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ส่วนที่   
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
1.1 วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติ
และศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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1.๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ  และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร ์สรุปได ้ดังนี ้
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถยีรภาพภายในประเทศและช่วยลดและปูองกัน

ภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมัน่ในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มตี่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพฒันาความมัน่คงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่น
ในกระบวนการยุตธิรรม 

(๓) การรักษาความมัน่คงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดน 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดลุยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิสิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร 
การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้
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กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสูค่วามเป็นชาติ
การค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิต
และการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง
การให้บรกิารสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินศักยภาพอื่น ๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ 
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้าง
พื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้าง
องค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชวีิตให้สนับสนนุการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝงัระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค ์
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ด ี
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบม่เพาะจิตใจให้

เข้มแข็ง 



11 
 

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพื่อเร่งกระจายโอกาสการ
พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบนัทางสังคมทนุทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนนุการพัฒนา 
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและ

สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการปูองกันผลกระทบ
และปรับตวัต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟื้นฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บ ริห า ร จัด ก า ร น้ า ใ ห้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ

อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลงังานทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพือ่สิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่

เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธผิลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอยา่ง
เหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทจุริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตา่ง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจา่ยของภาครัฐ 

 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพื่อให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ ใช้เป็น

แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดย
จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
 (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP Per 
Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท(9,325 ดอลลาร์ สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
 (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อย
ละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
 (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security) และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
 (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
 (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน 
 (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
 (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
5 การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
 (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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 (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์ 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
 2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม  
 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
 5. ด้านความมั่นคง  
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ  
 7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
 8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
 9. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 10. การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด 
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคามร้อยเอ็ด) 

มีศักยภาพการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การค้า และบริการ เนื่องจากตั้งอยู่กลางภาค และมีบริการ
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกครบ โดยเฉพาะด้าน Logistic มีถนนสายหลักคือสายมิตรภาพและสาย E-W 
Economic Corridor พาดผ่าน มีสถานการศึกษาและศูนย์ราชการจ านวนมาก และเป็น   ICT City และมี
ศักยภาพการพัฒนาด้านการผลิตการเกษตรโดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ เนื่องจากพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของทุ่งกุลาร้องไห้
อยู่ในกลุ่มนี้ และยังมีพ้ืนที่ชลประทานขนาดกลาง และใหญ่หลายแห่ง อาทิชลประทานล าปาว ที่กาฬสินธุ์ หนอง
หวายที่ขอนแก่น และชลประทานร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังมีศักยภาพการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบที่ส าคัญ คืออ้อย และมันส าปะหลัง และมีโรงงานผลิต Ethanol ขอ
ตั้งในพ้ืนที่นี้จ านวนมาก และมีศักยภาพการพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์เนื่องจากมีมหาวิทยาลัยหลักของภาค  มี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบการหรือโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่อยู่เป็นจ านวนมาก
สามารถส่งเสริมให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของภาคได้  และมีแหล่งโบราณคดียุคก่อน
ประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ จึงควรมีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 

(1) ควรให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค อาทิ เขตอุตสาหกรรม ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ(One StopServices) Container 
Yard หรือ Inland Container Depot และ ระบบ Logistic ที่มีประสิทธิภาพ 

(2) ควรเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ าเพ่ือลดปัญหาอุทกภัย และใช้พ้ืนที่ชลประทานให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด ด้วยการท าเกษตรก้าวหน้าที่ผลิตสินค้ามูลค่าสูง อาทิ เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ปลา ไม้ดอก พืชผัก 
และให้ความส าคัญกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและเพ่ิมคุณค่า(ValueCreation) ในการผลิตข้าวหอมมะลิ ด้วยการ
ยกมาตรฐานการผลิตสู่สินค้าปลอดภัย มี Brand ส าหรับข้าวหอมมะลิ 

(3) ควรเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) อาทิ การจัดระบบContract 
Farming ที่เป็นธรรมแก่เกษตรกรและเจ้าของโรงงาน และการจัด Zoning ส าหรับมันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน 
ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพ่ือสร้างความม่ันคงด้านอาหาร 
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(4) ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ภูเวียง และภูกุ่มข้าว) ให้มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑ์
ที่มีชีวิตและสร้างการมีส่วนร่วมให้กับนักท่องเที่ยวได้สัมผัสกระบวนการขุดค้น 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น – มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ 
“ร้อยแก่นมหากาฬ” 

“ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรมเกษตร และสังคมน่าอยู่” 
 

พันธกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

1.สร้างประโยชน์สุขของประชาชน  
2.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นมหากาฬ” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

(Strategic Issues) 

เป้าประสงค์ 

(Goals) 

1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็ง
และแข่งขันได้ 

1.1  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคน 
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 

3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 
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1.เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจังหวัดที่รับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นมหากาฬ” 

เป้าประสงค์ (Goals) ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ์ (Strategies) จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1.1  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด 
(GPP) 

1.1.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

1. เพิ่มศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์
ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน 
2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่
องค์กรชุมชน 
3. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคบริการ 
4.  รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค 

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
3. ร้อยเอ็ด/ข้าว 
  กาฬสินธุ์/อ้อย/
เกษตรอินทรีย์       
  ขอนแก่น/มัน
ส าปะหลัง/   
  ท่องเที่ยว 
  มหาสารคาม/ไหม 
4. ขอนแก่น/
ร้อยเอ็ด 

2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคน
ให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 

2.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนาศักยภาพ
แรงงานและมีงานท า 
2.1.2 จ านวนผู้เข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มี
คุณภาพและใช้นวัตกรรมในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  

1. พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานให้มีทักษะ 
2. สร้างโอกาสารเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและ
วิธีการที่หลากหลาย 
3. ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 4. เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาส 

1. มหาสารคาม 
2. มหาสารคาม 
3. ร้อยเอ็ด 
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3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ 

3.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่ปลูกปุา/ไม้ยืนต้น
เพ่ิมข้ึน 
3.1.2 จ านวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 
3.1.3 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาทั้งใน
และนอกเขตชลประทานเพ่ิมขึ้น 
3.1.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ า ปุา
ไม้) แบบบูรณาการ 
2. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
3. ปูองกัน เฝูาระวัง และบ าบัด ฟื้นฟูคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
4.การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
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1.4 วิสัยทัศน์จังหวัดขอนแก่น 
"มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเชื่อมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง" 

พันธกิจ 
1. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความต้องการของ
ตลาดและเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี สู่การเป็น Smart City และ MICE City 
ค่านิยม 
“ยึดม่ันในอุดมการณ์ มุ่งม่ันท างาน สมานสามัคคี มีวิถีชีวิตพอเพียง” 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาส

จากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และ
เมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City) 
การพัฒนาที่ 1 การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ ทางการแข่งขัน และเชื่อมโยงโอกาสจาก

ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
1) โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพพืชเศรษฐกิจและพัฒนาคุณภาพ ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 

 2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ในจังหวัดขอนแก่น    
 3) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดขอนแก่น     
 4) โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน สินค้า OTOP SMEs และผลิตภัณฑ์จังหวัดขอนแก่น 
 5) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชน 
 6) โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 1) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชนสู่สังคมท่ีเป็นสุขอย่างยั่งยืน    
 
  ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 1) โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง  
 2) โครงการจัดการสภาพแวดล้อมเมืองของจังหวัดขอนแก่นสู่เมืองอัจฉริยะ    

3) โครงการเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จังหวัดขอนแก่น      
4) โครงการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียวแบบมีส่วนร่วม      

  ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน    
 2) โครงการบริหารจัดการด้านสาธารณภัย      
 3) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในสังคม     
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  ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ  (Smart City)  
และเมืองแห่งการประชุมสัมมนา (Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE 
City) 
  1) โครงการพัฒนาจังหวัดเป็นศูนย์กลางการบริการด้านสุขภาพ (Medical Hub))  
  2) โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดขอนแก่นเพื่อยกระดับสู่เมืองท่องเที่ยวหลัก 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
ประจ้าปี 2560 -2564   

วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์  ์กลางการเรียนรู้และเมืองหลักเศรษฐกิจของ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ”   

พันธกิจ 
 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน  
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการ

ท่องเที่ยว  
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปูองกัน และบรรเทา

สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน  
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์มีความสมดุล และเกิด ประสิทธิภาพ

อย่างยั่งยืน  
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ ท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น  ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา อย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการแข่งขัน-ภายใต้

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
 

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.1  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลโคกสง่าเป็นต าบลขนาดเล็ก
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ที่มี ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัย และมีทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้
เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สุขภาวะดี บริการ

สู่ความเป็นเลิศ เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มุ่งแข่งขันในประชาคมอาเซียน เรียนรู้ตามรอยพระยุคล

บาท” 

2.2 ยุทธศาสตร์ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

2.3 เป้าประสงค์   
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่ามุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะ
ส่งผลท าให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆบรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศท่ีก าหนด ดังนี้ 
  1. พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
  2. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
  3. สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
  4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้าและการลงทุนการบริการ
และการท่องเที่ยว 
  5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งระบบบริการสาธารณะระบบปูองกันและบรรเทา-สา
ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน 
  6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
 

2.4 ตัวชี้วัด  
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 1. ร้อยละของคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขั้น        
2.ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  OTOP 
4. เพิ่มรายได้ภาคการค้า การลงทุน 
5. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
6. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง 
7.จ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณี
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ได้รับความเดือนร้อน 
8.ประชาชนมีวัตถุและอุปกรณ์ในการปูองกันระงับเหตุ
เบื้องต้น 
9.จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตระหนัก
ถึงโทษฑ์ของยาเสพติด 
10.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุขปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
11 .จ านวนประชาชนผู้ มี สุ ขภาพร่ า งกายและ
สุขภาพจิตดี 
12.จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะ 
13.เพ่ิมรายได้ภาคการค้า การลงทุน 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.จ านวนการก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน 
2.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
3.ร้อยละของจ านวนสิ่งปลูกสร้าง 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 

1.จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศักยภาพที่ดี 
2.ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3.เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง 
4.การจัดกิจกรรมกีฬาและนันทนาการในหมู่บ้านอย่าง
ต่อเนื่อง 
5.จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศักยภาพที่ดี 
6.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวชี้วัด 

4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

1.จ านวนประชาชนที่มีส่วนรว่มสร้างจิตส านึกท่ีดีและมี
ความรักบ้านเกิดของตนเอง 
2.จ านวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกเพ่ิมข้ึน 
3.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุง 
4.จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 
5.จ านวนหมู่บ้านไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
6.จ านวนหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็น
หมู่บ้านน่าอยู่ 
7.จ านวนปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการ
อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 
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8.จ านวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซม 
 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 1.จ านวนผู้มีส่วนรว่มตามกระบวนการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
2.ความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
3.จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการ
บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
4.ประชาชนในท้องถิ่นมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
5.จ านวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบ
ชุมชนที่ดี 

2.5ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 1.ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและได้รับ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
2.ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มี
คุณภาพ มีศักยภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน และ
มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 
3.เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง 
4.เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร 
5.สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน
ชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการบริหาร
จัดการด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 

 
 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1.เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบล ให้มีความสะดวกและ
มาตรฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่น ๆ ให้
ประสบความส าเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคมนาคม
ขนส่ง  ความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของ
ประชาชน 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 

1.พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร 
ตั้งแตก่ารผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และ
การตลาด 
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2. ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และ
น้อมน าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประกอบ
อาชีพ 
3. จ านวนประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษาทั้งใน
ระบบและนอกระบบได้รับการพัฒนาที่ดีเพ่ิมขึ้น 
4. ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มี
คุณภาพ มีศักยภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน และ
มีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้ 
5. ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิดชู
คุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้า
ใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ท าให้ชุมชน สังคม  
มีความสมานฉันท์และสันติสุข 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

1.เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพ่ือ
อนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 
2.อนุรักษ์   ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา  และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิด
ความสมบูรณ์ 
3.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าแหล่ง
น้ าใต้ดินอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
4.การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
5.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย 
6.จ านวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซม 
 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 1.ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการ
ให้บริการภาครัฐ 
2.ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
3.ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและ
แก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง 
4.สร้างความม่ันคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันท์
ของทุกภาคส่วน 
 

 

2.6 กลยุทธ์ 
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 เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการ
วางบทบาทการพัฒนาต าบลโคกสง่าในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้ประโยชน์
สูงสุด ดังนี้ 

1. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง
ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายด้านการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และได้รับงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการ
ลงทุน 

2. การได้รับบริการด้านคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทาง 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 

ได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษารวมทั้งขยายช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของ
ประชาชนเพิ่มขึ้นส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

4. ชุมชนน่าอยู่ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงามและปลอดภัย 
5. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบ บูรณาการและมีส่วนร่วม 
2.7 จุดยืนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสง่า 

ศักยภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  มีปัจจัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่ง
เป็นอาชีพหลักของประชาชนในพื้นท่ี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  สามารถน ามาใช้เพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และการเกษตรได้  สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอเป็นแหล่งต้นทุนด้านการบริหารจัดการน้ า ซึ่ง
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมชลประทานด าเนินการก่อสร้าง 
พ้ืนที่การเกษตรบางส่วนเป็นที่ลุ่ม  ทีด่อน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์  มีบึง หนอง
น้ า  สระ  ที่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านแต่ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินและอยู่ในพ้ืนที่ดอนสูงไม่
สามารถผันน้ าเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ าแห่งอ่ืน  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน  แต่อย่างไรก็ดี  องค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่า ก็ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  บุคลากร การขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้และวิชาการใน
การปรับปรุงสภาพดิน  แหล่งน้ า  การเกษตรตามแนวชีวภาพปลอดสารพิษจากหน่วยงานด้านการเกษตรอย่าง
ต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาด้านแหล่งน้ า  การส่งเสริมการเกษตรเป็น
นโยบายหลักที่ต้อง เร่งด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน   ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากปัจจัยทั้งภายในและปัจจัยภายนอก
แล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า จะสามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร 
การอุปโภค บริโภค โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหาภัยแล้งร่วมกับกลุ่มภาคี ทั้งภาครัฐ  ภาคประชาชน และ
ภาคเอกชนอย่างยั่งยืน  ประชาชนสามารถท าการเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  
ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้ประเทศไทยเป็นคลังอาหารโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นที่
ยอมรับของนานาประเทศ 

การจะพัฒนาพื้นที่ต าบลโคกสง่าให้ทัดเทียมกับต าบลอ่ืนๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในพ้ืนที่ให้มีความผาสุข ทั้งทางกายและใจก่อน ดังนั้น ในด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิตได้ด าเนินการ
พัฒนาคน และการพัฒนาสังคม/ชุมชน ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ พอดี พอประมาณ สมดุล เหมาะสมตาม
ศักยภาพพออยู่พอกิน ” การพัฒนาคนมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของคนใน
สังคม โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข คือ สุขภาวะ เก่งดี มีสุข ทั้งกาย จิต 
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สังคม และปัญหา ส าหรับในด้านสังคม และชุมชนนั้น ได้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน โดยการท างานใน
ลักษณะบูรณาการกับ พหุภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันสร้างสังคม /ชุมชน ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี 
กินดี น าไปสู่สังคมที่อบอุ่น ปลอดภัย และเอ้ืออาทรต่อกัน  การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ทุก
ภาคส่วนต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนและ
สถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือปรับโครงสร้างทางสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้คนในสังคมเกิด
ความตระหนักในการรักถิ่นก าเนิด สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ร่วมเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มั่นคง อบอุ่นและปลอดภัย ด้วยกิจกรรมต่าง ๆที่สมาชิกในครอบครัว/
ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใช้ ร่วมรักษา และร่วมกันสืบทอด เพ่ือท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพ่ึงตนเอง 
หรือการสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่าง ๆ ทางสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า
มุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมสุขภาพประชาชน  การเสริมสร้างการเรียนรู้เพ่ือดูแลสุขภาพโดยชุมชน  การฟ้ืนฟูภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานโดยชุมชนการสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สนับสนุนคุ้มครองเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  การส่งเสริมงานสภาวัฒนธรรม งานเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัวการส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชน  การพัฒนาอาชีพ และรายได้ ของชุมชน 
ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 
การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 

ด้านการคมนาคมสัญจร พ้ืนที่ต าบลโคกสง่า มีเส้นทางที่สามารถติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียงได้อย่างสะดวก 
ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  12   กิโลเมตรตามถนนเมืองพล – แวงน้อย  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวง
ชนบท ( รพช.) หนองบะ – หนองหอย  หมายเลข ขก  3055 ไปต าบลโนนส าราญ อ าเภอบัวลาย  จังหวัด
นครราชสีมาได้อย่างสะดวก  อีกท้ังเส้นทางคมนาคมสัญจรภายในต าบลสามารถเชื่อมโยงยังต าบลข้างเคียงได้หลาย
เส้นทาง และได้รับการปรับปรุง พัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนต าบลข้างเคียงก็สามารถใช้เส้นทาง
ดังกล่าวล าเลียงพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดภาคกลางอยู่เสมอ   ด้วยศักยภาพและสภาพพ้ืนที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสง่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตรและการขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร 
จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของต าบลโคกสง่า ดังนี้  

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
4.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่ามุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
ยุทธศาสตร์การพัฒนาพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและศักยภาพพลเมือง ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้จัดให้มีการประชาคมเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น 
ในการนี้จึงได้น าข้อมูลต่างๆ ซึ่งผ่านการแสดงความคิดเห็นจากประชาชน การส ารวจ/ออกพ้ืนที่ข้อมูลความจ าเป็น
พ้ืนฐาน และข้อมูลการจัดท าแผนชุมชนของต าบลโคกสง่ามาวิเคราะห์และสรุปปัญหาความต้องการของประชาชนได้ 
ดังนี้ 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

1. ด้านเศรษฐกิจ 

 

1.ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพสูงขึ้น 
2.การใช้สารเคมีในกะบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
3.ต้นทุนการผลิตสูงแต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ าท าให้
รายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย 
4.ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร 
5.ขาดเครื่องที่ทนัสมัยในการประกอบอาชีพ 
6.ปัญหาพื้นที่ท าการเกษตรเกิดภัยธรรมชาติ เช่นภัยแล้ง 
7.เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด เสียหายท าให้การขนส่งสินค้า
ล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

1.ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
2.สภาพคลองตื้นเขิน 
3.ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

3. ด้านการศึกษา 

 

1.บุคลากรทางการศึกษาขาดความรู้และทักษะ 
2.ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การศึกษาที่มี
คุณภาพ 

4. ด้านสังคม 

 

1.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
2.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
3.การดูแลคนพิการผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุจากรัฐยังไม่ทั่วถึง 
4.ภาระการเลี้ยงดูบุตรหลานของผู้สูงอายุในต าบล 

 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 

5.ด้านการบริการสาธารณะ 
 

1.ถนนช ารุดเสียหายเป็นหลุมเป็นบ่อท าให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
2.ถนนไม่ได้มาตรฐาน เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบไม่มีไหล่
ทาง 
3. มีการกระจายตัวของประชากรและชุมชนมีมากท าให้ดูแลไม่
ทั่วถึง 
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4. อ านาจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในบาง 
สวนยังคงเป็นอ านาจของส่วนกลาง  
5. เป็นส่วนรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอื่น 
6. สวนราชการที่มีหน้าที่แกไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนโดยตรงมีน้อย 

6.ด้านบริหารจัดการที่ดี 1. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
2. การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชนยังไม่
ทั่วถึง ขาดการให้บริการเชิงรุก 

 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

 การวิเคราะห์ศักย์ภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่าด้วนเทคนิค    SWOT Analysis  (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

1.ด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1.รายไดเฉลี่ยของประชากร คนละ 20,000 บาท ต่อ
ปี แสดงให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่ดีไม่ตกเกณฑ์มาตรฐาน 
2.มีกลุ่มอาชีพที่มีการด าเนินงานที่หลากหลายสาขาใน
พ้ืนที่ 
3.อบต.มีโครงการด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบ
กองทุนหมุนเวียน ซึ่งด าเนินงานมาตั้งแต่ปี 2544 

1.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้าน
ต่างๆ 

  

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1. อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจปี 2557 จะ
ขยายตัวในอัตราที่ดีเพราะการเมืองมีเสถียรภาพมาก
ขึ้น 

2. รัฐบาลมีนโยบายขยายการลงทุน 

 
 

1.ไม่มีภาวะการลงทุนในภาคอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม
การบริการในพ้ืนที่ 
2.การเปลี่ยนแปลงด้านราคาผลผลิตทางการเกษตร
โดยเฉพาะ ข้าว อ้อย มันส าปะหลัง ที่ไม่แน่นอนเป็นปัญหา
ต่อการ จ าหน่ายผลผลิต 
3.ราคาน้ ามันในตลาดที่สูงเกินไปท าให้เพ่ิมต้นทุนในการ
ผลิต 
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 4.ราคาปุ๋ยเคมี และต้นทุนการผลิตสูง 
 

 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1.ผู้บริการให้ความส าคัญ 
2.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อบต. 

1. ดินส่วนใหญ่มีสภาพ เป็นดินเค็ม และดินทรายไม่
เหมาะต่อการเกษตร 
2. ปริมาณฝนมีน้อยและสภาพดินกักเก็บน้ าได้ไม่ดี/
เกิดภาวะวิกฤติภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง 
3. ประชาชนยังขาดจิตส านึกและความตระหนักใน
เรื่องของสิ่งแวดล้อมเท่าที่ควร 
4.ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของเก่ียวกับการบริหาร
ทรัพยากรยังขาดความแน่นอนและเด็ดขาด 
 

 

โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติประเภทปุาไม้ที่ยังมีอยู่
มากในพ้ืนที่ (เทียบปริมาณต่อพ้ืนที่) 
2. มีที่ดินจ านวนมากและราคายังไมสูงเอ้ือต่อการ
พัฒนาการเกษตรและการลงทุน 
3. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติกระจายอยู่ทุกหมู่บ้าน 

1.ประชาชนขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 
 

3.ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1.เป็นภารกิจ/อ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 
2.องค์กรมีความพร้อมในการด าเนินงานด้านการศึกษา 
3.ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 

1. ส่วนมากจะเป็นแรงงานเด็ก สวนคนในวัยแรงงาน
จริงจะเคลื่อนย้ายแรงงานไปต่างถิ่น 
2.แรงงงานส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาต่ า 
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โอกาส ( Opportunity) อุปสรรค (Threats) 

1.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
2.ตามรัฐธรรมนูญก าหนดให้เรียนฟรี 12 ปี 

1.บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ 
2.โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อการ
สอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 
3.ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
4.ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท่องถิ่น 
5.สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของเยาวชน 

 

4. ด้านโครงสร้างการบริหารขององค์การบริหารสวนต าบล 
จุดแข็ง ( Strengths) จุดอ่อน (Weakness) 

1. เป็นศูนย์รวมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใน ด้านเศรษฐกิจสังคมและการศึกษา  
2. มีเครื่องมือและอุปกรณ์การปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก 
3. มีการแบ่งส่วนราชการเพ่ืออ านวยความสะดวกแก
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
4. มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
ในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอยู่เสมอ 
 

1.องค์การบริหารส่วนต าบลมีพ้ืนที่มากเม่ือเทียบกับ
งบประมาณ 
2. มีการกระจายตัวของประชากรและชุมชนมีมากท าให้
ดูแลไมทั่วถึง 
3. อ านาจในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในบางส่วนยังคงเป็นอ านาจของส่วนกลาง และ 
4. เป็นส่วนรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระดับอ่ืน 
5. สวนราชการที่มีหน้าทีแ่กไขปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนโดยตรงมีน้อย 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลโคกสง่า พ.ศ. 2561 – 2564  

 

 

 

 

 

9. การพัฒนาภาค เ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต
จังหวัด 

1.การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

2. การพัฒนา
การศึกษา 

3. การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

4. การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน 

5. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

6. การพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการที่ดี 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

1. ยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคง  
 

2. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน  
 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
คน  
 
 

4. ยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม  
 

5. ยุทธศาสตร์
ด้านการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
 

6. ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯฉบับที่ 
12 

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน
มนุษย ์ 
 

2. การเสริม
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้าในสังคม  
 

 3. การสร้างความ
เข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน  
 
 

4. การเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน  
 

5. ด้านความ
มั่นคง  
 

 6. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ  
 

 

7. การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานและ
ระบบโลจิ
สติกส์  
 

8. ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัยและ
นวัตกรรม  
 

9. การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ  
 

10. การ
ต่างประเทศ 
ประเทศ
เพื่อนบ้าน 
และภูมิภาค 

 
  

แผนพัฒนากลุ่ม
จังวัด 
 

1 การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

2. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 
 

3. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่ง
ยั่งยืน 
 

4.การเสริมสร้าง
ความปลอดภยั
ในชีวิต ทรัพย์สิน 
และความมั่นคง 

5การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
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4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม ชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5 การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา 

อบต. 

โคกสง่า 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.  การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

3.การพัฒนาการ 
ศึกษาและศักยภาพ 
ภาพพลเมือง 

๑.เศรษฐกิจชุมชนมี

ความเข้มแข็งมี

ศักยภาพในการ

พัฒนาอาชีพ

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

 

๒.ระบบคมนาคม

ขนส่งมีประสิทธิภาพ 

 
 

๓.การจัดการด้านสวัสดิการ

สังคม การศึกษา กีฬา

นันทนาการ สาธารณมี

ประสิทธิภาพประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน

และทรพัย์สิน 

 

๔.ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้รับการดูแล
รักษาประชาชนมีสว่นร่วมใน
การอนุรักษแ์ละฟื้นฟ ู

 

๕.การบริหารงานและ
การปฏิบัติงาน อบต.มี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วนร่วม
และความ 

 

เป้าประสงค์ 

การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน
และสร้างรายได้
ให้แก่ประชาชน 

การพัฒนาระบบ
โครงการพื้นฐาน 
ระบบ
สาธารณูปโภค 

การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต ความเป็นอยู่ 

และการท านุ

บ ารุงรักษาศาสนา 

ศิลปะวัฒนธรรม 

จารีตประเพณ ีและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการที่
ดี และส่งเสริม
สนับสนุนการมสี่วน
ร่วมของประชาชน
ในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

กลยุทธ ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก่อสร้างถนน จ านวน
13 โครงการ 
- ก่อสรา้งน้ าประปา
จ านวน 3  โครงการ 
- ก่อสรา้งศาลา
ประชาคม จ านวน  
3  โครงการ    
- โครงการอุดหนุน
ไฟฟูา  จ านวน 12 
โครงการ 
-  โครงการขุดลอก 
จ านวน 15 
โครงการ
(รายละเอียดตาม
แบบ ผ.01)    

 

โครงการด้าน
สาธารณสุข  
จ านวน   11   
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.01)    
 

โครงการด้าน
การศึกษา 
จ านวน 14 
โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบ ผ.01)    
 

โครงการด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนากร 
จ านวน 9 โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบ ผ.01)    
 

โครงการด้านสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ชุมชน จ านวน       
38 โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบ ผ.01)    
 

 

แผนงาน 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

 แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานการ
ศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 

แผนงานรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 

 

แผนงานงบ
กลาง 

 

 

โครงการด้าน
งานบริหารงาน
ทั่วไป จ านวน       
8 โครงการ 
(รายละเอียด
ตามแบบ 
 ผ.01)    
 

โครงการ ด้าน
รักษาความสงบ
ภายในจ านวน      
6 โครงการ 
(รายละเอียด
ตามแบบ ผ.1)    
 

โครงการด้าน 
บริการงานงบ
กลาง จ านวน      
2 โครงการ 
(รายละเอียดตาม
แบบ ผ.01)    
 

โครงการด้าน
การเกษตร 
จ านวน 11 
โครงการ 
(รายละเอียด
ตามแบบ  
ผ.01)    
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน ์ “พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ส่งเสริมการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สุขภาวะดี บริการสู่ความเป็นเลิศ เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง 

มุ่งแข่งขันในประชาคมอาเซียน เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” 

 

เศรษฐกิจชุมชนมีความ

เข้มแข็งมีศักยภาพใน

การพัฒนาอาชีพ

ประชาชนมีรายได้

เพิ่มขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์ 

 

1.  การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคม 

 

2. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

3.การพัฒนาการ 
ศึกษาและศักยภาพ 
ภาพพลเมือง 
ยั่งยืน 

4.การบริหารจัดการทรัพยากร
ธรรม ชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 

5.การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 

ระบบคมนาคมขนส่งมี

ประสิทธิภาพ 

การจดัการด้าน

สวัสดิการสังคม 

การศกึษา กฬีา

นันทนาการ สาธารณมี

ประสิทธภิาพ

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สินและทรัพย์สิน 

ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมได้รับ

การดูแลรักษา

ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การอนุรักษแ์ละฟื้นฟ ู

การบริหารงาน

และการปฏิบัติงาน 

อบต.มี

ประสิทธิภาพ 

ส่งเสริม

กระบวนการมีส่วน

ร่วมและความ

ร่วมมือทุกภาค

ส่วนในการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 

เป้าประสงค ์



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน 
แผนงาน

อุตสาหกรรม
และการโยธา 

                                     

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงานการ
ศาสนา

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

แผนงานสร้าง
ความเข้มแข็ง 
ของชุมชน 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

 

แผนงานงบ
กลาง 

 

ค่าเป้าหมาย 

ส่งเสริมการเกษตรและ
สร้างอาชีพ เพื่อเพิ่ม
รายได้ให้กับประชาชน 
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาด้านโครงการ
สร้างพื้นฐานโดยมุ่งสร้าง
และบูรณะถนนแหล่งน้ า
และสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ เพื่อความ
เป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาทั้ง
ในระบบและนอกระบบ พัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน การปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
ควบคุมปูองกันโรคระบาดในพื้นที่
,พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ให้กับผู้สูงอาย ุผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้
ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการ
ปฏิบัติงานให้แก่ อปพร.เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

การอนุรักษ์ทรัพย์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เช่น ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า การบริหาร
จัดการขยะ 

พัฒนาขีดความสามารถใน
การให้บริการประชาชนและ
การปฏิบัติงานและพัฒนา
อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ 
และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 
เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการองค์การให้
พร้อมบริการประชาชน 

   กลยุทธ์ การสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนและสร้าง
รายได้ให้แก่ประชาชน 
 

การพัฒนาระบบ
โครงการพื้นฐาน ระบบ
สาธารณูปโภค 
 

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ความเป็นอยู่ และการ

ท านุบ ารุงรักษาศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารตี

ประเพณ ีและภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

 

บริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

 

การบริหารจัดการที่ดี 
และส่งเสรมิสนับสนุน
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์

ที ่2 การ
พัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์

จังหวัดที ่1 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่  

1 การ
พัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

1.ชุมชนมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
ประชาชนมี
ความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2.
ประชาชนมี
อาชีพมี
ความ
เป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

เกณฑ์ใน
เชิง
ปริมาณ
/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% 80% -จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนความ
ปลอดภัยและคุณภาพ
ชีวิตการพัฒนาดา้น
สาธาณสุข สนับสนุน
และส่งเสริม ปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
-จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมแก้ไขปัญหา
ความยากจนและ
กระจายรายได้พัฒนา
ทักษะฝีมือแรงงานเพื่อ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมการประกอบ
อาชีพที่ยั่งยืนและมี
รายได้ที่มั่งคงส่งเสริม
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

1.การพัฒนาด้าน
ความปลอดภัย
และคณุภาพชีวิต
การพัฒนาด้าน
การศึกษา ส่งเสริม
การสารณสุขการ
จัดให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน
สนับสนุนและ
ส่งเสริมปูองกัน
และแก้ไขปญัหา
ยาเสพตดิ 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

- 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที่ 1 
การพัฒนา
เศรษฐกิจให้
มีความมั่นคง
และมี
ความสามาร
ถทางการ
แข่งขัน  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนให้น่า
อยู ่ 
 

ยุทธศาสตร์ที่
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.การ
คมนาคม
สะดวก 

เกณฑ์ใน
เชิง
ปริมาณ
/
คุณภาพ 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

- จ านวนปริมาณ
เส้นทาง 
-จ านวนปริมาณถนน  
-ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 

1.การพัฒนาเส้น 
ทางคมนาคม
เชื่อมโยงเป็น
ระบบเพื่อรองรับ
การเจรญิเติบโต
ทางเศรษฐกิจ โดย
การ ก่อสร้าง
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาทาง 

ก่อสร้าง
ปรับปรุง
เส้นทาง
คมนาคม 

แผนงาน
โยธา 

- 

   2,ระบบ
สาธารณูปโ
ภค
สาธารณูปก
ารเพียงพอ
และทั่วถึง 

เกณฑ์ใน
เชิง
ปริมาณ
/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% 80% -  ปริมาณระบบ
สาธารณูปโภค-

สาธารณูปการที่
เพิ่มขึ้น 

-ระดับความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ 

   - 

 



 

38 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที ่2 การ
พัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที ่1 
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

ยุทธศาสตร์
ที่  3 การ
พัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง 

ชุมชนมี
ความเป็น
ระเบียบ
เรียบร้อย
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิต 

เกณฑ์ใน

เชิง

ปริมาณ

/

คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% 80% จ านวนกิจกรรรมท่ี
ส่งเสริมด้านการศึกษา
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสนับสนุนและ
ส่งเสริมการปูองกัน
และแก้ไขปัญหายา
เสพติด ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ส่งเสริมการ
ท านุบ ารุงศาสนาและ
สถาบัน เสริมสร้าง
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ สนับสนุน
สวัสดิการ สนับสนุน
สวัสดิการเด็ก 
เยาวชน สตรี คนชรา 
และผู้ด้อยโอกาส 

1.การพัฒนา
คุณภาพการศึกษา 
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 
ส่งเสริมการ
อนุรักษ์ประเพณี
ศิลปวัฒธรรม
ท้องถิ่นส่งเสริม
การท านุบ ารุง
ศาสนาคณุธรรม
จริยธรรม ส่งเสรมิ
ด้านการกีฬาและ
นันทนาการ 

1.โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุนด้าน
การศึกษาและ
ศักยภาพ
พลเมือง 

แผนงาน
การเกษตร
/แผนงาน
การศึกษา 
วัฒธรรม
และ
นันทนากา
ร/
แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

- 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์ที ่
3 การ
บริหาร
จัดการทรัพย์
กรธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที ่4 
การบริหาร
จัดการทรัพย์
กรธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่  
4 การ
บริหาร
จัดการทรัพย์
กรธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการ
พัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

1.จัดการ
ทรัพยากรธ
รรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
ไม่ให้เกิด
มลพิษมี
ความยั่งยืน 

 

เกณฑ์ใน
เชิง
ปริมาณ
/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80% 80% -จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมสนับสนุนการ
ปลูกปุาอนุรกัษ์และ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วน
ร่วมสนับสนุน ส่งเสริม
การจัดการส่ิงแวดล้อม
และการจ าจัดขยะมูล
ฝอย สิ่งปฏกิูลและน้ า
เสียรวม 
-ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ขอรับบริการ 

1.ส่งเสรมิ
สนับสนุนการปลูก
ปุาอนุรักษ์และ
พัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 
บริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
แบบมาร่วม
สนับสนุนและ
ส่งเสริมการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ปลูกปุา
อนุรักษ์และ
พัฒนา
คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม
ฯลฯ 

แผนงาน
การเกษตร
/แผนงาน
การศึกษา 
วัฒธรรม
และ
นันทนากา
ร/
แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป 

- 

   2.พัฒนา
และจัดการ
ด้านการ
ท่องเที่ยวให้
มี

เกณฑ์ใน
เชิง
ปริมาณ
/

80% 80% 80% 80% 80% ได้รับการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ฟื้นฟู
สถานท่ีท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติให้เอื้อ
ต่อการเป็นแหล่ง

1.พัฒนาปรับปรุง
ภูมิทัศน์ฟื้นฟู
สถานท่ีท่องเที่ยว
ทางธรรมชาติให้
เอื้อต่อการเป็น

1.โครงการ
ส่งเสริม
เกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยว 

 - 



 

ประสิทธิภา
พและยั่งยืน 

คุณภาพ ท่องเที่ยว การ
ประชาสมัพันธ์และ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว สนับสนุน
ให้เครือข่ายภาค
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 

แหล่งท่องเที่ยว 
การ
ประชาสมัพันธ์
และส่งเสรมิการ
ท่องเที่ยว 
สนับสนุนให้
เครือข่ายภาค
ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
อปท. 

เปูาประสงค ์ ตัวช้ีวัด  ค่าเปูาหมาย ความก้าวหน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลติ/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

2561 2562 2563 2564 2565 

ยุทธศาสตร์
ที ่6 การ
พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัดที ่8
พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ 
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิ
บาล 

ยุทธศาสตร์
ที่  5 การ
พัฒนาการ
บริหาร
ภาครัฐ 

1.การ
บริหาร
จัดการมี
ประสิทธิภ
าพตาม
แนวธรรม
มาธิบาล 

เกณฑ์ใน
เชิง
ปริมาณ
/
คุณภาพ 

80% 80% 80% 80%  -ระดับความพึง
พอใจของ
ผู้รับบริการ 
-ร้อยละบุคลากร
ได้รับการพัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-ร้อยละของกิจกรรม
ที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ
ด าเนินงาน 

1.ส่งเสริมและ
พัฒนาเพ่ิมขีด
ความสามารถใน
การปฏิบัติงานของ
บุคลากร ส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรเสริมสร้าง
ธรรมาธิบาลในการ
ปฏิบัติงานควบคุม
ก ากับดูแลเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 
บริหารและควบคุม
ด้านงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพ 
รณรงค์ให้ประชาชน 
ตื่นตัวถึง
ความส าคัญของ
ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี

1.โครงการ
การพัฒนา
เพิ่ม
ประสิทธิภา
พบุคลากร
ในการ
ปฏิบัติงาน 

2. 
โครงการ/
กิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
มีส่วนร่วม
ของ
ประชาชน 

แผนงาน
บริหารงา
นท่ัวไป/
แผนงาน
การศึกษา
ศาสนา
วัฒนา
ธรรมและ
นันทนากา
ร 

- 



 

พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
2.พัฒนา ปรับปรุง
และจัดให้มีสถานท่ี
ปฏิบัติราชการ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ 
ให้มีความทันสมัย 
น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เพื่อ
รองรับการถ่ายโอน
ภารกิจ 
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การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณภาพคนและสังคม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานงบกลาง 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด 

- ส านักปลัด 

- ส านักปลัด 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

-กองช่าง - ส านักปลัด 
-กองคลัง 

  การเศรษฐกิจ -แผนงานงบกลาง   

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมนันทนาการ 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานการเกษตร 

-กองการศึกษา 

-ส านักปลัด 

 

 

- ส านักปลัด 

4 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-แผนงานการเกษตร 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 
-แผนงานสาธารณสุข 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด 

- ส านักปลัด 

-กองช่าง 

  บริหารทั่วไป    

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

-บริหารงานทั่วไป 
-แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
-แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

-กองช่าง 
-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

กองช่าง 
-ส านักปลัด 
-กองคลัง 

การด าเนินงานอ่ืน    

 


