้าง
ภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
1. วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกายใจสติปัญญาอารมณ์คุณธรรมจริยธรรมและสถาบัน

ทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพคุณภาพและยั่งยืนมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการผลิตสินค้า

และบริการบนฐานปัญญานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียนมีความมั่นคงทางอาหารและพลังงานการ
ผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนาไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็น
ฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 
 

2. เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้นความเหลื่อมล้าในสังคมลดลงสัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้น

ความยากจนลดลงและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า5.0คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะดีขึ้นมีคุณธรรมจริยธรรมและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมาก

ขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวมไม่ต่ า

กว่าร้อยละ3.0ต่อปีเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกรวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่
ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 

3. ตัวชี้วัด 
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขดัชนีความสงบสุขสัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุดร้อยละ10.0กับ

กลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ10.0สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนสัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทาง
สังคมและดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมสัดส่วนประชากรที่เข้าถึง
โครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงจานวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อและ
ดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อผลิตภาพการผลิตรวมอันดับความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้าและอากาศร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศและสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหัว
เปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (10) 
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคมให้ความส าคัญกับ 
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(1) การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

(2) การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐานเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ       

(3)การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ
สังคมและการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

(4)  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมและ
เสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม 

 
 
 

 
4.2ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

(1) การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
(2) การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
(3) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
(4)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(5) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

4.3ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
(1) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
(3)  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
(4) การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
(5) การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
(6)  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
(7) การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 

4.4ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
(1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
(2) การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
(3)การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
(4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

4.5ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
(1) การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 
(2)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
(3) การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
(4) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็นทางเลือกในการ

ด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
(5) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน

และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
(6) การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและ

อาชญากรรมยาเสพติดภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัย 
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(7) การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมี
จริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร 

(8) การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว    
 (9)การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือใน
การพัฒนาภูมิภาค 

(10)การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น 
 

4.6ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
(1) การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคม

คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(3) การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมี

ภูมิคุ้มกัน 
(4) การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
(5) การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(6) การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณีด้าน

สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศเป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณีติดตามสถานการณ์การเจรจาและ
ท่าทีของประเทศต่างๆพัฒนาบุคลากรภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างทักษะการเจรจาพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนและ
ประเทศคู่ค้าส าคัญสนับสนุนการดาเนินงานตามพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

(7) การควบคุมและลดมลพิษมุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะและน้าเสียชุมชน
พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายขยะอิเล็กทรอนิกส์และขยะติดเชื้อลดความเสี่ยงอันตรายการรั่วไหลการเกิด
อุบัติภัยจากสารเคมีและพัฒนาระบบเตือนภัยแจ้งเหตุฉุกเฉินและระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 

(8) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสและเป็น
ธรรมอย่างบูรณาการมุ่งส่งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติปรับปรุง
กฎหมายเพ่ือแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนปรับนโยบายการลงทุน
ภาครัฐให้ เอ้ือต่อการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่ งแวดล้อมเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพและลดการก่อมลพิษสร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและระบบติดตามประเมินผลรวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพ่ือสร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ 

 

โดยสรุป  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๑จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆให้แก่ปัจเจก
ครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศโดยใช้แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ความยั่งยืนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯฉบับที่๑๐พร้อมทั้งขยายการนาทุนของประเทศที่มีศักยภาพจาก๓ทุนทั้งทุน
สังคมทุนเศรษฐกิจและทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็น๖ทุนได้แก่ทุนมนุษย์ทุนสังคมทุนกายภาพทุนทางการ
เงินทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและทุนทางวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเกื้อกูลกันโดยเฉพาะ
การสร้างฐานทางปัญญาเพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมไทยเป็นสังคมที่มีคุณภาพก้าวสู่สังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่
มีแบบแผนการผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยนาความรู้และจุดแข็งของอัตลักษณ์ไทยมาปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานนวัตกรรมที่เข้มแข็งเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจในภูมิภาคอย่างรู้เท่าทันสร้างความ
ยั่งยืนของภาคเกษตรและความมั่งคั่งด้านอาหารและพลังงานรวมทั้งการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลและความสมานฉันท์ในทุกภาคส่วนและทุกระดับเป็นฐานการพัฒนา
ประเทศท่ีมั่นคงและสมดุลมุ่งสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและเป็นธรรม 

 



23 

 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  
กับการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)ได้กล่าวถึงแนวทางการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ประชาอาเซียนไว้ในแต่ละยุทธศาสตร์ (เนื้อหาที่ส าคัญบางส่วน) ดังนี้ 

เสาหลักของอาเซียน ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี11 

รายละเอียดการเตรียมความพร้อม 

ประชาคมการเมืองและ
ความม่ันคงอาเซียน 
(APSC)  

ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงในภูมิภาค 

ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด 
ภัยพิบัติและการแพร่ระบาดของโรคภัยที่ส่งผลต่อสภาวะ
ทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากผลกระทบในด้านความ
มั่นคงแห่งชีวิต เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาคโดย  

(1) พัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้ายปัญหายาเสพติด 
และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบเพ่ือลดผลกระทบจาก
การเปิดเสรีและสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับ
การปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบชายแดน
การจัดระบบแรงงานต่างด้าว และการแก้ไขปัญหาสถานะ
และสิ ท ธิ ของบุ คคลที่ ชั ด เจนตลอดจน การรั กษ า
ผลประโยชน์ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล  

(๒)เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน
โดยพัฒนาศักยภาพและความร่วมมือภายในภูมิภาคเพ่ือ
พร้อมรับต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินและภัยทางธรรมชาติโดย
การสร้างความยืดหยุ่นทางธุรกิจ เร่งสร้างความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐและเอกชนเพ่ือปกป้องธุรกิจ การค้า และ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

(๓)ร่วมมือในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาด
ของโรคภัยประเภทที่เกิดขึ้นใหม่ในโลกโดยสร้างศักยภาพ
ในการเตรียมความพร้อมรับการดูแลด้านสาธารณสุข
รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ า 

 

 

เสาหลักของอาเซียน ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี๑๑ 

รายละเอียดการเตรียมความพร้อม 
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ประชาคมสังคม-
วัฒนธรรมอาเซียน 
(ASCC) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน     
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

·  สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับ
ประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียนเพ่ือให้เกิด
การไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ าทางความคิดและ
ค่านิยมและเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประชาคมอาเซียน
ร่วมกัน 

·  ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงในภูมิภาค 

·  ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้าน
สาธารณสุขทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพ่ือ
ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค 
(Medical Hub)  

·  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐ
และเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้าน
ภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนโดยไทยมีบทบาทน าใน
อาเซียนร่วมกับประเทศอ่ืนที่มีศักยภาพ 

·  ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

·  การพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเซียนเพ่ือประโยชน์
ร่วมกัน โดยเฉพาะความร่วมมือในการพัฒ นาทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกและ
การปรับตั ว  รวมทั้ งการบริหารจัดการและการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืนอาทิ ด้านทรัพยากร
น้ า ความหลากหลายทางชีวภาพตลอดจนสร้างแนวร่วม
เพ่ือสร้างอ านาจต่อรองในเวทีระหว่างประเทศด้านการค้า 
การลงทุนและสิ่งแวดล้อม  

  

  

  

 

 

 

 

เสาหลักของอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี11 
รายละเอียดการเตรียมความพร้อม 

ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) 

·  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน  
สู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน 

·  จัดท ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือเป็นแนวทางใน
การพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพสนับสนุนการเตรียมความ
พร้อมรองรับการเปิดเสรีด้านแรงงานภายใต้กรอบความ
ร่วมมือประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเร่งเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจให้มีการน าคุณวุฒิวิชาชีพไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม
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เพ่ือให้แรงงานมีสมรรถนะและมีเส้นทางความก้าวหน้าใน
วิชาชีพที่ชัดเจนและน าไปประเมินค่าตอบแทนที่สอดคล้อง
กับความรู้ ทักษะอาชีพ และประสบการณ์ตามกลไกตลาด 

·  เตรียมความพร้อมคนไทยในการรับประโยชน์และลด
ผลกระทบที่จะเข้ามาพร้อมกับการเข้าออกของแรงงาน
อย่างเสรีสร้างโอกาสและเพ่ิมขีดความสามารถของคนไทย
ในการออกไปท างานต่างประเทศยกระดับทักษะด้านอาชีพ
และทักษะด้านภาษาควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม
จากผลกระทบของการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 

·  เร่งบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบเพ่ือ
น าไปสู่การก าหนดมาตรฐานการจ้างงาน การคุ้มครอง
แรงงานและการพัฒนาทักษะฝีมือที่เหมาะสม สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

  ·  ยุทธศาสตร์การสร้างความ
สมดุลและม่ันคงของอาหาร
และพลังงาน 

·  สร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย่อยที่ ได้รับ
ผลกระทบจากการน าเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุน
ต่ าอันเป็นผลจากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรีโดยสนับสนุน
การปรับตัวและเพ่ิมขีดความสามารถให้ เกษตรกรไทย
สามารถผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้ได้ตามมาตรฐาน
พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการตรวจสอบคุณภาพและความ
ปลอดภัยอาหารของสินค้าเกษตรและอาหารน าเข้าเพ่ือ
ป้องกันสินค้าที่มีคุณภาพไม่ได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้
และส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางในการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารจากการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนโดยการปรับปรุงกระบวนการน าเข้ า
วัตถุดิบมาแปรรูปให้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

·  ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคี
และทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียน ในการสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนา ความร่วมมือในการผลิตการจัดตั้งระบบ
ส ารองข้าวฉุกเฉิน ปรับปรุงกฎระเบียบและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลไกที่มีอยู่เพ่ือให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร
และพลังงาน 

  ·  ยุทธศาสตร์การสร้าง
เศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ  
บนฐานความรู้ 

·  พัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการใน
ภูมิภ าคอาเซี ยนบนฐานปัญญานวัตกรรม ความคิด
สร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

  ·  ยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคงในภูมิภาค 

·  พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมืองชายแดนให้มี
บทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพ้ืนที่



26 

 

เสาหลักของอาเซียน 
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับท่ี11 
รายละเอียดการเตรียมความพร้อม 

ใหม่โดยเฉพาะการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบโล   จิ
สติกส์มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่านแดนขีดความสามารถของบุคลากรและ
ผู้ประกอบการท้องถิ่น เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาการค้าการ
ลงทุน การท่องเที่ยว และความสามารถในการสกัดกั้น
แรงงานยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายข้ามแดน โดยค านึงถึง
ศักยภาพด้านกายภาพ เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของ
พ้ืนที่และความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงระหว่างประเทศตามแผนแม่บทการ
เชื่อมโยงภูมิภาคอาเซียนและยุทธศาสตร์ในภาพรวมอ่ืนๆ 

·  ผลักดันให้ไทยมีบทบาทน าที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่าง
ประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะต้องมีการ
เตรียมการโดยพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาค
การผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) ยกระดับการให้บริการด้าน
สุขภาพและบริการสาธารณสุขทั้งบุคลากรและมาตรฐาน
การให้บริการเพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพของภูมิภาค 

 

 

เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและ
ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ 

·  สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการ
ส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศในลักษณะเกื้อกูลกันผ่าน
กิจกรรมเชื่อมโยงห่วงโซ่การผลิตและการเคลื่อนย้าย
แรงงานระหว่างกันอย่างเสรีและมีประสิทธิภาพ 

·  สนับสนุนการเปิดการค้าเสรีและก าหนดแนวทางป้องกัน
ผลเสียที่จะเกิดขึ้นโดยเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และ
กฎระเบียบต่างๆให้เอ้ือประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
การค้า การลงทุนอย่างเป็นธรรมและผลักดันให้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ เพ่ือรองรับการเปิดเสรี เช่น
กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง จัดท ากรอบ
แนวทางมาตรการตามกฎหมายเพ่ือสร้างบรรทัดฐานในการ
บังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มีความเป็นเอกภาพและ
เสมอภาคตลอดจนพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายใหม่ๆที่รองรับการ
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เปิดเสรีทางการค้า 

·  เสริมสร้างความร่วมมือที่ ดี ระหว่างประเทศในการ
สนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

  ·  ยุทธศาสตร์การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

·  จัดตั้งและพัฒนากองทุนคาร์บอนเพ่ือเป็นแหล่งรับซื้อ
คาร์บอนเครดิตและคาร์บอนออฟเซ็ทในประเทศตลอดจน
การศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง ASEAN Carbon 
Market ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 

 

 

 

 

·  เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่ จะเกิดขึ้นจาก
มาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะมาตรการภาษีที่
เก็บกักสินค้าข้างพรมแดน (Border Tax Adjustments: 
BTAs) ตามบทบัญญั ติของข้อตกลงทั่ วไปว่าด้วยภาษี
ศุลกากรและการค้า (General Agreement on Tariffs 
and Trade: GATT) ซึ่ งอ าจน าม าใช้ ใน ก าร เก็ บ ภ าษี
คาร์บอน ณ จุดผ่านแดนการบังคับซื้อใบอนุญาตปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก การเก็บภาษีคาร์บอนกับสินค้าน าเข้าและการ
ใช้มาตรการที่ไม่ใช่ภาษี เช่น มาตรการฉลากคาร์บอน ฉลาก
แสดงข้อมูลการใช้น้ า (Water Footprint) เป็นต้น  

 

ทั้งนี้ การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ได้ระบุไว้โดยละเอียดในยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาคความว่า  “สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดยผลักดัน
ให้ไทยมีบทบาทน าที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะต้องมีการเตรียมการ ได้แก่ 

(1)      พัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียนให้ได้รับข้อมูลและศึกษา
กฎระเบียบและข้อตกลงต่างๆที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจชัดเจน เพ่ือให้มีความรู้และมีสมรรถนะในการแข่งขันในระบบเสรีเพ่ือ
เตรียมความพร้อมของธุรกิจ ตลอดจนแนวทางการขยายตลาดตามโอกาสและข้อตกลงใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นพร้อมทั้งมีระบบ
การเยียวยาช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างและการแข่งขัน 

(2)      ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุขทั้งบุคลากรและมาตรฐานการให้บริการ
เพ่ือก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค (Medical Hub) 
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(3)      เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากลตลอดจนการยกระดับทักษะฝีมือแรงงานและทักษะด้านภาษาเพ่ือเตรียมความพร้อมของแรงงานไทยเข้าสู่
ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียนโดยไทยมีบทบาทน าในอาเซียนร่วมกับประเทศอ่ืนที่มีศักยภาพ 

(4)      ก าหนดมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานของคุณภาพสินค้าและบริการเพ่ือป้องกันสินค้าและบริการน าเข้าที่ไม่ได้
คุณภาพซึ่งอาจก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนการก าหนด
คุณสมบัติของแรงงานน าเข้า เพ่ือให้ได้แรงงานที่มีคุณภาพและตรงกับความต้องการ” 

 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11ได้ระบุถึงบทบาทการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและประชาคมอาเซียนจากลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจและศักยภาพของแต่ละภาคโดยได้
ก าหนดแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้านและกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจประชาคม
อาเซียนดังนี้ 

(1)     ภาคเหนือ  พัฒนาเชื่อมโยงสู่กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงตอนบน (GMS) และกลุ่มเอเชียใต้ โดยให้
ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (NSEC) และแนวตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมทั้ง
เชื่อมโยงสู่เมียนม่าร์และเอเชียใต้ผ่านทางพรมแดนตะวันตกของภาคเหนือ (WEST GATE) โดยเร่งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
โครงสร้างพ้ืนฐานการขนส่งสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดเล็กรวมทั้งก าหนดมาตรการในการ
ป้องกันและลดผลกระทบเชิงลบจากการเปิดเสรีทางการค้า 

(2)     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เร่งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากความตกลงต่างๆในกรอบความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยพัฒนาเมืองชายแดนและด่านชายแดนได้แก่ มุกดาหาร หนองคาย นครพนม และ
อุบลราชธานี ให้เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและพัฒนาจังหวัดอุดรธานีและ
สกลนครให้เป็นเมืองสนับสนุนการเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและเอเชียตะวันออกพร้อมทั้ง
พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับสะพานข้ามแม่น้ าโขงแห่งที่ ๓ที่จังหวัดนครพนมเช่น คลังสินค้า สถานที่จอดรถ
สินค้า 

(3)     ภาคกลาง  เป็นประตูการค้าและการขนส่งเชื่อมโยงภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยพัฒนาระบบ
คมนาคมขนส่ง ระบบโลจิสติกส์มาตรฐานการให้บริการและอ านวยความสะดวกบริเวณเขตเศรษฐกิจชายแดนการใช้เมือง
ชายแดนเชื่อมโยงการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้านโดยสนับสนุนโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึก
และเขตนิคมอุตสาหกรรมทวายผ่านจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนม่าร์โดยพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือน้ าลึกทวาย ท่าเรือแหลมฉบังและประเทศอ่ืนในภูมิภาค 

(4)     ภาคใต้   พัฒนาโดยใช้กรอบความร่วมมือระหว่างไทย-มาเลเซีย (JDS) และกรอบความร่วมมือเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดจีน-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) โดยพัฒนาเมืองชายแดนและเขตเศรษฐกิจชายแดนเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านโดยพัฒนาด่านในจังหวัดสงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส เป็นประตูการค้าการท่องเที่ยวและขนส่งกับ
มาเลเซียและสิงค์โปร์ พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนสะเดาบูกิตกายูฮิดัม เชื่อมโยงกับเขตการพัฒนาเศรษฐกิจของมาเลเซีย 
พัฒนาทางหลวงพิเศษ (Motor Way) สายหาดใหญ่-ชายแดนมาเลเซีย รวมทั้งพัฒนาทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานให้
พ ร้ อ ม ร อ ง รั บ ก า ร เปิ ด เส รี ท า ง ก า ร ค้ า ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ ก า ร เข้ า สู่ ป ร ะ ช า ค ม เศ ร ษ ฐ กิ จ อ า เซี ย น  
บทวิเคราะห์ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ได้ให้ความส าคัญกับการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน พ.ศ.2558 ไว้ครอบคลุมทั้งมิติด้านความมั่นคง สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจซึ่งเป็นเสาหลัก
ของประชาคมอาเซียน  แม้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  จะไม่ได้ก าหนด “ยุทธศาสตร์การเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ไว้เป็นการเฉพาะก็ตามซึ่งสอดคล้องกับความเห็นและข้อเสนอแนะของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจ
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และสังคมแห่งชาติเรื่อง “แนวทางปฏิรูปประเทศไทยท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” ซึ่งเสนอต่อนายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่  11  มกราคม พ.ศ. 2554 โดยได้เสนอแนะให้รัฐบาลเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน ในปีพ.ศ.2558  ซึ่งจะส่งผลกระทบในด้านบวกและด้านลบต่อประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เนื่องจากประเทศไทยยังมีผลผูกพันให้ต้องเปิดเสรี   ในหลายๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น 
การค้าสินค้า การค้าบริการ การลงทุนการเคลื่อนย้ายเงินทุน การเคลื่อนย้ายแรงงานฝีมือและการด าเนินงานตามความ
ร่วมมือรายสาขาอ่ืนๆ เช่นความร่วมมือด้านเกษตรอาหารและป่าไม้   ความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญา เป็น
ต้น  ดังนั้น การปฏิรูปทุกด้านควรมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยประเทศไทยต้องมีกา ร
วิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินศักยภาพจากการเปิดเสรีในหลายๆด้าน   การใช้ประโยชน์ และเตรียมความพร้อมรับมือ
จากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งเป็นสิ่งที่ก าลังเกิดขึ้นอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงได้โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและทั่วถึงตลอดจนถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และสร้างกลไกในการเยียวยาหรือมาตรการ
สนับสนุนต่างๆ ขึ้นมารองรับ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับภาคเอกชนและภาคประชาชนให้มีความพร้อมในการรับมือกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเช่นควรจัดตั้งคณะท างาน 
หรือหน่วยงานเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับภาคเกษตรที่จะได้รับได้รับผลกระทบโดยตรงจากการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

องค์ประกอบของประชาคมอาเซียนซึ่งได้รับการกล่าวถึงในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 11 

เสาหลักของประชาคมอาเซียน 

1. ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (APSC) 

-  การประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM) 

-  การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก 

    (ASEAN Regional Forum: ARF) 

-  การทหาร (Defense) 

-  กฎหมาย (Law) 

-  อาชญากรรมข้ามชาติ (Transnational Crime) 

2. ประชาคมสังคม-วัฒนธรรมอาเซียน (ASCC) 

-  วัฒนธรรมและศิลปะ (Culture & Arts) 

-  การจัดการภัยพิบัติ (Disaster Management) 

-  การศึกษา (Education) 

-  สิ่งแวดล้อม (Environment) 

-  มลพิษหมอกควันข้ามแดน (Haze) 

-  สาธารณสุข (Health) 

-  ข้อมลูข่าวสาร (Information) 

-  แรงงาน (Labour) 

-  การพัฒนาชนบทและขจัดความยากจน (Rural Development & Poverty Eradication) 

-  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science & Technology) 

-  สวัสดิการสังคมและการพัฒนา (Social Welfare & Development) 
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-  สตรี (Women) 

-  เยาวชน (Youth) 

3. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

-  การประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM) 

-  เขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area: AFTA) 

-  พลังงาน (Energy) 

-  อาหาร, เกษตร และป่าไม้ (Food, Agriculture & Forestry) 

-  การเงิน (Finance) 

-  การลงทุน (Investment) 

-  ทรัพยากรธรณี (Minerals) 

-  โครงการความร่วมมือระหว่างอาเซียนและลุ่มแม่น้ าโขง (Mekong Basin Development Cooperation) 

-  การคมนาคม (Transport) 

-  โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ (Telecommunication & IT) 

-  การท่องเที่ยว (Tourism) 

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของประชาคมอาเซียนซึ่งได้รับการกล่าวถึงในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 11 มี
ความครอบคลุมเกือบทุกประเด็น แม้บางประเด็นของเสาหลักประชาคมอาเซียนจะมิได้ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผน 
พัฒนาฯฉบับที่ 11  โดยตรงแต่ก็เป็นสิ่งที่หน่วยที่เกี่ยวข้องได้ถือปฏิบัติหรือด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว เช่น การ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียน (ASEAN Ministerial Meeting: AMM)  การประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมือง
และความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (ASEAN Regional Forum: ARF)ความร่วมมือทางด้านการทหาร (Defense) 
ของชาติอาเซียนการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Ministers: AEM)โครงการความร่วมมือ
ระหว่างอาเซียนและลุ่มแม่น้ าโขง (ASEAN  Mekong Basin Development Cooperation: AMBDC)เป็นต้น 
 

แนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ ประชาคมอาเซียนซึ่ งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11  จะน าไปสู่การก าหนดแผนกลยุทธ์หรือแผนปฏิบัติการของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทยทั้งในส่วนของประโยชน์ที่ จะ
ได้รับจากประชาคมอาเซียนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากประชาคมอาเซียน ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่จะท าให้การเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนบังเกิดผลในทางปฏิบัตินับเป็นความโชคดีของประเทศไทยที่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวได้พระราชทานค าสอนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  อันเป็นปรัชญาที่ยึดหลักทางสายกลาง 

ที่ชี้แนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับให้ด าเนินไปในทางสายกลางมีความพอเพียง และมีความ
พร้อมที่จะจัดการต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงซึ่งจะต้องอาศัยความรอบรู้ รอบคอบ และระมัดระวัง ในการวางแผน
และด าเนินการทุกขั้นตอนทั้งนี้ เศรษฐกิจพอเพียงเป็นการด าเนินชีวิตอย่างสมดุลและยั่งยืนเพ่ือให้สามารถอยู่ได้แม้ในโลก
โลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขันสูง 

ประเทศไทยจึงสามารถน าค าสอนพระราชทานดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนได้อย่างรู้เท่าทันและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นโดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานของหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในอัน
ที่จะมุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ
ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมพัฒนา



31 

 

ประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวมและยึดวิสัยทัศน์ประเทศไทย พ.ศ. 2570 ที่ว่า  “คนไทย
ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิ
บาล  การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง  มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและมั่นคง  อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน  ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บน
ฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลกสามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี 
 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 ได้ก าหนดแนวทางการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนใน พ.ศ. 2558 ไว้ครอบคลุมในทุกมิติทั้งด้านความม่ันคง สังคม-วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ ดังนั้นหน่วยงานภาครัฐ
แ ล ะ ภ า คี ก า ร พั ฒ น า ทุ ก ภ า ค ส่ ว น  ไ ด้ แ ก่  รั ฐ บ า ล  ร า ช ก า ร ส่ ว น ก ล า ง ก ร ะ ท ร ว ง / ก ร ม 
กลุ่ มจั งหวัด/จั งหวัด  องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น  สมาคมธนาคารไทยสภาอุตสาหกรรม หอการค้าไทย  
สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สมาคมผู้ประกอบการสถาบันการศึกษาทุกระดับ องค์กรพัฒนาเอกชน สมาคม มูลนิธิ 
องค์กรอาสาสมัครต่างๆสภาชุมชน กรรมการหมู่บ้าน ประชาคมหมู่บ้าน ฯลฯ  จะต้องร่วมมือกันในการแปลงแนวทางการ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม  

ทั้งนี้เพ่ือให้ประเทศไทยใช้โอกาสจากประชาคมอาเซียนในการพัฒนาประเทศและลดผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนอย่างรู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงโดยน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ได้พระราชทานไว้มาประยุกต์ใช้ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนกล่าวคือ การใช้ประโยชน์จากประชาคมอาเซียนอย่าง 
“พอประมาณ” ไม่เอารัดเอาเปรียบชาติสมาชิกอาเซียนอ่ืนแต่ต้องร่วมมือช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือก้าวเดินไปในนาม
ของอาเซียนการเตรียมความพร้อมอย่าง “มีเหตุผล” เพ่ือให้ “มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี” ภายใต้เงื่อนไขความรู้คู่คุณธรรมซึ่ง
จะน าไปสู่คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมที่มีความก้าวหน้าอย่างสมดุล มั่นคง และยั่งยืนตามค าขวัญของประชาคม
อาเซียนที่ ว่ า  “หนึ่ ง วิสั ยทั ศน์  หนึ่ ง เอกลั กษณ์ หนึ่ งป ระชาคม ” หรือ  “One Vision, OneIdentity, One 
Community” 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ประเทศ  (Country Strategy) 
******************** 

 ยุทธศาสตร์ประเทศ (country strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า  วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุลี เพ่ือ
ร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบใน
การจัดท างบประมาณปี 2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปีที่ผ่านมา 
ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก  56 แนวทางการด าเนินการรวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเชียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อ
วันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม  501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบรูณาการเป็นยุทธศาสตร์
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ประเทศ (Country Strategy)  ประกอบ 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการ
จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 วิสัยทัศน์ : “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
 หลักการของยุทธศาสตร์: “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน” 
 วัตถุประสงค์ :  1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
   2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
   3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : 1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
      2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
      3. การลดรายจ่าย 
      4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 ยุทธศาสตร์ : ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจาก
ประเทศได้ปานกลาง (Growth & Competitvenenss) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33  แนวทางการด าเนินการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบไปด้วย 8 ประเด็น 
20 แนวทางการด าเนินการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 
ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal 
Process) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเดินการ 
  
   
 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศได้ปานกลาง 
                     (Growth  & Competitvenenss) 

ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33  แนวทางการด าเนินการ 
ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

1.ด้านเกษตร 1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าการเกษตร 
1.2 การพัฒนาอุสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 

2.ด้านอุตสาหกรรม 2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุสาหกรรม 
2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio – plastic ,etc) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME  และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3.การท่องเที่ยวและบริการ 3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4.โครงสร้างพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาคอาเซียน 
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5.พลังงาน 5.1 นโยบายปรับโครงสร้างการใช้ราคาพลังงานที่เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6.การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 
ในภูมิภาค 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการลงทุน เพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุสาหกรรมทวาย และ Eastern seaboard 
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7.การพัฒนาขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด) 
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8.การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobility การใช้ประโยชน์ก าลังคนด้าน S & T 
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9.การพัฒนาพ้ืนที่และเมือง
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก

อาเซียน 
 
 
 

ประเด็นหลัก 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
 

แนวทางการด าเนินการ 
 9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 

9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

10.1 การปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และการใช้ 
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

11. การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

11.1 การจักระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการ
สังคมและการดูแล
ผู้สูงอายุ เด็กสตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่าเทียมคุณภาพชีวิต 
12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม
(SMEs) และเศรษฐกิจ
ชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 กองทุน (SML) 
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมทักษะคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
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14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอย่าง
ทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรม เพื่อลด
ความเลื่อมล้ า 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16. การต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่น 
สร้างธรรมาภิบาลและ
ความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ความรู้
เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) 
                     ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
18. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เพื่อความยั่งยืน 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพ่ือความยั่งยืน 

19. การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก(GHG) 

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลัง 
เพื่อสิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ า 

21.1 การปลูกป่า 
21.2 การลงทุนด้านบริหารจัดการน้ า 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22. การเลี่ยนแปลง 
สภาวะภูมิอากาศ 

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว(mitigation and adaptation) 
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process) 
                     ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23. กรอบแนวทางและ
การปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24. การปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ 

24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบบรูณาการ โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E –Service 

25.การพัฒนาก าลังคน
ภาครัฐ 

25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน และเตรียมพร้อม
ส าหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมบุคลากร 
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้าง 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้ และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

27.การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
28. การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

29. การแก้ไขปัญหาความ
ม่ันคงจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และเสริมสร้าง
ความม่ันคงในอาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ภายใต้กรอบนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ 2555 – 2559 
29.2 การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง 30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ 
 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 วิสัยทัศน์   
 

                             “สะพาน นวัตกรรมน าการค้า เกษตร ท่องเที่ยวสู่อาเซียน” 

  พันธกิจ 

๑. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการค้าภายในและประเทศกลุ่มอินโดจีน 
๒. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านการท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและประเทศกลุ่ม 

อินโดจีน 

๓. ประสานสนับสนุนและเสริมสร้างความร่วมมือในด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบการด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ : 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ นั้น มีประเด็นการพัฒนาเชื่อมโยงกับ 

กลุ่มประเทศอาเซียนเป็นหลัก โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ ๔ ประเด็น ดังนี้ 

๑. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
๒. การพัฒนาการท่องเที่ยว 
๓. การพัฒนาการค้าขายชายแดนและความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศอาเซียน 
๔. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 เป้าประสงค์ 

 “เกษตรก้าวหน้า การค้ามั่งคั่ง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 

ประเด็นยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวดั  (Strategic  Issues) 
  ๑.การพัฒนาการค้าชายแดนและความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน 
   เป้าประสงค์ 

๑. การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมขนส่งให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพระหว่างภาคที่ 
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด   

๒. การส่งเสริมเขตปลอดอากรของกลุ่มจังหวัด เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจการค้า 
๓.  การส่งเสริมการใช้ศูนย์กระจายสินค้าและ ศูนย์ตรวจปล่อยรถ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์ 
ทางด้านการค้าของกลุ่มจังหวัด 
๔.  การรวบรวมผลิตผลสินค้าเกษตรกรรมเชื่อมโยงการส่งออกผ่านการค้าชายแดน 
๕.การกระตุ้นตลาดการค้าชายแดน 
๖.  การกระตุ้นการค้า และส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัด 
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๗.  การประสานและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างต่อเนื่อง 
๘.  การส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการทางด้านการค้าชายแดนเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน 
๙.  การส่งเสริมด้านการศึกษาร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทย และประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

  กลยุทธ์ 
๑. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒. พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดน 
๓.  ส่งเสริมการลงทุน 
๔.  พัฒนาและส่งเสริมด้านวัฒนธรรม และเชื่อมโยงเมืองเพ่ือนมิตร 
๕.  ส่งเสริมทางด้านการศึกษาเชื่อมโยงทางด้านการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

   ๓.๒การพัฒนาการท่องเที่ยว 
   เป้าประสงค์ 

๑.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเพ่ือรองรับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว 

๒.  การส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมแหล่งเรียนรู้ ศิลปะ และวัฒนธรรมร่วมกันของกลุ่มจังหวัด 
 และประเทศเพ่ือนบ้าน 
๓.  การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกทางด้านการท่องเที่ยวและส่งเสริมการบริหารการจัดการ 
การท่องเที่ยวให้มีประสิทธิภาพ 
๔.  การสร้างความตระหนัก และสร้างความปลอดภัย บรรเทาสาธารณภัยด้านการท่องเที่ยว 

๕.  การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๖.  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางการท่องเที่ยว 
๗.  การส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว 
๘.  การพัฒนาการตลาดและกลุ่มเป้าหมายเชิงรุก 

  กลยุทธ์ 
๑.  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
๒.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
๓.  ส่งเสริมด้านบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
๔.  ส่งเสริมบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 

    ๕.  ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
   ๓.๓การพัฒนาการเกษตรกรรม 
  เป้าประสงค์ 

๑.  การพัฒนาด้านวิจัยรวมทั้งส่งเสริมเทคโนโลยีทางด้านเกษตรกรรม 

๒.  การส่งเสริมการผลิตเพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้า 
๓.  การสร้างเสริมประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า 
๔.  พัฒนาตราสินค้าเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่า 
๕.  พัฒนาระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรกรรม 

๖.  เพ่ิมศักยภาพของบุคลากรทางด้านเกษตรกรรม 
๗.  ส่งเสริมการลงทุนการเพาะปลูกในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัด และประเทศเพ่ือนบ้าน 

  กลยุทธ์ 
๑.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
๒.  เพ่ิมผลผลิตและพัฒนาคุณภาพ 
๓.  แปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
๔.  พัฒนาทางด้านการตลาด 
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๕.พัฒนาบุคลากรทางด้านเกษตรกรรม 
    6.  ส่งเสริมการเกษตรในพ้ืนที่ และในประเทศเพ่ือนบ้าน 
   ๓.๔การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
          เป้าประสงค์ 

๑.  การเตรียมความพร้อมของชุมชนเข้มแข็ง 

  กลยุทธ์ 
๑.  ยกระดับและเพ่ิมขีดความสามารถให้กับประชาชนทุกภาคส่วน 

การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SOWT Analysis) 
 จุดแข็ง (strength : S) 

  ประกอบด้วย  การเป็นศูนย์กลางการคมนาคม ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีหนองหาร
แหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นที่ตั้งพระต าหนักภูพานราชนิเวศและศูนย์ศึกษาการพัฒนา
ภูพาน มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ อากาศดี สิ่งแวดล้อมงาม มีสถานศึกษาจ านวนมากและเปิดสอนทุกระดับ
แหล่งอารยธรรม มีภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีท้องถิ่นมากมาย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีผลิตภัณฑ์
ชุมชน แหล่งผลิตการเกษตรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตของเกษตรอุตสาหกรรม เช่น ข้าวคุณภาพ โคขุน ประชากรวัย
แรงงานที่มีการศึกษามีจ านวนมาก 

จุดอ่อน (Weaknesses :W) 
ประกอบด้วย ปัญหาความยากจนของชาวชนบทและการขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ความต่อเนื่องของ

ผู้บริหาร ขาดบุคลากรทางการแพทย์ ขาดการส่งเสริมภาคเกษตรและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหายาเสพติด การจัดการระบบชลประทานขาด
ประสิทธิภาพ การคมนาคมไม่สะดวก 

โอกาส (Opportunities:O) 
ประกอบด้วย  นโยบายการส่งเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน การแก้ไขปัญหาความยากจน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ประเทศเพื่อนบ้านมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
การเปิดเสรีทางการค้า ส่งผลการขยายการค้าระหว่างอนุภูมิภาคเพ่ิมมากขึ้น การเชื่อมโยงเส้นทางฝั่งตะวันออกฝั่ง
ตะวันตกและภายในกลุ่มจังหวัด แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน กระแสเกษตรปลอดสารพิษ เครือข่ายโครงการศิลปา
ชีพพิเศษ การเป็นจังหวัดน าร่องในโครงการส าคัญ 
 
 
 
 

อุปสรรค (Threat : T) 
ประกอบด้วย ภาครัฐให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวน้อย กฎหมายประเทศเพื่อนบ้านไม่เอื้อต่อ 

การท่องเที่ยว ภัยธรรมชาติ น้ าท่วม ภัยแล้ง การลักลอบค้ายาเสพติด ผลกระทบจากวัฒนธรรมต่างชาติ ขาดการ
ลงทุนภาคอุตสาหกรรมจากภายนอก การเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างจังหวัดยังไม่สามารถอ านวยความสะดวกได้ ระยะ
ทางไกล ค่าบริการขนส่งสูง 
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วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 
 

วิสัยทัศน์ : 
“ สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ” 

 
พันธกิจ : 

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟ้า 
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 
8. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่งคงของชาติ 

เป้าหมายการพัฒนา : 
1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
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2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
4. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
7. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
8. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ : 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.1  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
 1.2  การพัฒนาเกษตรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
 1.3  การพัฒนาเพ่ิมมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
 1.4  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
2.1 การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

 2.2 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
 2.3 การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

 
3.การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
3.1 การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

 3.2 การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
 3.3 การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

4.การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
4.1  การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 

 4.2  การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

5.ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 

 5.2  การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
 5.3  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
 5.4  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
 5.5 ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
 5.6 เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด 
จุดแข็ง (Strengths) 

1. ผู้บริหารจังหวัดมีวิสัยทัศน์กว้างไกล ท างานด้วยความมุ่งมั่น 
2. หน่วยงานภายในจังหวัดสกลนครให้ความร่วมมือในการท างานมีการประสานงานที่ดี 
3. บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ที่ปฏิบัติงาน 
4. พระต าหนักภูพานราชนิเวศน์เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวจังหวัดสกลนคร 
5. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน ศูนย์ศิลปาชีพ และโครงการพระราชด าริต่างๆเป็นแหล่งความรู้ในการ

ประกอบอาชีพและด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
6. วัดและพระอริยสงฆ์ในจังหวัดสกลนคร เป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป 
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7. สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในจังหวัดสกลนครเป็นแหล่งวิชาการท่ีมีศักยภาพในการสนับสนุน
การด าเนินงานต่างๆ 

8. ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดสกลนครมีหลายชนเผ่า ท าให้มีวัฒนธรรมที่หลากหลายจึงเป็นแหล่งความรู้
ของผู้สนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของชนเผ่าต่างๆ 

9. ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น(OTOP) เช่น เนื้อโคขุนโพนยางค า ผ้าย้อมคร้าม น้ าหมากเม่า ข้าวฮาง เป็นที่รู้จัก
และนิยมชมชอบของคนทั่วไป 

10. เป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าส าเร็จรูปที่ใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศ 
11. ที่ตั้งของจังหวัดสกลนครมีเส้นทางคมนาคมทางถนนเชื่อมโยงจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และกลุ่ม

ประเทศอินโดจีน ตลอดจนมีสนามบินพาณิชย์ ที่สามารถใช้ในการเดินทางและขนส่งสินค้า 
12. โรงงานหลวงอาหารส าเร็จรูปที่ ๓ (เต่างอย) สามารถรองรับการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรได้ 
13. อุทยานแห่งชาติภูพาน ภูผายล และภูผาเหล็ก ที่ตั้งในจังหวัดสกลนคร มีความอุดมสมบูรณ์ 
14. ล าน้ าในจังหวัดสกลนครได้แก่ ล าน้ าอูน ล าน้ ายาม ล าน้ าก่ า ล้ าน้ ายาม ล าน้ าปลาหาง เขื่อนน้ าพุง 

ท าให้มีพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์จ านวนมาก และมีหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดขนาดใหญ่ที่มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง 

15. เครือข่ายภาคประชาชนในจังหวัดสกลนครด้านต่างๆ มีความเข้มแข็ง เช่น ด้านเกษตรอินทรีย์ การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 

16. พ้ืนที่การเกษตร ประมง ปศุสัตว์ มีปริมาณมาก และมีศักยภาพในการสร้างรายได้มากถึงร้อยละ 
๒๐.๕๕ ของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 

17. สภาพภูมิอากาศของจังหวัดสกลนครมีแรงลมและแสงแดดที่เอ้ือต่อการน ามาใช้ผลิตพลังงานได้ 
จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ระบบการท างานมีขั้นตอนมาก ท าให้งานล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
2. บุคลากรบางส่วนยังไม่ปรับวิธีท างาน ยังคงท างานแบบเดิมตามท่ีเคยปฏิบัติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
3. งบประมาณของจังหวัดมีไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่  เช่น การพัฒนาหนองหาร เป็นต้น 
4. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาที่ใช้ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
5. ความพร้อมของประชาชนในการเข้าสู่ประเทศอาเซียนยังไม่เพียงพอ 
6. ไม่ได้ก าหนดพ้ืนที่ปลูกพืชและเป้าหมายการผลิตที่ชัดเจน 
7. ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ า ซึ่งเนื้อท่ีประมาณ ๓,๙๓๑,๖๓๐ ไร่ และยังมีปัญหาดินเค็ม พ้ืนที่

ประมาณ ๑,๐๗๗,๐๔๓.๗๕ไร ่
8. พ้ืนที่ท าการเกษตรได้รับประโยชน์จากแหล่งน้ าชลประทานน้อย 
9. สถานบันเกษตรกรไม่มีความเข้มแข็ง 
10. จังหวัดสกลนครมีรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (ปี ๒๕๕๓) เท่ากับ ๔๑,๕๘๑ บาท โดยจัดอยู่ในล าดับที่ 

๖๙ ของประเทศ และล าดับที่ ๑๒ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
11. จังหวัดสกลนครขาดแคลนบุคลากรด้นสาธารณสุข ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล

วิชาชีพ 
12. ขาดการบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนาจังหวัด 
13. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนทุกวิชาหลักในระดับประถมศึกษา,มัธยมศึกษาอยู่ในระดับต่ ากว่า

ร้อยละ ๕๐  
14. ประชาชนจังหวัดสกลนครมีความรู้ความเข้าใจในต านาน และประวัติศาสตร์ท้องถิ่นยังไม่แพร่หลาย 
15. แรงงานในพ้ืนที่มีการเคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัด ท าให้ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม ภาค

บริการ และภาคอุตสาหกรรม 
16. ครอบครัวส่วนใหญ่ในจังหวัดสกลนครมีแต่คนชราและเด็กอาศัยอยู่ 



42 

 

17. ประชาชนให้ความส าคัญน้อยในการปกป้อง อนุรักษ์ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 
 
 

โอกาส (Opportunities) 
1. รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมด้านอาหารปลอดภัย การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แลการใช้ผ้าไทย 
2. กระแสความต้องการบริโภคผลผลิตการเกษตรปลอดภัยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลให้สามารถเพ่ิมมูลค่า

ผลผลิตการเกษตรได้ 
3. เป็นจังหวัดที่มีพ้ืนที่อยู่ใกล้กับประเทศเพ่ือนบ้านในแถบภูมิภาคอินโดจีน ซึ่งเป็นผลให้เดินทางไปมา

สะดวก และมีการเชื่อมโยงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้านการศึกษา สังคมการค้า การลงทุน 
และการท่องเที่ยว 

4. สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แหง่ที่ ๒ (มุกดาหาร) และแห่งที่ ๓ (นครพนม) เป็นเส้นทางการส่งออก
สินค้าท่ีมีจุดเชื่อมที่จังหวัดสกลนคร ท าให้จังหวัดสกลนครมีโอกาสที่สินค้าจะผ่านทางในปริมาณท่ี
มาก และนักท่องเที่ยวต้องเดินทางผ่านจ านวนมาก 

5. โครงการปิดทองหลังพระ เป็นโครงการส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและองค์
ความรู้ไปใช้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ภัยคุกคาม (Threats) 
1. วัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้าด้วยความเป็นโลกาภิวัตน์เป็นที่นิยมชมชอบของเด็กและเยาวชน 

ซึ่งขัดแย้งกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
2. ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสูง ท าให้เสียเปรียบในการแข่งขันกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
3. นโยบายเปิดประเทศในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท าให้มีการแข่งขันสูง ส่งผลต่อราคาผลผลิตอย่าง

รุนแรง 
4. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง ท าให้ต้นทุนด้านเกษตรกรรมและการขนส่งมีราคาสูงขึ้นไปด้วย 
5.  

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ค าแถลงนโยบายของ  นายวิจารณ์  มุทาพร  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก   ซึ่งได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งแก  เมื่อวันที่  29 พฤศจิกายน 2556  ได้ก าหนดนโยบายในการบริหารงานไว้  ดังนี้ 
1.   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 1.1  ประสานหน่วยงานอื่นๆ เพ่ือขอรับงบประมาณมาพัฒนาในต าบล 
 1.2  ส่งเสริมโครงการก่อสร้างถนน คสล. ลาดยางเชื่อมระหว่างต าบล ระหว่างหมู่บ้านในต าบลและในหมู่บ้านทั้ง 
8 หมู่บ้านให้ทั่วถึง 
 1.3  ส่งเสริมโครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนลาดยาง/คสล. พร้อมถนนลูกรังในต าบล 
 1.4 ส่งเสริมโครงการก่อสร้างสะพาน บล็อกคอนเวิร์สภายในต าบล 
 1.5 ส่งเสริมโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่ 
 1.6 ส่งเสริมขุดลอกแหล่งน้ าตื้นเขินในต าบล 
 1.7 ส่งเสริมก่อสร้างประปาและปรับปรุงภายในต าบล 
 1.8 ส่งเสริมขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่องทางในหมู่บ้านและการเกษตรให้ทั่วถึงในต าบล 
 
 
2.  ด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 
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 2.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนโดยการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ เพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ด้วยการ
สนับสนุนงบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ให้กลุ่มอาชีพต่างๆ ผลิตสินค้าอันเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นและด าเนินชีวิตตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 2.2  ส่งเสริมจัดหารถบริการฉุกเฉินเพ่ือบริหารฉุกเฉินในต าบล 
 2.3  ส่งเสริมให้มีตลาดชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 2.4  ส่งเสริมให้มีลานกีฬาชุมชน เช่น กีฬาและสถานที่ออกก าลังกายอย่างทั่วถึง 
3.  ด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 
 3.1 ส่งเสริมจารีตประเพณี บุญพระเวสสันดร ทอดเทียนเข้าพรรษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 3.2 ส่งเสริมประเพณีรดน้ าด าหัวผู้สูงอายุในวันสงกรานต์ 
 3.3 ส่งเสริมกีฬาพร้อมอุปกรณ์ 
4.  ด้านสาธารณสุข โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 4.1  ส่งเสริมระบบหลักประกันสุขภาพให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 4.2 ส่งเสริมการรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อที่เกิดข้ึน 
 4.3 ส่งเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชนในต าบล 
 4.4  ส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กแรกเกิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 
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1. การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

1. ประชาชนมี
ความต้องการจะ 
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมถนน 
คสล. และถนนเพ่ือ
การเกษตร 
2. ไฟฟ้ายังไม่
เพียงพอและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 

หมู่ที่ 
1,2,4,5,6,8,9,10 
ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
หมู่ที่ 
1,2,4,5,6,8,9,10 
ต าบลทุ่งแก 
 

ประชาชนในพ้ืนที่
ประมาณ  1,300 
ครัวเรือน 
 
 
 
หมู่ที่ 
1,2,4,5,6,8,9,10 
ต าบลทุ่งแก 
 

การก่อสร้างปรับปรุง  
ซ่อมแซมถนน คสล.และ
ถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่ท า
การเกษตรครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 
 
ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าให้
ครอบคลุม 

2. การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1. เด็กและเยาวชน
บางส่วนอ่าน
หนังสือ 
ไม่ออก 
2. ประชาชนขาด
การแสวงหาความรู้ 
ความใฝ่รู้ด้วย
ตนเอง 
3. ขาดศูนย์กลาง
แห่งการศึกษา
ตลอดชีวิตภายใน
ต าบลอย่างเป็น
รูปธรรม 
4. ประชาชนคนรุ่น
ใหม่ห่างเหิน
กิจกรรมทาง
ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่ต าบลทุ่งแก 
 
 
ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
ต าบลทุ่งแก 

เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
 
 
ประชาชน
โดยทั่วไป 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

จ านวนเด็กและเยาวชน
จะอ่านหนังสือไม่ออก
เพ่ิมข้ึน 
 
จะเกิดปัญหาการ
ด ารงชีวิตในสังคม การ
ไม่ทันต่อเหตุการณ์  
 
มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้
หรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
ในต าบลอย่างเป็น
รูปธรรม 
 
เยาวชนไม่ให้ความส าคัญ 
ทางศาสนา  ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เริ่มจางหายเปลี่ยนแปลง
ไปตามกระแสวัตถุนิยม 
และค่านิยมสมัยใหม่ 

 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและ

ปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 
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3. การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมการ
ลงทุนและ
การเกษตร 

1. ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรตกต่ า ไม่
มีตลาดรองรับที่
ชัดเจน 
 
2. ปัญหาการ
ว่างงาน/ไม่มีงานท า
ในช่วงระหว่างรอ
การผลิตรอบต่อไป 

หมู่ที่ 
1,2,4,5,6,8,9,10 
ต าบลทุ่งแก 
 
 
หมู่ที่ 
1,2,4,5,6,8,9,10 
ต าบลทุ่งแก 
 

เกษตรกรในพ้ืนที่
ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
เกษตรกรในพ้ืนที่
ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 

เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่มข้ึน  
การผลิตด้านการเกษตร
ลงทุนสูง เช่น เมล็ดพันธุ์ 
ปุ๋ย มีราคาแพง  รายรับต่ า 
– รายจ่ายสูง ประกอบกับ
ภาวะเศรษฐกิจของ
ประเทศในปัจจุบันด้วย 
เกษตรกรว่างงานเพ่ิมมาก
ขึ้น 
ไม่สามารถท าการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งได้  
เนื่องจากขาดแคลนน้ า 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา 

พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 
การคาดการณ์

แนวโน้มในอนาคต 
4. การพัฒนาด้าน
การจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคม การ
รักษาความสงบ
เรียบร้อยและ
ความมั่นคง 

1. ปัญหาครอบครัว
แตกแยก 
 
 
 
 
 
 
2. ปัญหายาเสพติด 
 
 
 
3. ปัญหาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนใน
พ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 
 
 
ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
ผู้น าชุมชน 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
 
 
 

มีการหย่าร้างเพ่ิม
สูงขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่
แยกทางกันเด็กและ
เยาวชนส่วนใหญ่จะ
อยู่ในการอุปการะ
เลี้ยงดูของผู้สูงอายุ  
เช่น ปู่ ย่า ตา ยาย 
เป็นต้น 
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดเพ่ิมข้ึน   
มีการลักขโมยเกิดขึ้น  
 
ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ
ตนเองหรือหมู่บ้านลด
น้อยลงเรื่อยๆ  
มีความเห็นแก่ตัว มี
การเอารัดเอาเปรียบ
กันเพ่ิมมากขึ้น 
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ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและ

ปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 

5. การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 

1.  ปัญหาการบุกรุก
พ้ืนที่สาธารณะ
ประโยชน์ ป่าชุมชน 
เพ่ิมมากข้ึน ไม่มีแนว
เขตพ้ืนที่สาธารณะ 
ที่ชัดเจน 
 
2. ปัญหาการจัดการ
ขยะภายในต าบล 
 
 
 
 

ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 
 
ต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 

ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
 

มีการบุกรุกพ้ืนที่ 
สาธารณะประโยชน์
เพ่ิมข้ึน  
 
 
 
 
ขยะมีปริมาณเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง  มี
ปัญหามลพิษทาง
อากาศบริเวณรอบๆ
พ้ืนที่บ่อก าจัดขยะ
และพ้ืนที่ใกล้เคียง 

6. การพัฒนา 
ด้านการเมือง   
การปกครอง   
การบริหารงาน 

1. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังอยู่ใน
ระดับน้อยยังอิงความ
คิดเห็นของผู้น าชุมชน
เป็นหลัก 

ต าบลทุ่งแก 
 

ประชาชนในต าบล 
 

การแก้ไขปัญหาที่
แท้จริงของประชาชน
เป็นไปได้ยากข้ึน
เพราะประชาชนขาด
การมีส่วนร่วม 
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ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT Amalysis (จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค) 

 จากผลการวิเคราะห์สภาพปัญหาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก   และสภาพความต้องการของ
ประชาชนโดยแท้จริง การประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็นภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดย
เป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคต
ต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  
(Weak-W)  และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ  สามารถ
วิเคราะห์ประเมินผลได้ดังนี้ 

 จุดแข็ง  ( Strengths : S ) 
1.  เป็นแหล่งเกษตรกรรม 
2.  ผู้น าชุมชนมีความสามัคคีกัน 
3.  ปัญหาทางสังคมไม่รุนแรง 
4.  มีกองทุนหมู่บ้านในรูปแบบต่างๆเพ่ือช่วยเหลือกัน 
5.  มีประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม( เช่น ประเพณีท าบุญข้าวเปลือก,  ลอยกระทง,     
    รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ  เป็นต้น) 
6.  มีหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  ท าให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆอย่างทั่วถึง 

 จุดอ่อน  ( Weaknesses : W ) 
1. ไม่มีระบบชลประทาน  พ้ืนที่การเกษตรขาดแคลนน้ าในการท าการเกษตรนอกฤดู 
2. ไม่มีระบบการบริหารจัดการน้ าแบบยั่งยืน 
3. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในต าบล 
4. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริมนอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรม 
5. ขาดตลาดกลางพืชผลทางการเกษตร 
6. เกษตรกรใช้สารเคมีมากในภาคการเกษตร 
7. การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับน้อย 
8. รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
9. การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 

 โอกาส  ( Opportunities : O ) 
1. มีหน่วยงานราชการต่างๆในพ้ืนที่เพ่ือติดต่อประสานงานและให้ความช่วยเหลือ 
2. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก าหนดรัฐต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การจัดการสาธารณะ  การบริหารงานบุคคล   
การเงินและการคลัง 

3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชนในท้องถิ่นตนเองและรองรับภารกิจถ่ายโอน 

4. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่ประชาชน  เพ่ือให้
เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากข้ึน 

5. ต าบลทุ่งแกมีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก   ท าให้การขนส่งสินค้าและการเดินทางไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ  ได้
สะดวก  

 

 อุปสรรค  ( Threats : T ) 
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1. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรจากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน 
2. การเมืองระดับประเทศยังมีปัญหาความขัดแย้งท าให้การบริหารงานด้านนโยบายไม่มีความแน่นอน 
3. ปัญหาภาวะโลกร้อนส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆ  เช่น  ภัยแล้ง  ภัยหนาว  หมอกควัน  อุทกภัย  ไฟป่า 
4. ระเบียบกฎหมายไม่เอ้ือต่อการบริหารจัดการเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
5. ปัจจัยการผลิตมีราคาสูงขึ้น  ท าให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและความสามารถในการแข่งขันลดลง  ราคาผลผลิต

ทางการเกษตรตกต่ า 
วิสัยทัศน์ (Vision) 

“ ชุมชนเข้มแข็งและน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม 
ใส่ใจคุณภาพชีวิต น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมก้าวไปสู่อาเซียน ” 
 

พันธกิจ(Mission) 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานให้ครบทุกหมู่บ้าน 
2. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้ของประชาชน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. ส่งเสริมความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

 
เป้าหมาย 

1. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
2. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
3. มีการพัฒนาคนและชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
4. มีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด ารงชีวิต 
5. เพ่ืออนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  พ.ศ.2559 -2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ 

 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

แนวทางการพัฒนา 

ผลผลิต/โครงการ 

พัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

การพัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเที่ยว 

 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อ
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 
 

การพัฒนาการค้า การลงทุน 
และการท่องเท่ียว 

การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดลุยัง่ยืน 

ด้ำนกำรสง่เสริมกำรลงทนุ

และกำรเกษตร 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาส่งเสริม
คุณภาพชีวิต การศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้ำนกำรเมืองและกำร
บริหำร 

1ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร
อเนกประสงค์ รั้ว 
2ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบ
น้ าอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
3.ขยายเขตไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

1. ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา 
2.ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรม
ของท้องถ่ิน 
3.การป้องกัน การแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อ 
4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา 
5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 
 

1.พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
2.พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค
และการเกษตร 

 

1.ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

2.การป้องกันสาธารณะภัยและ
ช่วยเหลือประชาชนที่ประสบ
สาธารณะภัย 

1.สร้างจิตส านึกและตระหนักในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.ปรับปรุงถนนที่สาธารณะให้มีความ
สะอาดร่มรื่น 
3.สร้างระบบการก าจัดขยะอย่างสุขอนามัย
สุขอนามัย 
 

1.พัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนที่ทันสมัยและรวดเร็ว 
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่
ประชาชน 
 

1.ก่อสร้าง ซ่อมแซมถนน คสล./

ถนนลูกรัง 

2.ปรับปรุงซ่อมแซมน้ าประปา 

3.ขยายเขตไฟ้ฟ้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Strategy Map 

แบบ ยท.02 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพือ่
สร้างศักยภาพในการแข่งขัน 

กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดีตำมหลกัธรรมำภิบำลและ

ควำมมัน่คง 

ง 

1.ส่งเสริมการออกก าลังกาย 

2.ส่งเสริมการศึกษาและบริการด้านการศึกษา 

3.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

1.ส่งเสริมกลุ่มอาชีพและพัฒนา
อาชีพ 
2.ขุดลอกล าห้วยสาธารณะ
ประโยชน ์

1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณะ

ภัย 

2.ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อปพร. 

1.อนุรักษ์ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.จัดท าโครงการเพื่อลด

ปริมาณขยะ 

1.จัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

2.จัดท าแผนพัฒนา อบต. 

3.ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ 

4.จัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ด้ำนกำรจดัระเบียบ

ชมุชน/สงัคม กำรรักษำ

ควำมสงบเรียบร้อย 

แบบ ยท.01 

การบริหารกิจการบา้นเมืองทีด่ี
ตามหลักธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง 
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วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท. 

แนวทางการพัฒนา 

สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกจิพอเพียง 

กำรพฒันำกำรเกษตรและ

อตุสำหกรรมกำรเกษตรตำม

ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 

กำรพฒันำกำรค้ำ กำร

ลงทนุ และกำรทอ่งเที่ยว 

1. จัดให้มีและบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟา้   5.ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชวีิตและพฒันาการศึกษาของประชาชน   6.ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  7.พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
4.ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 

เป้าประสงค์ 
1.ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 5.ส่งเสริมการท่องเท่ียวเผยแพร่ประเพณีและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถงึ 
2.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น      6.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟอูย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3.ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย     7.ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพอยา่งทั่วถึง 
4.การค้า การลงทุน พาณิชยกรรมและเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 

กำรพฒันำทรัพยำกร

มนุษย์ เพื่อสร้ำงศกัยภำพ

ในกำรแข่งขนั 

กำรพฒันำทรัพยำกรธรรมชำติ

และสิ่งแวดล้อมอยำ่งสมดลุ

ยัง่ยืน 

กำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดีตำมหลกั
ธรรมำภิบำลและควำม
มัน่คง 

1การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
2.การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
3.การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
4.การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

1.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม 
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
2.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ
ท่องเที่ยว 
3.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
ส่งเสริมอาชีพ 
 

1.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพา   
ตนเองได้ 
2.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
3.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการ
ให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

 

1.การพัฒนาการจัดการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 
2.การพัฒนาการจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ดี 
 

1.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
2.การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบ
เรียบร้อย 
3.การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
4.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
5.ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยใน
สถานศึกษาทุกระดับ 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  

  พันธกิจ  1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า อาคาร สถานที่ และหอกระจายข่าว 
2. จัดให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3. จัดให้มีและบ ารุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะแก่ชุมชนอย่างเพียงพอ 

 
  เป้าประสงค์ 1. การคมนาคมทางบกมีความสะดวกรวดเร็ว  และปลอดภัย 

2. ประชาชนมีสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน อย่างเพียงพอในการด ารงชีวิต 
   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

- จ านวนถนนที่ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
- จ านวนถนนครอบคลุมในเขตพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
- จ านวนแหล่งน้ าอุปโภค  บริโภคและการเกษตรเพ่ิมขึ้น 
- จ านวนไฟฟ้าส่องสว่างตามถนนและชุมชนเพิ่มขึ้น 

 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ท่อระบายน้ า 
อาคารอเนกประสงค์ รั้ว 

-จ านวนถนน สะพาน ท่อระบายน้ า อาคาร
อเนกประสงค์ รั้วที่เพ่ิมข้ึนและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาระบบน้ าอุปโภค บริโภคและ
การเกษตร 

-จ านวนแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค – บริโภคและการเกษตร 
ที่เพ่ิมขึ้น 

3. ขยายเขตไฟฟ้า  ไฟฟ้าสาธารณะ -จ านวนไฟฟ้าสาธารณะครอบคลุมทุกพื้นที่ 
 
   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 

กองช่าง 
 
  ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด:   ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ 
                                                                                   ความมั่นคง 
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  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

  

  พันธกิจ  1.  ส่งเสริม อนุรักษ์ และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะ จารีตประเพณี  และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 

บทที่  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 



 

2.  ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและใช้เวลาว่าง 
ให้เกิดประโยชน์ 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 

 

เป้าประสงค์ 1.ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงามคงอยู่สืบไป 
2.ประชาชนมีสุขภาพจิตที่ดี  สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง 
3.ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-  การจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
-  จ านวนสนามกีฬาและสถานที่ออกก าลังกายที่เพ่ิมข้ึน 
-  จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการออกก าลังกายและการเล่นกีฬา -  จ านวนร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสริมการออกก าลังกายและ

ด้านกีฬาเพ่ิมข้ึน 
2. ส่งเสริมการจัดงานประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น -  จ านวนร้อยละของกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ

ประเพณีท้องถิ่นเพิ่มข้ึน 
3. การป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและป้องกันควบคุม 

โรคติดต่อ 
- จ านวนร้อยละของผู้ติดยาเสพติดและโรคติดต่อลดลง 

4.ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา -จ านวนร้อยละของกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

5.เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม -จ านวนกิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชนและสังคมเพ่ิมขึ้น 

   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-  ส านักปลัด,  กองคลัง,  กองช่าง 

  ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
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   3.  ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร 

 

  พันธกิจ  1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในพื้นท่ี 
2. ส่งเสริมการขับเคลื่อนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ส่งเสริมให้มีกลุ่มอาชีพตลอดจนขยายโอกาสให้เข้าถึงแหล่งเงินทุน  
4. ส่งเสริม สนับสนุนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 



 

เป้าประสงค์ 1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ 
2. ประชาชนมีงานท าสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
3. ประชาชนมีกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็งและมีแหล่งเงินทุนหมุนเวียน 
4. ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านการค้า  การลงทุน การท่องเที่ยว และความสัมพันธ์ 
กับประเทศเพ่ือนบ้าน 

 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-  การจัดฝึกอบรม ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน 
-  มีการพัฒนาแหล่งน้ าในการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ 
 

  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน -  จ านวนร้อยละของประชาชนได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพ
เพิ่มข้ึน 

2. พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร -  จ านวนร้อยละของแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค มีเพียงพอและ
ทั่วถึง 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-กองช่าง,  ส่วนการศึกษา,  ส านักปลัด 

 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตาม 
       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
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4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม การรักษาความสงบเรียบร้อยและความม่ันคง 

  

  พันธกิจ  1.ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    2.การป้องกันสาธารณะภัยและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบสาธารณะภัย 

 

เป้าประสงค์ 1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี   สถาบันครอบครัวเข้มแข็งและสร้างสังคมแห่งสันติสุข 
2.  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีการเตรียมความพร้อมเม่ือเกิดสาธารณะภัย   

 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-  จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตดี  ครอบครัวเข้มแข็ง 
-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 



 

1.ระบบรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน 

 
-  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิม่ขึ้น 
 

2.การป้องกันสาธารณะภัยและช่วยเหลือประชาชนท่ี 

ประสบสาธารณะภัย 

-  จ านวนร้อยละของกิจกรรมที่ส่งเสรมิหรืออบรมให้ความรู้ 

ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
 

   หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-  ส านักปลัด  
  ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 5ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
และความมั่นคง 
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  ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  

  พันธกิจ  1.สร้างจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.ปรับปรุงถนนที่สาธารณะให้มีความสะอาดร่มรื่น 
   3.สร้างระบบการก าจัดขยะอย่างถูกสุขอนามัย 

 

เป้าประสงค์ 1.  มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์และเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับป่า 
2.  ถนน แหล่งน้ า  และท่ีสาธารณประโยชน์มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย 
3.  มีการบริหารจัดการขยะอย่างถูกต้องสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 

    

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
-  มีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึน และมีการปลูกต้นไม้ในโอกาสส าคัญต่างๆ 
-  ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษาความสะอาด  ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมและมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 
-  ประชาชนมีการคัดแยกขยะและทิ้งขยะอย่างถูกวิธี   

 



 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.  สร้างจิตส านึกและตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  จ านวนต้นไม้ที่มีการปลูกเพิม่ขึน้ 

-  ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
2.ปรับปรุงถนนท่ีสาธารณะใหม้ีความสะอาดร่มรื่น -  ประชาชนมีจิตส านึกในการทิ้งขยะและดูแลรักษาความสะอาด  

 
3.สร้างระบบการก าจดัขยะอย่างถกูสุขอนามัย 
 

-  การจัดเก็บขยะมูลฝอยเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว 

-  จ านวนครัวเรือนท่ีมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจดัการ

ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-  ส านักปลัด 
 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบ 
       บูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 
 
 
 
               

62 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

   พันธกิจ  1.บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง 
2.พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม  สร้างสังคมแห่งสันติสุข 
3.  ส่งเสริมและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
4.  ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์ 1. บุคลากรได้เข้ารับการประชุม  อบรมในรูปแบบต่างๆ 
2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ  อ านาจหน้าที่ของตนตามรัฐธรรมนูญการปกครอง
ประเทศ  มีส่วนร่วมกิจกรรมในรูปแบบต่างๆตลอดจนกิจกรรมทางการเมืองการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
3.  ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากข้ึน 

    4.ประชาชนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันและมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพ่ิมขึ้น 
 

   ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
- จ านวนร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ความรู้ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
-  จ านวนร้อยละของกิจกรรมพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม   
-  จ านวนร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการท้องถิ่น 
-  จ านวนร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 



 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนทีท่ันสมยัและรวดเร็ว -  จ านวนร้อยละของบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา ความรู้

ความสามารถ และศักยภาพเพิม่ขึ้น 
-  การให้บริการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  สะดวก  รวดเร็ว  
ประชาชนมีความพึงพอใจ 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ให้แก่ประชาชน 

-  จ านวนร้อยละของประชาชนที่เข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น 
-  มีอุปกรณ์เครื่องมือ  เครื่องใช้และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆมีความพร้อมและเพียงพอในการให้บริการประชาชน
เพิ่มข้ึน 

 

 หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
-  ส านักปลัด,  กองช่าง,  กองคลัง,  ส่วนสวสัดิการสังคมและส่วนการศึกษา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด: ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  :  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.การ
คมนาคมทาง
บกมีความ
สะดวกรวดเร็ว  
และปลอดภยั 
2.ประชาชนมี
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน อย่าง
เพียงพอใน
การด ารงชีวิต 
 

-จ านวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
- จ านวนถนน
ครอบคลุมในเขต
พื้นที่เพิ่มขึ้น 
-จ านวนแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภค 
-จ านวนแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
ถนนและชุมชน
เพิ่มขึ้น 
 

3 
3 
2 
2 
2 
 

6 
6 
4 
4 
4 
 

9 
9 
6 
6 
6 
 

12 
12 
8 
8 
8 
 

15 
15 
10 
10 
10 
 

ก่อสร้างปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน 
สะพาน ทอ่ระบาย
น้ า อาคาร
อเนกประสงค์รั้ว 

- จ านวนถนน 
สะพาน ทาง
เท้า ท่อระบาย
น้ า สาธารณะ
ที่เพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

ปีละ 3สาย 
ปีละ 3 สาย 
 
ปีละ 2 จุด 
ปีละ 2 แห่ง  
 
ปีละ 2 แห่ง 
 
 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
ถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น 
3.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  
4.โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง 
ซอมแซมศาลาอเนกประสงค์
ประจ าหมู่บา้น 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
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ยท. 04 

ยท. 04 



 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ความเชื่อมโยง

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.การ
คมนาคมทาง
บกมีความ
สะดวกรวดเร็ว  
และปลอดภยั 
2.ประชาชนมี
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน อย่าง
เพียงพอใน
การด ารงชีวิต 
 

-จ านวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
- จ านวนถนน
ครอบคลุมในเขต
พื้นที่เพิ่มขึ้น 
-จ านวนแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภค 
-จ านวนแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
ถนนและชุมชน
เพิ่มขึ้น 
 

2 
3 
3 
2 
1 

4 
6 
6 
4 
2 

6 
9 
9 
6 
3 

8 
12 
12 
8 
4 

10 
15 
15 
10 
5 

ก่อสร้าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาระบบ
น้ าอุปโภค-บริโภค
และน้ าเพื่อ
การเกษตร 

จ านวนแหล่ง
น้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
ที่เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1แห่ง 
ปีละ 1แห่ง 
 
ปีละ 1 แห่ง  
ปีละ 1แห่ง 
 
ปีละ 1แห่ง 

1.โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น 
2.ก่อสร้างคลองส่งน้ า คสล. 
3.โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าพร้อมฝาปิด 
5.ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบ
ประปา 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยท. 04 



 

 
ความเชื่อมโยง

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.การ
คมนาคมทาง
บกมีความ
สะดวกรวดเร็ว  
และปลอดภยั 
2.ประชาชนมี
สาธารณูปโภค
พื้นฐาน อย่าง
เพียงพอใน
การด ารงชีวิต 
 

-จ านวนถนนที่ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
- จ านวนถนน
ครอบคลุมในเขต
พื้นที่เพิ่มขึ้น 
-จ านวนแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภค 
-จ านวนแหล่งน้ า
อุปโภคบริโภค
และการเกษตร
เพิ่มขึ้น 
-จ านวนไฟฟ้า
ส่องสว่างตาม
ถนนและชุมชน
เพิ่มขึ้น 
 

2 
3 
3 
2 
1 

4 
6 
6 
4 
2 

6 
9 
9 
6 
3 

8 
12 
12 
8 
4 

10 
15 
15 
10 
5 

ขยายเขตไฟฟ้า 
ไฟฟ้าสาธารณะ 

จ านวนไฟฟา้
สาธารณะที่
เพิ่มขึ้นและ
ครอบคลุมทุก
พื้นที่ 
 

ปีละ 2 แห่ง 
ปีละ 3แห่ง 
 
ปีละ 3 แห่ง  
ปีละ 2แห่ง 
 
ปีละ 1แห่ง 

1.โครงการขยายเขตไฟฟา้
สาธารณะ 
 

กองช่าง ส านักปลัด 

 
 
 
 

66 
 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

ยท. 04 



 

ความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดี
งามคงอยู่
สืบไป 
2.ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี  
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
3.ประชาชน
ได้รับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่ง
ทั่วถึง 
 

-  การจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
-  จ านวนสนาม
กีฬาและสถานที่
ออกก าลังกายที่
เพิ่มขึ้น 
-  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการศึกษา
ทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

2 
2 
2 
 
 

4 
4 
4 
 
 

6 
6 
6 
 
 

8 
8 
8 
 
 

10 
10 
10 
 
 

ส่งเสริมการออก
ก าลังกายและการ
เล่นกีฬา 

-  จ านวนร้อย
ละของ
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ออกก าลังกาย
และด้านกีฬา
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 2ครั้ง 
ปีละ 2 คร้ัง 
ปีละ 2 คร้ัง 
 

1.โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
2.โครงการสนับสนุนเครื่อง
ออกก าลังกาย 
3.โครงการจัดการแข่งขันกีฬา 
4.โครงการ To Be Number 
One 

ส่วน
การศึกษา 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
 

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับ ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย 

ยท. 04 



 

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ในเขตจังหวัด อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

59 60 61 62 63 ทางการพัฒนา กลยุทธ์ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดี
งามคงอยู่
สืบไป 
2.ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี  
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
3.ประชาชน
ได้รับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่ง
ทั่วถึง 
 

-  การจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
-  จ านวนสนาม
กีฬาและสถานที่
ออกก าลังกายที่
เพิ่มขึ้น 
-  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการศึกษา
ทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

1 
1 
1 
 
 
 

2 
2 
2 

 
 

3 
3 
3 
 
 

4 
4 
4 
 

5 
5 
5 
 
 

ส่งเสริมการจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

-  จ านวนร้อย
ละของ
กิจกรรมด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
และประเพณี
ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น 

ปีละ 1  แห่ง 
 
 
ปีละ 1ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

1.โครงการจัดกิจกรรม
ประเพณีลอยกระทง 
2.โครงการกิจกรรมวัน
ผู้สูงอาย ุ
3.โครงการเตรียมรับเสด็จ 
4.โครงการงานวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา 
5.โครงการเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั/พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 
6.อุดหนุนส่วนราชการในวัน
เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หวั/พระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ 

ส่วน
การศึกษา 

ส านักปลัด 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
 

ความเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์ อปท. ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัดระดับ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วัดระดับ ความก้าวหน้า โครงการ/กิจกรรม หน่วย หน่วย 

ยท. 04 



 

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ในเขตจังหวัด อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

59 60 61 62 63 ทางการพัฒนา กลยุทธ์ ของเป้าหมาย รับผิดชอบ สนับสนุน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดี
งามคงอยู่
สืบไป 
2.ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี  
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
3.ประชาชน
ได้รับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่ง
ทั่วถึง 
 

-  การจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
-  จ านวนสนาม
กีฬาและสถานที่
ออกก าลังกายที่
เพิ่มขึ้น 
-  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการศึกษา
ทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

1 
1 
1 
 
 
 

2 
2 
2 
 

 
 

3 
3 
3 
 
 
 

4 
4 
4 
 
 

5 
5 
5 
 
 
 

การป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติด
และป้องกัน
ควบคุมโรคติดต่อ 

- จ านวน
ร้อยละของผู้
ติดยาเสพตดิ
และ
โรคตดิต่อ
ลดลง 

ปีละ 1  แห่ง 
 
 
ปีละ 1ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

1.โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
2.โครงการจัดซ้ือเครื่องพ่น
หมอกควัน/น้ ายาเคม 
ทรายอะเบทพรอ้มผ้าห่อ
ทราย 
3.โครงการด าเนินงาน อสม. 
4.โครงการอบรมเยาวชนด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
5.โครงการสายใยรักสู่
ครอบครัว 
6.โครงการตั้งด่านตรวจและ
เฝ้าระวังในพื้นที่ 
7.โครงการเฝ้าระวังโรค
ไข้เลือดออก 
8.สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ  

ส านักปลัด ส านักปลัด 

 
 
 

69 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
 

ความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยท. 04 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1. ประเพณี
และวัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดี
งามคงอยู่
สืบไป 
2.ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี  
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
3.ประชาชน
ได้รับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่ง
ทั่วถึง 
 

-  การจัดงาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
-  จ านวนสนาม
กีฬาและสถานที่
ออกก าลังกายที่
เพิ่มขึ้น 
-  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการศึกษา
ทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

1 
1 
1 
 
 
 

2 
2 
2 
 

 
 

3 
3 
3 
 
 
 

4 
4 
4 
 
 

5 
5 
5 
 
 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
การศึกษา 

-จ านวนร้อย
ละของ
กิจกรรม
ส่งเสริมและ
พัฒนา
การศึกษา
เพิ่มขึ้น 

ปีละ 1  แห่ง 
 
 
ปีละ 1ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

1.โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวัน/นม  
2.โครงการอบรมฟื้นฟูจิตใจให้
นักเรียน/เยาวชนเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

 
 
 
 

70 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้ เศรษฐกิจ และกระบวนการผลิตด้านการเกษตรให้มีคุณภาพ 
 

ความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาด้าน

1. ประเพณี
และวัฒนธรรม

-  การจัดงาน
ประเพณีและ

1 
1 

2 
2 

3 
3 

4 
4 

5 
5 

เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ

-จ านวน
กิจกรรมการ

ปีละ 1  แห่ง 
 

1.โครงการจัดสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ 

ส่วน
สวัสดิการ

ส านักปลัด 

ยท. 04 



 

การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
การศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ท้องถิ่นอันดี
งามคงอยู่
สืบไป 
2.ประชาชนมี
สุขภาพจิตที่ดี  
สุขภาพ
ร่างกาย
สมบูรณ์
แข็งแรง 
3.ประชาชน
ได้รับ
การศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่ง
ทั่วถึง 
 

วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง 
-  จ านวนสนาม
กีฬาและสถานที่
ออกก าลังกายที่
เพิ่มขึ้น 
-  จ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการศึกษา
ทั้งในระบบและ
นอกระบบ 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

ครอบครัว ชุมชน 
และสังคม 

เสรมิสร้าง
ความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัว 
ชุมชนและ
สังคมเพิ่มขึ้น 

 
ปีละ 1ครั้ง 
 
 
 

2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้น าสตรี 
3.โครงการออกเยี่ยมบา้น
ผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ติดเชื้อ 
4.โครงการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ 
 

สังคม 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร 

 
ความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา

ยุทศาสตร์ที่ 3 
ด้านการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนและ
การเกษตร 

1. ประชาชนมี
อาชีพ และมี
รายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 
2. ประชาชนมี
งานท าสามารถ

1. ประชาชนมี
อาชีพ และมี
รายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 
2. ประชาชนมี
งานท าสามารถ

1 
1 
1 
1 
 

2 
2 
2 
2 
 

3 
3 
3 
3 
 

4 
4 
4 
4 
 

5 
5 
5 
5 
 

พัฒนาและส่งเสริม
การประกอบ
อาชีพให้แก่
ประชาชน 

-  จ านวนร้อย
ละของ
ประชาชน
ได้รับการ
ฝึกอบรมด้าน
อาชีพเพิ่มขึ้น 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 

1.โครงการพัฒนาอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได้ 
2.โครงการฝึกอบรม
ท าอาหารแปรรูปจาก
วัตถุดิบพื้นบา้น 
3.โครงการฝึกอาชีพให้แก่

ส่วน
สวัสดิการ
และสังคม 

ส านักปลัด 

ยท. 04 



 

เศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจ
พอเพียง 

พึ่งพาตนเองได้ 
3. ประชาชนมี
กลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็งและมี
แหล่งเงินทุน
หมุนเวียน 
4. ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ด้าน
การค้า  การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธก์ับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน 
 

พึ่งพาตนเองได้ 
3. ประชาชนมี
กลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็งและมี
แหล่งเงินทุน
หมุนเวียน 
4. ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ด้าน
การค้า  การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธก์ับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน 
 

 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 

คนพิการ 
4.โครงการถ่ายทอดงาน
ฝีมือการท าบายศรีจาก
ใบตอง/วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติ 
5.โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลทุ่งแก 
6.โครงการเศรษฐกิจแบบ
พอเพียงเฉลิมพระเกยีรติ 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมการลงทุนและการเกษตร 

 
ความเชื่อมโยงกับ

แผนยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทศาสตร์ที่ 3 
ด้านการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนและ
การเกษตร 

1. ประชาชนมี
อาชีพ และมี
รายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 
2. ประชาชนมี
งานท า
สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ 
3. ประชาชนมี
กลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็งและมี

1. ประชาชนมี
อาชีพ และมี
รายได้เพียงพอ
แก่การยังชีพ 
2. ประชาชนมี
งานท าสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ 
3. ประชาชนมี
กลุ่มอาชีพที่
เข้มแข็งและมี
แหล่งเงินทุน

1 
1 
1 
1 
 

2 
2 
2 
2 
 

3 
3 
3 
3 
 

4 
4 
4 
4 
 

5 
5 
5 
5 
 

พัฒนาแหล่งน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภคและ
การเกษตร 

-  จ านวน
ร้อยละของ
แหล่งน้ า
อุปโภค 
บริโภค มี
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 
ปีละ 1 คร้ัง 
 

1.โครงการขุดลอก ห้วย 
หนอง คลอง บึง สาธารณะ 

กองช่าง ส านักปลัด 



 

แหล่งเงินทุน
หมุนเวียน 
4. ประชาชน
ได้รับการ
พัฒนา
ศักยภาพ ด้าน
การค้า  การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธ์
กับประเทศ
เพื่อนบ้าน 
 

หมุนเวียน 
4. ประชาชน
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ด้าน
การค้า  การ
ลงทุน การ
ท่องเที่ยว และ
ความสัมพันธก์ับ
ประเทศเพื่อน
บ้าน 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
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ความเชื่อมโยง

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  การ
พัฒนาด้าน
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคม การ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

1.ระบบรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2.การป้องกัน
สาธารณะภยัและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบสาธารณะ
ภัย 

 

1.  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี   
สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งและสร้าง
สังคมแห่งสันติสุข 
2.  ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
มีการเตรียมความ
พร้อมเมื่อเกิด
สาธารณะภยั   

 

12 
12 
 
 
 
 

24 
24 
 
 
 

36 
36 
 
 
 

48 
48 
 
 
 

60 
60 
 
 

ระบบรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

-  ประชาชนมี

ความปลอดภยั

ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน

เพิ่มขึ้น 
 

ปีละ 12 ครั้ง 
ปีละ 12 ครั้ง 
 
 
 

1.โครงการฝึกอบรม/ทบทวน 
อปพร. 
2.โครงการจัดกิจกรรมของ 
อปพร./อสปปส./อพม.หรือ
กลุ่มพลังมวลชนต่างๆ 
3.โครงการด านินการตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอุบัติเหตุในชว่ง
เทศกาล 
4.โครงการสนับสนุน
ค่าตอบแทน อปพร.ในการ
ปฏิบัติหน้าที ่
5.โครงการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์
จราจรต่างๆ เพื่อใช้ใน

ส านักปลัด ส านักปลัด 

ยท. 04 
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กิจกรรม อปพร. 
6.โครงการจัดซ้ือวัสดุดับเพลิง 
 

ความเชื่อมโยง

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ที่ 4  การ
พัฒนาด้าน
การจัด
ระเบียบ
ชุมชน/
สังคม การ
รักษาความ
สงบ
เรียบร้อย
และความ
มั่นคง 

1.ระบบรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
2.การป้องกัน
สาธารณะภยัและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบสาธารณะ
ภัย 

 

1.  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตดี   
สถาบันครอบครัว
เข้มแข็งและสร้าง
สังคมแห่งสันติสุข 
2.  ประชาชนมี
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  
มีการเตรียมความ
พร้อมเมื่อเกิด
สาธารณะภยั   

 

12 
12 
 
 
 
 

24 
24 
 
 
 

36 
36 
 
 
 
 

48 
48 
 
 
 

60 
60 
 
 

การป้องกัน
สาธารณะภยัและ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่
ประสบสาธารณะ
ภัย 

-  จ านวนร้อย

ละของ

กิจกรรมที่

ส่งเสริมหรือ

อบรมให้

ความรู้ 

ด้านการ

ป้องกันและ

บรรเทา

สาธารณะภยั 

ปีละ 12 ครั้ง 
ปีละ 12 ครั้ง 
 

1.โครงการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัหรือ
กิจการที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า 
2.โครงการจัดซ้ือรถกู้ชีพ กูภ้ัย 
(EMS) 
 

ส านักปลัด ส านักปลัด 

ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่5ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ความเชื่อมโยง 

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอยา่ง
สมดุลและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  สร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ปรับปรุงถนนที่
สาธารณะให้มี
ความสะอาดร่ม
รื่น 
3.สร้างระบบการ
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกสุขอนามยั 

 

1.  มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหก้ับป่า
2.  ถนน แหล่งน้ า  
และที่
สาธารณประโยชน์มี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
3.  มีการบริหาร
จัดการขยะอย่าง
ถูกต้องสิ่งแวดล้อมไม่
เป็นมลพิษ 

1 
1 
1 
 
 
 

2 
2 
2 
 
 

3 
3 
3 
 
 

4 
4 
4 
 
 

5 
5 
5 
 
 

สร้างจิตส านึก
และตระหนัก
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-  จ านวน

ต้นไม้ที่มีการ

ปลูกเพิ่มขึ้น 

-  ประชาชนมี

จิตส านึกใน

การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรร

มชาติและ

สิ่งแวดล้อม

มากขึ้น 

ปีละ  1 ครั้ง 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูดูแล
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

ส านักปลัด ส่วน
สาธารณสุข 

 
 

ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่5ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ความเชื่อมโยง 

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอยา่ง
สมดุลและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  สร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ปรับปรุงถนนที่
สาธารณะให้มี
ความสะอาดร่ม
รื่น 
3.สร้างระบบการ
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกสุขอนามยั 

 

1.  มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหก้ับป่า
2.  ถนน แหล่งน้ า  
และที่
สาธารณประโยชน์มี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
3.  มีการบริหาร
จัดการขยะอย่าง
ถูกต้องสิ่งแวดล้อมไม่
เป็นมลพิษ 

1 
1 
1 
 
 
 

2 
2 
2 
 
 

3 
3 
3 
 
 

4 
4 
4 
 
 

5 
5 
5 
 
 

ปรับปรุงถนนที่
สาธารณะให้มี
ความสะอาด
ร่มร่ืน 

-  ประชาชนมี

จิตส านึกใน

การทิ้งขยะ

และดูแลรักษา

ความสะอาด  

 

ปีละ  1 ครั้ง 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการส่งเสริมการ
ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ 
ไม้เศรษฐกิจตามถนน
และที่สาธารณะ 

ส านักปลัด ส่วน
สาธารณสุข 

 
 
 
 

ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่5ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
ความเชื่อมโยง 

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและ
ยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอยา่ง
สมดุลและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  สร้าง
จิตส านึกและ
ตระหนักในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ปรับปรุงถนนที่
สาธารณะให้มี
ความสะอาดร่ม
รื่น 
3.สร้างระบบการ
ก าจัดขยะอย่าง
ถูกสุขอนามยั 

 

1.  มี
ทรัพยากรธรรมชาติ
ที่สมบูรณ์และเพิ่ม
พื้นที่สีเขียวใหก้ับป่า
2.  ถนน แหล่งน้ า  
และที่
สาธารณประโยชน์มี
ความสะอาดเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 
3.  มีการบริหาร
จัดการขยะอย่าง
ถูกต้องสิ่งแวดล้อมไม่
เป็นมลพิษ 

1 
1 
1 
 
 
 

2 
2 
2 
 
 

3 
3 
3 
 
 

4 
4 
4 
 
 

5 
5 
5 
 
 

สร้างระบบการ
ก าจัดขยะ
อย่าง
สุขอนามัย 

-  การจัดเก็บ

ขยะมูลฝอย

เป็นไปด้วย

ความรวดเร็ว 

-  จ านวน

ครัวเรือนที่มี

ส่วนร่วม

รับผิดชอบใน

การบริหาร

จัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่ง

ปฏิกูล 

ปีละ  1 ครั้ง 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.โครงการคัดแยกขยะ
ในเขตพื้นที่ต าบลทุ่งแก 
2.โครงการก่อสร้างเตา
เผยขยะ 
 

ส านักปลัด ส่วน
สาธารณสุข 

 
 
 
 

ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่6ด้านการเมืองและการบริหาร 

 

ความเชื่อมโยง

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที6่ 
ด้านการเมือง
และการบริหาร 

1. บุคลากรได้เข้ารับการ
ประชุม อบรมในรูปแบบ
ต่างๆ 
2. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในสิทธิ
เสรีภาพ  อ านาจหน้าที่
ของตนตามรัฐธรรมนูญ
การปกครองประเทศ  
 มีส่วนร่วมกิจกรรม 
ในรูปแบบต่างๆตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง 
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
3. ประชาชนทุกภาคส่วน
เข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการท้องถ่ิน 
มากข้ึน 
4. ประชาชนได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกันและมี
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น 

- จ านวนร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา  ความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- จ านวนร้อยละของ
กิจกรรมพัฒนาคน 
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม
และจริยธรรม 
- จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้ามามี
บทบาทในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
- จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่มีความพึง
พอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
 
 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 
 

2 
2 
2 
2 
 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 
 
 
 

4 
4 
4 
4 
 
 
 

5 
5 
5 
5 
 
 
 

พัฒนาระบบ
ให้บริการ
ประชาชนที่
ทันสมัยและ
รวดเร็ว 

-  จ านวนร้อย

ละของ

บุคลากรที่

ได้รับการ

พัฒนา ความรู้

ความสามารถ 

และศักยภาพ

เพิ่มขึ้น 

-  การ

ให้บริการ

เป็นไปด้วย

ความ

เรียบร้อย  

สะดวก  

รวดเร็ว  

ประชาชนมี

ความพึงพอใจ 

ปีละ 1 คร้ัง 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 
 

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

1.โครงการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการ
ท างานของพนักงาน/
พนักงานจ้าง 
2.โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ภายในและ
ภายนอกส านกังาน 
3.โครงการติดตั้ง
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
ภายในส านกังาน 
4.โครงการจัดซ้ือวัสดุ/
ครุภัณฑ์ส านักงาน 
5.โครงการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดเก็บภาษ ี
6.โครงการ Big 
cleaning day 

ส านักปลัด ทุกส่วน 

ยท. 04 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่6ด้านการเมืองและการบริหาร 

ความเชื่อมโยง

กับแผน

ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 

อปท. 

เป้าประสงค์ 

ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ

เป้าประสงค์ 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าวหน้า

ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย 

สนับสนุน 
59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหาร
กิจการบา้นเมือง
ที่ดีตามหลักธรร
มาภิบาลและ
ความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที6่ 
ด้านการเมือง
และการบริหาร 

1. บุคลากรได้เข้ารับการ
ประชุม อบรมในรูปแบบ
ต่างๆ 
2. ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในสิทธิ
เสรีภาพ  อ านาจหน้าที่
ของตนตามรัฐธรรมนูญ
การปกครองประเทศ  
 มีส่วนร่วมกิจกรรม 
ในรูปแบบต่างๆตลอดจน
กิจกรรมทางการเมือง 
การปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
3. ประชาชนทุกภาคส่วน
เข้ามามีบทบาทในการ
บริหารจัดการท้องถ่ิน 
มากข้ึน 
4. ประชาชนได้รับบริการ
อย่างเท่าเทียมกันและมี
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มขึ้น 

- จ านวนร้อยละของ
บุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา  ความรู้
ความสามารถและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
- จ านวนร้อยละของ
กิจกรรมพัฒนาคน 
ให้มีคุณภาพ คุณธรรม
และจริยธรรม 
- จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่เข้ามามี
บทบาทในการบริหาร
จัดการท้องถิ่น 
- จ านวนร้อยละของ
ประชาชนที่มีความพึง
พอใจในคุณภาพการ
ให้บริการของภาครัฐ 
 
 

1 
1 
1 
1 
 
 
 
 
 

2 
2 
2 
2 
 
 
 
 

3 
3 
3 
3 
 
 
 

4 
4 
4 
4 
 
 
 

5 
5 
5 
5 
 
 
 

ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและการ
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสารใหแ้ก่
ประชาชน 

-  จ านวนร้อย

ละของ

ประชาชนที่

เข้ามามี

บทบาทในการ

บริหารจัดการ

ท้องถิ่นและ

การมีส่วนร่วม

เพิ่มขึ้น 

-  มีอปุกรณ์

เครื่องมือ  

เครื่องใช้และ

สิ่งอ านวย

ความสะดวก

ต่างๆมีความ

พร้อมและ

เพียงพอใน

การให้บริการ

ประชาชน

ปีละ 1 คร้ัง 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
 
 
 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
 
 
 

1.โครงการ อบต.สัญจร 
เวทีประชาคมหมู่บ้าน/
ต าบล 
2.โครงการอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายใกล้ตวั
ประชาชน 
3.โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมระบบเสียง
ตามสาย 
4.โครงการจัดท า
วารสาร อบต.ทุ่งแก 

ส านักปลัด ทุกส่วน 



 

     
 

เพิ่มขึ้น 
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ส่วนที่  6 

 

 
5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และ
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่   และ
โครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด 

การติดตาม  (Monitoring)  

การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหรือ
แผนพัฒนาสามปี  ถึงระยะใดแล้ว  ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant  Chart  ที่จะ
ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หรือแผนพัฒนาสามปีมีการ
ด าเนินการช่วงใด       ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่แผนการด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตาม
ผลการด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว    
 

การประเมินผล ( Evaluation )  
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard  criteria)  และ 

ตัวชี้วัด (indicators)  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ  มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ  
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  ใน  2  ระดับ  คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน  และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
 

5.2ระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 
28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคน 

ท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
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ข้อ 29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเพ่ือให้ 

บทที่  5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 



 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

วิธีการติดตามและประเมินผล 

  ขั้นตอนที่ 1   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 

1.1 ก าหนดวิธีการประเมินโครงการ  โดยใช้เกณฑ์การประเมิน  ดังนี้ 
  (1)   เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress) ใช้ตัวชี้วัด 2 ประการคือ 

 จ านวนโครงการ / กิจกรรมที่แล้วเสร็จ มีก่ีโครงการอะไรบ้าง 
 ระยะเวลาที่ด าเนินการว่าบรรลุเป้าหมายตามเวลาหรือไม่ 

(2) เกณฑป์ระสิทธิภาพ (Efficiency)ใช้ตัวชี้วัด 1 ประการ คือ 
 การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เช่นมีการปรับลดค่าใช้จ่ายจากที่ตั้งไว้หรือไม่ 

(3) เกณฑป์ระสิทธิผล (Effetiveness)  ใช้ตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
 ระดับการบรรลุเป้าหมาย  เช่น  บรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน  ว่ามีจ านวนเท่าใด 

  (4)  เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts) ใช้ตัวชี้วัด 1 ประการ คือ 
 ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นเช่นใด  อาทิ  รายได้ ความเป็นอยู่   โอกาส

ทางการศึกษา  การมีงานท า  สุขอนามัย 
(4) เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance) ใช้ตัวชี้วัด 1 ประการ คือ 

 ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย  ประเมินว่าโครงการนั้น
ตอบสนองต่อข้อเรียกร้องหรือ  ค าร้องทุกข์  ร้องเรียนของประชาชนหรือไม่ 

(5) เกณฑ์ความยั่งยืน (Sustainability) ใช้ตัวชี้วัด 1 ประการ คือ 
 ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ  ประเมินว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้

จ่ายงบประมาณหรือไม่จ านวนงบประมาณของโครงการ 
(6) เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) ใช้ตัวชี้วดั 1 ประการ คือ 

 ประเมินว่าการด าเนินโครงการนั้นๆมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
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  ขั้นตอนที่ 2   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ  
  ขั้นตอนที่ 4   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น   
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง



 

  ขั้นตอนที่  5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และแผนพัฒนาสามปี  และโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้  

5.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
5.3.1  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลเด่นเหล็ก 
5.3.2ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว้เป็นรายไตรมาส  

ก าหนดไว้  4  ไตรมาส  ในรอบปี  คือ 
 ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม) 
 ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม) 
 ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน) 
 ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน)         

5.3.3  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ด าเนินการ  น าสรุปโครงการที่ด าเนินการจริงจากโครงการ 
ที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการด าเนินการจริงก่ีโครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร      

5.3.4  ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนในเขตองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลทุ่งแก 
 5.3.5 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก  เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลทุ่งแก  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 5.3.6  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓) 
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ค าน า 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  
3 ปีและข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี กล่าวคือ เป็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการที่ก าหนดมา
พิจารณาด าเนินการโดยจะมีรายละเอียดและลีกษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นในลักษณะที่จะน าไปบรรจุในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีและสามารถน าไปปฎิบัติได้ทันทีเม่ือได้รับงบประมาณของปีนั้น 
  ดังนั้น  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาระยะยาว  5 ปีจึง
เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายท้องถิ่น 
  จากที่กล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า     การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุ



 

และแนวทางการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ   ทั้งนี้จะต้อง
สอดคล้องกันศักยภาพของท้องถิ่น ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย   
  
 

 
             
        องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งแก 
         มิถุนายน 2558 
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