
1 
 

 
 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(พ.ศ. 2559 – 2563 ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
อ าเภอพล     จังหวัดขอนแก่น 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ( พ.ศ.  2559 – 2563 ) 

****** 
 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2559 - 
2563) เพ่ือใช้เป็นแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า โดยก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ทั้งสิ้น  5  ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย    

1.   การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
           2.   การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

3.   การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
4.   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  

 

  บัดนี้  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้มีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ( พ.ศ. 2559 - 2563 )  และสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  ได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบ ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่ 2  ครั้งที่ 1 /2558  เมื่อวันที่ 29  มิถุนายน  2558 ได้
มีมติเห็นชอบ แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ.  2548  ข้อ  16  ( 3 )  
และ  ข้อ ( 4 ) 
 

  ดังนั้น เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา  ที่ได้ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค์  เปูาหมายที่ตั้งไว้  จึงประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ( พ.ศ. 2559 - 2563 )  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ต่อไป 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  ประกาศ  ณ  วันที่  30  มิถุนายน 2558 
 
 
 

(  นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
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ค าน า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลมีภารกิจส าคัญในการปฏิบัติงาน   เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอานาจักไทย   พุทธศักราช  2550  ใหก้ระจายอ านาจแก่ท้องถิ่นและให้คน
ในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารท้องถิ่น   และพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  
พ.ศ.  2537  มาตรา   66 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรม ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบล ต้องจัดท าแผนพัฒนาซึ่งประกอบด้วยแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนด าเนินงาน  

 

             ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและตามอ านาจหน้าที่ องค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า  จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ระยะ  5  ปี  ( พ.ศ. 2559 – 2563 )  ขึ้น 
 

             องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับนี้จะเป็นเข็ม
ทิศชี้ทางน าพาการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในต าบลโคกสง่าไปสู่ความเจริญก้าวหน้า พัฒนาอย่างบูรณา
การและยั่งยืน  สืบต่อไป 
 
 

                                                     องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
                                                                        มิถุนายน  2558 
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สารบัญ 
 
    เรือ่ง                                                                                         หน้า      
             
   บทที่  1    บทน า               

บทท่ี  2    สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              
    บทที่  3    แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโกสง่า                              

- ยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญของชาติ 
- การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
- วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) 
- ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์ของ อปท. 
- แผนที่ยุทธศาสตร์ 

   บทท่ี  4    รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ อบต.โคกสง่า                      
- ประเด็นยุทธศาสตร์ 
- รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์    

บทท่ี 5  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
- กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
- ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
- ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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บทที่  1 
                                                  บทน า 

ความเป็นมาของการวางแผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
****************** 

            ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ก าหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้  2   ประเภท คือแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี ” แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์    พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอ าเภอ 
                    “แผนพัฒนาสามปี” หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลา
สามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี  ซึ่งการจัดท าแผนสามปี  จะมีความเชื่อมโยงกับการ
จัดท างบประมาณประจ าปีอย่างใกล้ชิด   โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดท างบประมาณในระบบมุ่งเน้นผลงาน 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า พ.ศ. 2556 – 2560 ที่ใช้อยู่ป๎จจุบัน
นั้น สมควรแก่เวลาจึงทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาใหม่ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย 
ประกอบด้วย ดังนี้ 

1.   ได้มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) 
ใหม่ เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2554 ซึ่งให้ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555  – 
2559) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559 

2.   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่าได้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ครบ
วาระการด ารงต าแหน่ง เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2555  และได้จัดให้มีการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 30  กันยายน 
2555  ซึ่งคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับรองผลการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24  ตุลาคม  2555  

3.   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส  ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า เมื่อวันที่ 8  พฤศจิกายน  2555 
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องค์ประกอบ ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประกอบด้วย  ลักษณะของแผน  
วัตถุประสงค์  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   และประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา   โดยน าเสนอ    ดังนี้ 

1.  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเอกสารที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบล 3 ปี  และข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี  กล่าวคือ  เป็นยุทธศาสตร์ไปด าเนินการจัดท าเป็นแผนงาน/
โครงการที่ก าหนด  มาพิจารณาด าเนินการ โดยจะมีรายละเอียดและลักษณะเฉพาะเจาะจงมากยิ่งขึ้นใน
ลักษณะที่จะน าไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและสามารถน าไปปฏิบัติได้ทันทีเมื่อได้รับ
งบประมาณของปีนั้น 

 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วน
ต าบลและการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปพิเศษมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งนอกจากจะมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองแล้วยังมี
อ านาจหน้าที่ในการประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย 

ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องอาศัยเครื่องมือที่ส าคัญส าหรับส าหรับการก าหนด
ทิศทางและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น นั่นคือ แผนพัฒนาท้องถิ่น การวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลังและการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่นและการด าเนิน ตามแผน ความเป็นอิสระนั้นไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “รัฐ
อิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการ ก ากับดูแล 
หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  การวางแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการ
รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบทั้งนี้จะต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และ
ป๎ญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย  

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่งทั้งนี้
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็น
กรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
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อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
ก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถน าไปสู่การแก้ไขป๎ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  “อย่าง
รอบด้าน” หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของการค านึงถึงสภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งมิติด้านการพัฒนา 
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์กร (การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ ตลอดจนมิติในเชิงพื้นที่ ทั้งพ้ืนที่ใกล้เคียงขยายไปสู่พ้ืนที่ระดับอ าเภอ ระดับจังหวัด ระดับประเทศ 
ระดับทวีป จนกระท่ังในระดับโลกด้วย จึงกล่าวได้ว่า ปรากฏการณ์ทั้ง 4 ด้านที่เกิดกับเขตพ้ืนที่ 4 ระดับนี้ล้วน
ถือเป็นสภาพแวดล้อมที่ ควรต้องค านึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้งสิ้นดังนั้นในการ
วางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงไม่ควรมองรอบด้านแต่เพียงเขตพ้ืนที่ การปกครองของตนเองเท่านั้น แต่ต้อง
มองให้กว้างออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนที่อ่ืนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีประสิทธิภาพ
และมีประสิทธิผลในการรับมือกับสถานการณ์หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตามมาจากเขตพ้ืนที่เ หล่านั้นอย่าง
รู้เท่าทันจนท าให้สามารถใช้ประโยชน์จาก  “อย่างเป็นระบบ” หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินอย่างเป็นขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย 8 ขั้นตอน ดังนี้ 

(1) การรวบรวมข้อมูลและป๎ญหาส าคัญ 
(2) การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในป๎จจุบัน และก าหนด

ประเด็นในการพัฒนา 
(3) การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
(4) การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(5) การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
(6) การก าหนดยุทธศาสตร์และบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
(7) การก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
(8) การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาที่ก าหนดทิศทางความต้องการพัฒนาในอนาคต  
ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก่อนการจัดท าแผนพัฒนา
สามปี แผนยุทธศาสตร์  แผนด าเนินงาน  เพ่ือการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  จึงมีลักษณะ
ต่างๆ ดังนี้ 
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1. เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า โดย
ก าหนดสภาพการอนาคตที่ต้องการบรรลุ และก าหนดแนวทางในการบรรลุสภาพการณ์ที่ก าหนดพ้ืนที่ข้อมูลที่
รอบด้านอย่างเป็นระบบ 

2. เป็นการก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้น โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลที่รอบด้านและจะต้องค านึงถึงทั้งสภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดศักยภาพหรือขีดความสามารถของ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

3. เป็นการก าหนดแนวทางที่จะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตที่ต้องการให้เกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดย
แนวทางท่ีก าหนดขึ้นต้องด าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

4. เป็นแผนแม่บทส าหรับการเป็นกรอบในการพัฒนาในช่วง 5 ปี  (พ.ศ. 2559 – 2563) ที่มีความ
สอดคล้องกันระหว่าง วิสัยทัศน์ พันธกิจหรือภารกิจหลัก เปูาประสงค์หรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

5. เป็นเอกสารแผนพัฒนาที่แสดงถึงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์อ าเภอ  นโยบาย
ผู้บริหารท้องถิ่น ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ ป๎ญหาความต้องการของประชาชน  แผนชุมชน 

โดยสรุปแล้วแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา มีลักษณะเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต เป็นเครื่องมือที่ก าหนดขอบเขตความส าเร็จ
ล่วงหน้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการคิดอย่างรอบด้านและเป็นระบบสอดคล้องกับป๎จจัยแวดล้อม
ภายในและภายนอกท้องถิ่น 

 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1. เพ่ือก าหนดเปูาหมายความส าเร็จขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่าในอนาคต  
2. เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  
3. เพ่ือใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า เป็นเครื่องมือน าไปสู่การ

แก้ไขป๎ญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในต าบล 
4. เพ่ือเป็นแผนแม่บทส าหรับเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส าหรับ

หน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงแผนพัฒนา
ระดับชาติ 
 

ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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 ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องพบผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์ความส าคัญ แนวทางและข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แล้วจัดท าโครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผ่านปลัด
องค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ผู้บริหารอนุมัติในโครงการดังกล่าว แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเพ่ือ
ด าเนินการตามห้วงเวลาและขั้นตอนที่ก าหนดต่อไป กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้หน่วยงาน
หรือบุคคลภายนอกจัดท าหรือร่วมจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จะต้องก าหนดไว้ในโครงการ
ดังกล่าวด้วยเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 

1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการรวบรวมและ

จัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน ทันสมัย ซึ่งได้แก่ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ 
สังคม ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป แสดงค่าเฉลี่ย  ร้อยละ และการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตลอดจนการให้ความเห็น ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดท าได้แก่ข้อมูลประชากร อาชีพและรายได้สุขภาพ การศึกษา 
ทรัพยากร การคมนาคมขนส่ง การพาณิชย์การลงทุนอุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น 

2. การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถิ่น 
น าแผนชุมชน มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ในการวางแผนของ

องค์กรภาครัฐ เรื่องท่ียากและสลับซับซ้อนคือการวิเคราะห์ป๎ญหาและเลือกป๎ญหาที่เหมาะสมเพ่ือน ามาก าหนด
ยุทธศาสตร์ในการตอบสนองป๎ญหา ความต้องการของสาธารณชน และเพ่ือความรอบคอบในการพิจารณา
ป๎ญหาสาธารณะ องค์การสหประชาชาติได้ให้หลักคิดว่าด้วยการจัดล าดับความส าคัญของป๎ญหา 

 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 

เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของท้องถิ่น อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในป๎จจุบัน โดยเป็นการตอบ
ค าถามว่า “ ป๎จจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงป๎จจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง 
(Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และป๎จจัยภายนอกได้แก่โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค 
(Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
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ปัจจัยภายใน ประกอบด้วยป๎จจัยด้านต่างๆ ที่ต้องน ามาพิจารณา 
-  ด้านการบริหาร ได้แก่การแบ่งส่วนราชการ การวางแผน การประสานงาน การมอบอ านาจ 

การก ากับดูแล เป็นต้น 
-  ระเบียบ กฎหมาย 
- บุคลากร ได้แก่อัตราก าลัง คุณภาพ วินัย ทัศนคติพฤติกรรม เป็นต้น 
- งบประมาณ รวมทั้งความช่วยเหลือต่าง ๆ 
- ระบบฐานข้อมูล 
- การประสานงาน/การอ านวยการ/ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
- ทรัพยากร เครื่องมือและอุปกรณ์ในการท างาน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาป๎จจัยภายในหน่วยงานมีส่วนดีความ

เข้มแข็ง ความสามารถ ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาป๎จจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 

ความอ่อนแอ ข้อจ ากัด ความไม่พร้อม ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
 
ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 
- ด้านการเมืองการปกครอง รวมถึงระดับความขัดแย้ง และกลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจรวมในเขตพ้ืนที่ (เช่นผลผลิต รายได้รายจ่าย การออม การ

ลงทุน การใช้ที่ดิน แรงงาน) การเกษตรกรรม การพาณิชยกรรม การคลัง 
- ด้านสังคม/ชุมชน 
- นโยบายรัฐบาล/กฎหมาย/ข้อบังคับ/นโยบายกระทรวง กรม ที่เก่ียวข้อง 
- เทคโนโลยี 
- ภารกิจที่มีการโอนมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมขึ้น 
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอก ว่ามีสภาพ

เป็นเช่นไร เหตุการณ์สถานการณ์ของโลก ของประเทศ ของจังหวัด และของอ าเภอ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อ
ท้องถิ่นอย่างไร มีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์ หรือเป็นโอกาส อันดีต่อท้องถิ่น โดยจะต้อง พิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยี 

การวิเคราะห์ป๎ญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threat = T) เป็นการศึกษา สภาพแวดล้อม
ภายนอกที่เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสียหรือเป็นข้อจ ากัดต่อท้องถิ่น โดยจะต้องพิจารณาทั้ง
ด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์โอกาส 

ในการวิเคราะห์ SWOT เชิงยุทธศาสตร์นั้น หน่วย หรือขอบเขตในการวิเคราะห์ ให้พิจารณา
จากเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหลัก ดังนั้น สิ่งต่างๆ ที่เป็นประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่
ในเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะถือว่าเป็นป๎จจัยภายในที่ใช้ในการวิเคราะห์ ส่วน
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ประเด็นที่ปรากฏหรือมีอยู่ที่อยู่นอกเขตการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะถือว่าเป็นป๎จจัย
ภายนอก            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 4 การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

1. การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเราเชื่อว่า หากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น 
แล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยมบางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ที่เท่าเทียมกันเป็นต้น วิสัยทัศน์เป็นผลรวมของการสรุปบทเรียนจากอดีต 
พิจารณาป๎จจุบัน และมุ่งหวังถึงอนาคตข้างหน้า โดยที่การสรุปบทเรียนจากอดีตหมายถึงการพิจารณาว่าใน
อดีตที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของเรามีข้อเด่น ข้อด้อยอะไรบ้าง? โดยประเมินจากภาพรวมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนการพิจารณาป๎จจุบันนั้นคือการพิจารณาว่าในขณะนี้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นของเราเป็นแบบใด? ค าว่า “แบบใด?” ในที่นี้หมายถึง “บทบาทหน้าที่” ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีต่อทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศระดับทวีป และไปไกลถึงระดับโลกก็ได้ขึ้นอยู่กับว่าคณะจัดท า
แผนตระหนักถึงความสัมพันธ์และความส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตนอย่างเชื่อมโยงกับเขตพ้ืนที่ใด 
การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นการตอบค าถามว่า “ท้องถิน่ต้องการอะไรในอนาคต”  

หลักการเขียนวิสัยทัศน์ 
- สั้น กะทัดรัด จดจ าง่าย 
- บอกถึงความปรารถนา คาดหวัง 
- บอกให้ทราบถึงสิ่งที่จะบรรลุถึง หรือระดับการให้บริการ 
- ท้าทาย เร้าความสนใจของสมาชิกในองค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทุก 
 
2. การก าหนดพันธกิจ (Mission) ในการพัฒนาท้องถิ่น 
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เป็นการก าหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องท า โดยจะเกิดขึ้นหลังจากที่ทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร 
เป็นอะไรในอนาคต และจะเป็นไปได้เมื่อผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่นในป๎จจุบันปรากฏ ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝุายใน
ท้องถิ่น ดังนั้น การตอบค าถามว่าท้องถิ่นจะต้องท าอะไร เพ่ือใคร ค าตอบที่เกิดขึ้นก็คือ ความหมายของค าว่า 
“พันธกิจ” นั่นเอง ภารกิจหลัก เป็นข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ รวมทั้งแนวคิด
เกี่ยวกับองค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอ และปณิธานหรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลักหรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

การก าหนดพันธกิจมีแนวทางการด าเนินการแยกเป็นสองระดับ คือ 
1) พันธกิจในลักษณะที่เป็นอาณัติ (Mandate) ที่ได้รับมอบหมายจากสังคมหรือรัฐ ซึ่งได้แก่กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับท่ีก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2) พันธกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมุ่งมั่นที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้

และแสดงถึงความเข้าใจในเรื่องงานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด าเนินการซึ่งถือว่าเป็นองค์ประกอบ
ส าคัญส่วนหนึ่งของวิสัยทัศน์การที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระบุหรือก าหนดพันธกิ จไว้อย่างชัดเจนเป็นที่
ยอมรับและเข้าใจของบุคลากรทุกฝุายในองค์กร จะช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล เพราะภารกิจหลักจะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวหรือเป็นหลักการร่วมส าหรับการด าเนินงานใน แต่ละด้าน
ของผู้เกี่ยวข้องทุกฝุาย 

พันธกิจที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ 
1) ต้องสอดคล้องกับนโยบาย กฎหมาย และระเบียบที่มีอยู่ 
2) ไม่ขัดแย้งต่อบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบตามกฎหมาย 
3) ต้องระบุถึงบทบาทหน้าที่ที่จ าเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้านและมี

ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ 
4) ต้องสะท้อนถึงคุณค่าหลักหรือขอบเขตกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษ 
5) ต้องสนับสนุนและน าไปสู่ถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดได้ 
หากเปรียบวิสัยทัศน์เป็นเสมือนจุดหมายปลายทางแล้ว พันธกิจก็เป็นเสมือนเส้นทางที่ถูกต้อง 

ชัดเจนที่จะน าเราไปสู่จุดหมายปลายทางนั้นโดยสวัสดิ์ภาพ ภารกิจหลักมีอยู่ 2 ระดับ คือระดับองค์กร 
(Organizational Mission) และระดับส่วนงาน (Departmental Mission) พันธกิจทั้ง 2 ระดับนี้มีความหมาย
เดียวกัน แตกต่างกันเพียงขอบเขตของบทบาทหน้าที่ท่ีปลีกย่อยลงไปตามล าดับชั้นของโครงสร้างองค์กรเท่านั้น 
แต่ที่ส าคัญก็คือภารกิจทั้ง 2 ระดับ ต้องสอดคล้องสนับสนุนกันและกันอย่างน้อยที่สุดต้องไม่ขัดแย้งกัน ในการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นการแสดงพันธกิจระดับองค์กร แต่ขณะเดียวกันหน่วยงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็จะต้องมีการก าหนดภารกิจของหน่วยงานประกอบไปด้วย 
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ขั้นตอนที่ 5 การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควร

ค่าแก่การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
จะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืนที่ดีมีลักษณะ ดังนี้ 
1) ต้องระบุถึงขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่สนับสนุนและน าไปสู่ภารกิจหลัก และบรรลุ

วิสัยทัศน์ได้อย่างครอบคลุมรอบด้าน 
2) มีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น น าวิ สัยทัศน์ภารกิจหลักมา

พิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการก าหนดขอบเขตหรือประเภทของ

กิจกรรมที่ควรค่าแก่การด าเนินการทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และองค์กร ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะ
สนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุภารกิจหลักและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้การก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืนอาจแยกเป็นด้านต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายย่อยในแต่ละด้านก็ได้ซึ่งเราจะเขียนรูปประโยคที่แสดงถึง
จุดมุ่งหมายดังกล่าว ดังนี้ 

“ค ากริยา + ประเภทของกิจกรรม / สภาพการณ์ + กลุ่มเปูาหมาย + สถานที่” 
กรอบความคิดที่ใช้ในการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนเราจะใช้กรอบ 2 กรอบ 

กรอบความคิดแรก ก็คือวิสัยทัศน์และภารกิจหลัก นั้นย่อมหมายความว่าจุดมุ่งหมายดังกล่าวต้องสอดคล้อง
หรือน าไปสู่วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ กรอบความคิดที่สอง ก็คือ หลักการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึงการรักษาและ
เพ่ิมพูนความเจริญงอกงามของท้องถิ่น ในลักษณะที่จะเป็นการสืบสานความเจริญงอกงามนั้นให้ไพบูลย์
สืบเนื่องไปถึงชั่วลูกชั่วหลาน โดยไม่ก่อให้เกิดผลเสียหายในด้านต่างๆ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
 

ขั้นตอนที่ 6 การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการโดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้อง

ท าแล้วการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่นเพ่ือน าท้องถิ่นไป
ให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 

 
ขั้นตอนที่ 7 การก าหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์ภารกิจหลัก วัตถุประสงค์โดยอาศัยพ้ืนฐานการวิเคราะห์ 

SWOT แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นหมายถึง 
แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการ
ในอนาคตได้อย่างไร อันเป็นการตอบค าถามว่า “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร” ดังนั้น แนว
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ทางการพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกรอบชี้น าหรือส่วนหัวกระบวนของชุดแผนงาน ซึ่งเป็นการก าหนดวิธีการหรือ
ขั้นตอนที่ท้องถิ่นเลือกที่จะปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และเมื่อได้บรรลุวัตถุประสงค์แล้ว
หมายความว่าย่อมบรรลุถึงภารกิจหลักท่ีต้องการด้วย ซึ่งจะเห็นได้ว่า ทั้งหมดที่กล่าวมานั้นมีความส าคัญในเชิง
ตรรกะ (Logical Linkage) ซึ่งกันและกันของกระบวนการขั้นตอนและระดับต่างๆ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น
เชิงกลยุทธ์ 

หลังจากท่ีได้แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นแล้ว จะต้องน าแนวทางท่ีได้ทั้งหมดมาท าการบูรณาการ
เพ่ือไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนกัน การบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นจะท าให้ได้ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นด้านต่างๆ ที่สมบูรณ์ 

ขั้นตอนที่ 8 การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา ภายใน

เวลาที่ก าหนด จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆ ของ
กระบวนการด าเนินงาน 

เปูาหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
1. เงื่อนเวลา ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่ 
2. ปริมาณ ที่ต้องการจะให้เกิดขึ้นในจ านวนเท่าไร 
3. คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 
4. สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพ้ืนที่ครอบคลุมที่ต้องการ 
5. มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
6. ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด 
7. กรณีที่มีเปูาหมายมากกว่าหนึ่งเปูาหมาย ควรจัดล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนไว้

เพ่ือให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
ขั้นตอนที่ 9 การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นจะน าผลที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 – 8  มาจัดท า

ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเค้าโครงที่ก าหนด จากนั้นจะน าร่างแผนฯ 
เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่ผู้บริหารท้องถิ่นจะ
อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล็งเห็นถึงเปูาหมายความส าเร็จในอนาคต  
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2. มีกรอบแนวทางการพัฒนาท าให้สามารถบริหารจัดการทรัพยากรในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

3. มีเครื่องมือที่ใช้ส าหรับแก้ไขป๎ญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน ตรงต่อความต้องการและความ
เดือดร้อนในพ้ืนทีข่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 

4. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสามารถเชื่อมโยงความสอดคล้องแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น แผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงแผนการพัฒนาระดับชาติ 
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บทที่   2    
                                                                                                  

สภาพทั่วไป  และข้อมูลพื้นฐานส าคัญ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
 
สภาพทั่วไป 

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  ผลิตภัณฑ์มวลรวม  รายได้ การศึกษา  
สาธารณสุข  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 

1.  ลักษณะที่ตั้ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า   เป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่ทางทิศ

ตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอพล ( ที่ท าการตั้งอยู่เลขที่  179 หมู่ที่  2   บ้านคูขาด  ต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  
จังหวัดขอนแก่น) องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  12   กิโลเมตรตามถนน
เมืองพล – แวงน้อย  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทางหลวงชนบท ( รพช.) หนองบะ – หนองหอย  หมายเลข ขก  
3055 

2.   เนื้อที ่
 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีพ้ืนที่ประมาณ 47.6 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 29,750  ไร่ 

3.   ภูมปิระเทศ 
 อาณาเขตติดต่อกับต าบลใกล้เคียง 
 ทิศเหนือ ติดเขต  ต าบลลอมคอม   อ าเภอพล   จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศใต้  ติดเขต  ต าบลโนนจาน อ าเภอบัวลายจังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดเขต  ต าบลหนองมะเขือ    อ าเภอพล   จังหวัดขอนแก่น 
 ทิศตะวันตก ติดเขต  ต าบลทางขวาง   อ าเภอแวงน้อย   จังหวัดขอนแก่น  
4.  ลักษณะภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูง  มีพ้ืนที่สูงต่ าสลับกัน  เป็นลูกคลื่นดิน  มีลักษณะเป็นดินร่วนปน
ทราย บางแห่งเป็นดินเค็ม  ดินอุ้มน้ าได้น้อย ขาดความอุดมสมบูรณ์  ฤดูร้อน มีความแห้งแล้ง 
5.  จ านวนหมู่บ้าน 

จ านวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  จ านวน 10  หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
หมู่ที่  1 บ้านหนองแกมน  นาย ประสิทธิ์    ปะตะสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  2 บ้านคูขาด                   นาย นวิัฒน์   แทนไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  3 บ้านหนองบะ          นาง ตุ๋ย    ทึนรส      ผู้ใหญ่บ้าน           
หมู่ที่  4 บ้านหนองแวงกลาง    นาย บัว   วงษ์นอก       ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  5 บ้านหนองมน          นาย จ าเนียง บุญพุฒ            ก านันต าบลโคกสง่า         
หมู่ที่  6 บ้านหนองไผ่          นาง  อนงค์ ปุูงโพธิ์            ผู้ใหญ่บ้าน 
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หมู่ที่  7 บ้านโนนพริก           นาย สานิต   ใจตาง           ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  8 บ้านโคกสว่าง      นาย อดุลย์ พลโยธา  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  9 บ้านโคกสง่าพัฒนา      นาย ชัยยันต์   ทุงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่  10  บ้านหนองสมบูรณ์    นาย สวัสดิ ์  ปุูงโพธิ์         ผู้ใหญ่บ้าน 

 
ประชากร 

จ านวนประชากรทั้งสิ้น      6,324   คน   แยกเป็นชาย    3,154  คน   หญิง   3,170 คน 
มีความหนาแน่นเฉลี่ย      133  คน / ตารางกิโลเมตร 

ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน

ประชากร 
ชาย หญิง 

จ านวน
ครัวเรือน 

1 บ้านหนองแกมน 440 211 229 105 
2 บ้านคูขาด 556 269 287 139 
3 บ้านหนองบะ 819 415 404 232 
4 บ้านหนองแวงกลาง 1,130 558 572 269 
5 บ้านหนองมน 676 328 348 148 
6 บ้านหนองไผ่ 885 430 455 250 
7 บ้านโนนพริก 630 320 310 140 
8 บ้านโคกสว่าง 552 272 280 119 
9 บ้านโคกสง่าพัฒนา 391 225 166 86 
10 บ้านหนองสมบูรณ์ 229 114 115 59 

รวม ทั้ง 10 หมู่บ้าน 6,308 3,142 3,166 1,547 

 
หมายเหตุ ข้อมูล โดย ส านักทะเบียน อ าเภอพล   ณ  วันที่  25  พฤษภาคม  2558 
6.   สภาพทางเศรษฐกิจ 

6.1  อาชีพ 
การประกอบอาชีพโดยทั่วไป  ประกอบอาชีพ 
(1)ท านาเป็นอาชีพหลัก 
(2) ท าไร่  ส่วนมากท าไร่อ้อย  ไร่มันส าปะหลัง 
(3)  รับจ้าง      

          ( 4)  ค้าขาย 
หน่วยธุรกิจในเขต  ต าบลโคกสง่า 
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(1)    ร้านค้าขายของเบ็ดเตล็ด  จ านวน   55  แห่ง 
(2)    ป๎๊มน้ ามัน    จ านวน    3 แห่ง 
(3)    โรงสี    จ านวน    50  โรง 
(4)    โรงประกอบเหล็กดัด  จ านวน     4   แห่ง 
(5)    โรงท าขนมจีน   จ านวน     2   โรง 
(6)    อู่ซ่อมเครื่องยนต์   จ านวน     4   แห่ง 

7.   สภาพทางสังคม 
 7.1    การศึกษา สถานศึกษา  จ านวน 6   แห่ง  ประกอบด้วย 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (อนุบาล 3 ขวบ) จ านวน 1 แห่งที่ตั้ง  อบต.โคกสง่า 
2. โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง    ที่ตั้ง    บ้านโคกสว่าง    หมู่ที่  8 
- เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  
3.โรงเรียนบ้านหนองแวงมน   ที่ตั้ง  บ้านหนองแวงกลาง   หมู่ที่  4   
- เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  - ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 
4.โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา    ที่ตั้ง  บ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ที่  10 
- เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  - ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 
5.โรงเรียนบ้านคูขาดสถิตอุปถัมภ์    ที่ตั้ง บ้านหนองแกมน  หมู่ที่ 1 
-เปิดท าการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ  อนุบาล  -  ระดบัมัธยมศึกษาปีที่ 3 
6.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย เป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน จ านวน 1 แห่ง 
ที่ตั้งบ้านหนองบะหมู่ที่ 3 
  

ล าดับที่ ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม 
ชาย หญิง 

1 อนุบาล 3 ขวบ 35 38 72 
2 โรงเรียนบ้านหนองบะ 50 41 91 
3 โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 96 75 171 
4 โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 33 38 71 
5 โรงเรียนบ้านคูขาดสถิตย์อุปถัมภ์ 185 177 362 

รวม   5  โรงเรียน 399 369 767 
หมายเหตุ     ข้อมูล ณ  วันที่  21  พฤษภาคม  2557 
7.2    สถาบันและองค์กรทางศาสนา 

  - วัด  จ านวน  6  แห่ง 
  1  . วัดศรีประสิทธิ์ ที่ตั้ง บ้านหนองแกมน  หมู่ที่  1 
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  2 .  วัดชัยประสิทธิ์ ที่ตั้ง  บ้านโคกสง่าพัฒนา  หมู่ที่  9 
  3.   วัดถาวร  ที่ตั้ง  บ้านหนองบะ  หมู่ที่  3 
  4.   วัดแสงจันทร์  ที่ตั้ง  บ้านหนองแวงกลาง  หมู่ที่  4 
  5.   วัดแสงธรรม  ที่ตั้ง  บ้านหนองมน  หมู่ที ่ 5 
  6.   วัดเวฬุวัน  ที่ตั้ง  บ้านหนองสมบูรณ์  หมู่ที่  6 

7.3    การสาธารณสุข 
 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล จ านวน 1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแกมน  หมู่ที่  1 
 - อัตราการมีและใช้ส้วมราด  100 % 

8    การบริการขั้นพื้นฐาน 
8.1   การคมนาคม  เส้นทางคมนาคมที่ติดต่อระหว่างกับอ าเภอและระหว่างต าบลกับ

หมู่บ้าน  แยกได้ดังนี้ 
(1)  ถนนลาดยาง    3 สาย 
(2)  ถนนลูกรัง    10 สาย 
(3)  ถนนดิน    6 สาย 
(4)  ถนนคอนกรีต   1 สาย 
(5)  ถนนหินคลุก    4 สาย 

  8.2   การโทรคมนาคม การโทรคมนาคม  ประกอบด้วย 
        (1) ที่ท าการไปรษณีย์ประจ าต าบล  1 แห่ง 
  8.3   การไฟฟ้า 

มีไฟฟูาทุกหมู่บ้าน  แต่ยังไม่ครบทุกครัวเรือน  เนื่องจากมีการขยายครัวเรือน 
8.4   แหล่งน้ าธรรมชาติ 
แหล่งน้ าธรรมชาติ   8  แห่ง  ประกอบด้วย 
(1)   ล าห้วยวังหิน    หมู่ที่ 1 ,2 
(2)   ล าห้วยตะใกล้    หมู่ที่ 1 ,2 
(3)   ล าห้วยหญ้าไทร    หมู่ที่  7 
(4)   ล าห้วยโสกครอง    หมู่ที่  6 
(5)   ล าห้วยหนองผือ    หมู่ที่  6 
(6)   ล าห้วยโสกแร่    หมู่ที่  6,2 
(7)   ล าห้วยโสกดินแดง    หมู่ที่  4 
( 8)  ล าห้วยอีสานเขียว    หมู่ที่   7 

8.5   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น   จ านวน  15  แห่ง  ประกอบด้วย 
  (1)  หนองแกมนสาธารณะ   หมู่ที่  1 
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  (2)  หนองปุาช้า     หมู่ที่  2 
  (3)  หนองคูขาด               หมู่ที่  2 
  (4)  หนองแต้      หมู่ที่  3 
  (5)  หนองบะ       หมู่ที่  3 
  (6)  หนองใต้      หมู่ที่  4 
  (7)  หนองฝายใหญ่       หมู่ที่  4 

(8)  หนองผือ         หมู่ที่  4 
(9)  หนองแวง        หมู่ที่  4 

  (10) หนองแฝก        หมู่ที่  4 
  (11) หนองมน         หมู่ที่  5 
  (12) หนองผือ        หมู่ที่  6 

(13) หนองไผ่     หมู่ที่  6 
  (14) หนองปูุตา     หมู่ที่  6 
  (15) หนองฝายไชโย    หมู่ที่  8 
 แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นส่วนมากใช้ท าน้ าประปาผิวดิน  ฤดูแล้งมีปริมาณน้ าน้อย 
 
 9.   ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น  ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล  งบประมาณ
และเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง  ๆ 
 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
9.1 จ านวนบุคลากร      จ านวน     26  คน 
    ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน     8  คน 

  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน             จ านวน  -  คน 
   ลูกจ้างตามภารกิจส านักงานปลัด  อบต.       จ านวน  1    คน 
   ลูกจ้างทั่วไป ในส านักปลัด    จ านวน  4    คน 

  ต าแหน่งในส่วนการคลัง     จ านวน  4  คน 
            ลูกจ้างประจ าในส่วนการคลัง    จ านวน  1  คน 
             ลูกจ้างตามภารกิจส่วนการคลัง                จ านวน  1        คน 
  ต าแหน่งในส่วนโยธา      จ านวน  1  คน          
  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา    จ านวน  2          คน 
  ลูกจ้างตามภารกิจส่วนการศึกษา               จ านวน  1        คน 

 ลูกจ้างทั่วไป ในส่วนการศึกษา    จ านวน  1    คน 
 เหมาบริการส่วนการศึกษา    จ านวน  2  คน 
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9.2   ระดับการศึกษาของบุคลากร 
    ประถมศึกษา       - คน 
     มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา     12 คน 
     ปริญญาตรี       12 คน 
   ปริญญาโท         5 คน 
9.3 รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล     ( รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ) 
    ประจ าปีงบประมาณ   2557 ประมาณการ   เป็นเงิน    22,875,000.00 บาท          
    แยกเป็น 
    - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง   790,000.00     บาท 
    - รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้                   15,085,000.00   บาท 

- เงินอุดหนุนจากรัฐบาล              7,000,000.00  บาท 
10. ข้อมูลอ่ืนๆ 

 10.1   มวลชนจัดตั้ง 
- อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) 3  รุ่น 112  คน 

               10.2  โครงสร้างผู้บริหาร 
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

1.  นายรังสิทธิ์    เถียรวิทวัส  นายก อบต. 
2. นายประสิทธิ์    แสนสยาม  รองนายก อบต. 
3 นางทองพัฒ    พลโยธา       รองนายก อบต. 
4. นายอภิชาติ    งานยางหวาย            เลขานุการนายก อบต. 

          สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
1. นายประชัน    ทึนรส   ประธานสภา อบต. 
2. นายอานนท์   สงฆ์คลัง   รองประธานสภา อบต. 
3. นางเพ็ญมณี             โคบาล    สมาชิก อบต. หมู่ 1 
4. นายพนม    จงรักกลาง   สมาชิก อบต. หมู่ 2 
5. นายชัชวาล  มะลิยศ   สมาชิก อบต. หมู่ 2 
6. นายสมหมาย   ค าทะเนตร  สมาชิก อบต. หมู่ 3 
7. นายอภิรักษ์    ประวันจะ  สมาชิก อบต. หมู่ 4 
8. นายอนงค์    อนุอัน   สมาชิก อบต. หมู่ 4 
9. นายอนัน   จันทมาน  สมาชิก อบต. หมู่  5 
10. นายส าราญ      แสนยามูล  สมาชิก อบต. หมู่ 5 
11 .นายทองแดง  สนิทเชื้อ   สมาชิก อบต. หมู่  6 
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12. นายบุญเกิด   สีลาธุล ี   สมาชิก อบต. หมู่ 6 
13. นายสมาน    วงษ์แก้ว   สมาชิก อบต. หมู่ 7 
14. นายส าเร็จ    ใจตาง   สมาชิก อบต. หมู่ 7 
15. นางรุ่งทิพย์   กิจการรุ่งไพศาล  สมาชิก อบต. หมู่ 8 
16. นายสุปี   พลโยธา   สมาชิก อบต. หมู่ 8 
17. นายบุญมี  สาโส   สมาชิก อบต. หมู่ 9  
18. นางนิภาพร    ใจตรง   สมาชิก อบต. หมู่ 10 
19. นายสมพงษ์  แจ่มมงคล  สมาชิก อบต. หมู่ 10 

(2)  จ านวนบุคลกร พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างป๎จจุบัน มีจ านวน   29   คน และส่วนราชการ
จ านวน  4  ส่วน  ดังนี้ 

ต าแหน่งนักบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 2  คน 
 1.  นางวาสนา    ทองดี  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 2.  พ.จ.อ.ครรชิต  บุญทานัง  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12  คน 

1.  จ่าเอกเพ็ชร  ประดับค า หัวหน้าส านักปลัด 
2.  นางสาวถนอม   รักษาพงษ์ จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน  

 3.  ว่าที่ ร.ตโชคชัย  ทองเจริญ บุคลากร 
 4.  นางวรรณา    พันธ์แก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 5.  นายชัชวาลย ์  คุมธง  นักพัฒนาชุมชน 
 6.  -ว่าง-   เจ้าพนักงานธุรการ 
 7.  นายธนกร  เสาสมภพ พนักงานพัฒนาชุมชน 
 8.  นายไพฑูรย์    นาจวง  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 9.  นางวรรณกร   สีมาพล  ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นายสมเพศ  สงฆ์คลัง  นักการภารโรง 
11. นายจักรพงษ์  ระภักดี  พนักงานขับรถ 
12. นางสุวณี    แสนมณี  แม่บ้าน 
13. นายธีระพงศ์  พลโยธา  ยาม 

 
ต าแหน่งในส่วนการคลัง จ านวน   5   คน 

 1. นางจุรีรัตน์    สิงห์ศรี  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 2. นางฐาปนี  นารินทร์  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
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 3.                 -ว่าง -   นักวิชาการคลัง 
       4  นางนุชนาภา   เลพิมาย  เจ้าพนักงานพัสดุ 

5.    - ว่าง -   เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
 6.    - ว่าง -    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 

7. นางฉัตรติญา  เถียรวิทวัส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี(ลูกจ้างประจ า) 
 8. นางสาวเปรมกมล สุวรรณหาญ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 
ต าแหน่งในส่วนโยธา จ านวน  4   คน 
 1. นายโกวิทย์    อักขราสา ผู้อ านวยการกองช่าง 
 2. นายฤทธิเดช    พันธ์แก้ว นายช่างโยธา 
 3.  นางสาวศศลักษณ์ บุตรสามาลี เจ้าพนักงานธุรการส่วนโยธา 
 4. นายอมรรัตน์  นาอุดม  ผู้ช่วยช่าง 
   
ต าแหน่งในส่วนการศึกษา จ านวน   5  คน 
 1. นายวิโรจน์    ศรีมุกดา  หัวหน้าส่วนการศึกษา 
 2. นางสาวพิมผกา       อันภักดี  นักวิชาการศึกษา 
 3. นายประสิทธิ์พร ชัยศร  ครูผู้ดูแลเด็ก 

4. นางอุไรวรรณ  นาดี  ครผูู้ดูแลเด็ก 
 5. นายสุรพล  สกุลดี  ผู้ดูแลเด็ก  
  
ต าแหน่งในส่วนตรวจสอบภายใน จ านวน   –   คน 
 1.         – ว่าง -     เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                          
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  โครงสร้าง / อ านาจหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
   โครงสร้างการบริหารงาน 

                                                                              โครงสร้างส่วนราชการ อบต.โคกสง่า 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ปลัด อบต. 
นักบริหารงาน อบต. 8 (1) 

รองปลดั อบต. 
นกับริหารงาน อบต. 7 (1) 

งานตรวจสอบระบบบญัช ี
(จนท.ตรวจสอบภายใน 3 – 5 /6ว 

ส่วนการศึกษา 

หวัหนา้ส่วนการศึกษา 
นกับริหารงานการศึกษา 6 

-  งานบริหารการศึกษา 
- งานส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม 

ส านักปลดั
ปลัด

 หวัหนา้ส านกัปลดั 
นกับริหารงานทัว่ไป 6 

-  งานบริหารงานท่ัวไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
- งานปูองกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
 

ส่วนโยธา 
หวัหนา้ส่วนโยธา  

นกับริหารงานโยธา  7 
-  งานก่อสร้าง 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานออกแบบ และควบคุม

อาคาร 

ส่วนการคลัง 

หวัหนา้ส่วนการคลงั 
นกับริหารงานคลงั 7 

-  งานการเงินและบญัชี 
- งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
- งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัด ุ
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งบประมาณ 

รายไดข้ององค์การบริหารส่วนต าบล     (รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) 
 ประจ าปีงบประมาณ   2558  เป็นเงิน  22,292,473.89  บาท          
    แยกเป็น 
    - ภาษีอากร    119,383.74  บาท 
    - ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต 160,445.60  บาท 
    -  รายได้จากทรัพย์สิน   514,252.13  บาท 
    -  รายได้เบ็ดเตล็ด   157,780.40  บาท 
    -  รายได้จากทุน      4,162.00  บาท 
    -  ภาษีจัดสรร    14,438,989.02  บาท 
    -  เงินอุดหนุนทั่วไป     6,897,461.00  บาท 
    - รวมรายได้ท้ังสิ้น   22,292,473.89  บาท 
 
5.3    รายได้ /รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลเปรียบเทียบย้อนหลัง  3  ปี 

5.3.1 รายได้ 

รายรับ 
รายรับจริง 
ปี 2556  

ประมาณการ 
ปี 2557  

ประมาณการ 
ปี 2558 

รายได้จัดเก็บเอง    
    หมวดภาษีอากร 117,389.31 119,700.00 122,796.00 
    หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 345,644.20 177,100.00 178,460.00 
    หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 410,530.63 435,200.00 535,960.00 
    หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ - - - 
    หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 32,170.00 53,000.00 114,615.00 
    หมวดรายได้จากทุน - 5,000.00 5,000.00 
    รวมรายได้จัดเก็บเอง 905,734.00 790,000.00 956,831.00 
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 

   

    หมวดภาษีจัดสรร 15,740,585.40 15,085,000.00 14,485,800.00 
    รวมรายได้ท่ีรัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร 
    ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
15,740,585.00 

 
15,085,000.00 

 
14,485,800.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,518,139.00 7,000,000.00 7,000,000.00 
    รวมรายได้ท่ีรัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

 
6,518,139.00 

 
7,000,000.00 

 
7,000,000.00 

รวม 23,164,451.00 22,875,000.00 22,442,631.00 
 
5.3.2  รายจ่ายตามงบประมาณ 

รายจ่าย 
รายจ่ายจริง 

ปี 2556 
ประมาณการ 

2557 
ประมาณการ 

2558 
จ่ายจากงบประมาณ    
    งบกลาง 928,322.00 621,038.63 744,655.00 
    งบบุคลากร  (หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจ า 
และค่าจ้างชั่วคราว) 

 
8,852,040.00 

 
5,909,228.00 

 
9,724,500.00 

    งบด าเนินงาน  (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 
และหมวดค่าสาธารณูปโภค)   

 
6,319,763.00 

 
6,070,422.88 

 
7,241,176.00 

    งบลงทุน  (หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง) 

 
4,995,875.00 

 
3,674,533.28 

 
2,818,710.00 

    งบรายจ่ายอื่น  (หมวดรายจ่ายอื่น) - 798,522.57 - 
    งบเงินอุดหนุน  (หมวดเงินอุดหนุน) 1,779,000.00 2,876,575.66 1,915,400.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 22,875,000.00 19,950,321.02 22,442,631.00 
 

 

                      ที่มา - ข้อมูล  ณ   วันที่ 15 เดือน กรกฏาคม  พ.ศ. 2558 
 
              5.4.2  อ านาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล                                  

               อ านาจหน้าที่ของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  ตรวจสอบ ควบคุม การบริหารงานของฝุายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน 

ระเบียบ        กฎเกณฑ์ของทางราชการ 

อ านาจหน้าที่ของฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล 
-   บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หนังสือสั่งการ และระเบียบของทางราชการ 
-  จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
-  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลอย่างน้อยปีละ  2   ครั้ง 
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                อ านาจหน้าที่ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
            -  ท าหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป   งานสารบรรณ  งานบริหารงานบุคคล  งานเลือกตั้ง  และ     
ลงทะเบียนข้อมูล     งานตรวจสอบภายใน   งานนโยบายและแผน   งานวิชาการ   งานข้อมูลและ
ประชาสัมพันธ์  งานงบประมาณ    งานกฎหมายและคดี   งานร้องเรียนร้องทุกข์  และอุทธรณ์   งาน
ข้อบัญญัติและระเบียบ    และงานอ่ืนๆ  ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

 
              อ านาจหน้าที่ของฝ่ายการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล 

                 -   ท าหน้าที่เก่ียวกับการเงิน  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดท าฎีกาจ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน   
งานบัญชี   งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานงบการเงิน  และงบทดลอง  งานแสดงฐานะงบ
การเงิน   งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า   งานพัฒนารายได้  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  
งานงบทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี    งานพัสดุ   งานทะเบียน
เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 อ านาจหน้าที่ของฝ่ายโยธาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
-   ท าหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน   งานก่อสร้างสะพานเขื่อนกั้นน้ า งาน

ข้อมูลก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประเมินราคา    งานควบคุมการ    ก่อสร้างอาคาร   
งานออกแบบและบริหารข้อมูล     งานสาธารณูปโภค  งานประมาณ    กิจการประปา  งานไฟฟูา
สาธารณะ   งานระบายน้ า  และงานอ่ืน ๆ    ที่เก่ียวข้อง 

  อ านาจหน้าที่ของส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- ท าหน้าที่เก่ียวกับงานวิเคราะห์  งานวิจัย  งานแนะแนว  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา  

งานสร้างและพัฒนาหลักสูตรและวิชาการต่าง ๆ   งานพัฒนาต าราเรียน  งานวางแผนการศึกษา   งาน
มาตรฐานสถานศึกษา  งานจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   ตลอดจน
เสนอแนะเกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยการศึกษา  งานวางโครงการ  ส ารวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  
งานวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษาวิเคราะห์ผลงานจากการด าเนินการทางการศึกษาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาก าหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 

6. เขตการปกครอง  และผู้ปกครอง 
    องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  มี  10 หมู่บ้าน  มีผู้ปกครองตามกฎหมายลักษณะปกครองท้องที่ 
พ.ศ.2475  ดังนี้ 

หมู่ที่ บ้าน ชื่อผู้ปกครอง ต าแหน่ง 
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1 หนองแกมน นายประสิทธิ์    ปะตะสังข์ ผู้ใหญ่บ้าน 
2 คูขาด นายนิวัฒน์         แทนไธสงค์ ผู้ใหญ่บ้าน 
3 หนองบะ นางตุ๋ย              ทึนรส ผู้ใหญ่บ้าน 
4 หนองแวงกลาง นายบัว              วงษ์นอก ผู้ใหญ่บ้าน 
5 หนองมน นายจ าเนียง         บุญพุฒ ก านันต าบลโคกสง่า 
6 หนองไผ่ นางอนงค์            ปุูงโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน 
7 โนนพริก นายสานิต            ใจตาง ผู้ใหญ่บ้าน 
8 โคกสว่าง นายอดุลย์            พลโยธา ผู้ใหญ่บ้าน 
9 โคกสง่าพัฒนา นายชัยยันต์          ทุงจันทร์ ผู้ใหญ่บ้าน 
10 หนองสมบูรณ์ นายสวัสดิ์    ปุูงโพธิ์    ผู้ใหญ่บ้าน 

 
*  ข้อมูล   ณ  01  กรกฏาคม  พ.ศ. 2558 
 
 
 
จุดยืนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

ศักยภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  มีป๎จจัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้าน
การเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ  สามารถ
น ามาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้  สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอเป็นแหล่งต้นทุน
ด้านการบริหารจัดการน้ า ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
กรมชลประทานด าเนินการก่อสร้าง พื้นที่การเกษตรบางส่วนเป็นที่ลุ่ม  ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดิน
ทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์  มีบึง หนองน้ า  สระ  ที่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านแต่ส่วน
ใหญ่มีสภาพตื้นเขินและอยู่ในพ้ืนที่ดอนสูงไม่สามารถผันน้ าเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ าแห่งอ่ืน  และพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่
นอกเขตชลประทาน  แต่อย่างไรก็ดี  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ก็ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ  
บุคลากร การขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า ที่ได้รับความเดือดร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้และวิชาการในการปรับปรุงสภาพดิน  แหล่งน้ า  การเกษตรตาม
แนวชีวภาพปลอดสารพิษจากหน่วยงานด้านการเกษตรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบาย
เร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาด้านแหล่งน้ า  การส่งเสริมการเกษตรเป็นนโยบายหลักที่ต้อง เร่งด าเนินการแก้ไข
อย่างเร่งด่วน   ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากป๎จจัยทั้งภายในและป๎จจัยภายนอกแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า จะสามารถให้บริการประชาชนในพื้นท่ีให้สามารถมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยบูรณา
การการแก้ไขป๎ญหาภัยแล้งร่วมกับกลุ่มภาคี ทั้งภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาคเอกชนอย่างยั่งยืน  ประชาชน
สามารถท าการเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  ส่งเสริมการผลิตภาค
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การเกษตรให้ประเทศไทยเป็นคลังอาหารโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของนานา
ประเทศ 

การจะพัฒนาพื้นที่ต าบลโคกสง่าให้ทัดเทียมกับต าบลอื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่ให้มีความผาสุข ทั้งทางกายและใจก่อน ดังนั้น ในด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิตได้
ด าเนินการพัฒนาคน และการพัฒนาสังคม/ชุมชน ยึดแนวเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ พอดี พอประมาณ สมดุล 
เหมาะสมตามศักยภาพพออยู่พอกิน ” การพัฒนาคนมุ่งเน้นส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการมี
ส่วนร่วมของคนในสังคม โดยมีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข คือ สุขภาวะ 
เก่งดี มีสุข ทั้งกาย จิต สังคม และป๎ญหา ส าหรับในด้านสังคม และชุมชนนั้น ได้มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาไปสู่
ความยั่งยืน โดยการท างานในลักษณะบูรณาการกับ พหุภาคีทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมกันสร้างสังคม /ชุมชน ไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืน ประชาชนอยู่ดี กินดี น าไปสู่สังคมที่อบอุ่น ปลอดภัย และเอ้ืออาทรต่อกัน  การพัฒนา
คุณภาพชีวิต เป็นเรื่องราวหรือกิจกรรมที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐ เอกชน ครอบครัว ชุมชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาชนและสถาบันการศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อปรับโครงสร้างทาง
สังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม กระตุ้นให้คนในสังคมเกิดความตระหนักในการรักถ่ินก าเนิด สามารถ
บริหารจัดการทรัพยากรในท้องถิ่นได้อย่างคุ้มค่าตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้
มั่นคง อบอุ่นและปลอดภัย ด้วยกิจกรรมต่าง ๆที่สมาชิกในครอบครัว/ชุมชนได้ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมใช้ ร่วม
รักษา และร่วมกันสืบทอด เพื่อท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพ่ึงตนเอง หรือการสร้างความเข้มแข็งของ
กลไกต่าง ๆ ทางสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนโดยองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่ามุ่งเน้นภารกิจด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพประชาชน  การเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อดูแลสุขภาพโดยชุมชน การฟ้ืนฟูภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
การส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานโดยชุมชนการสังคมสงเคราะห์ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสนับสนุน
คุ้มครองเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  การส่งเสริมงานสภาวัฒนธรรม งานเสริมสรา้งความเข้มแข็งของ
สถาบันครอบครัวการส ารวจข้อมูลป๎ญหาความต้องการของประชาชน การพัฒนาอาชีพ และรายได้ ของชุมชน 
ตลอดจนกิจกรรมพัฒนาเด็กและเยาวชน การพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ การเพ่ิมพ้ืนที่สี
เขียว การก าจัดขยะมูลฝอยอย่างเหมาะสม 

ด้านการคมนาคมสัญจร พ้ืนที่ต าบลโคกสง่า มีเส้นทางที่สามารถติดต่อกับพ้ืนที่ข้างเคียงได้อย่าง
สะดวก ตั้งอยู่ห่างจากตัวอ าเภอประมาณ  12   กิโลเมตรตามถนนเมืองพล – แวงน้อย  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนน
ทางหลวงชนบท ( รพช.) หนองบะ – หนองหอย  หมายเลข ขก  3055 ไปต าบลโนนส าราญ อ าเภอบัวลาย  
จังหวัดนครราชสีมาได้อย่างสะดวก  อีกทั้งเส้นทางคมนาครสัญจรภายในต าบลสามารถเชื่อมโยงยังต าบล
ข้างเคียงได้หลายเส้นทาง และได้รับการปรับปรุง พัฒนาเส้นทางอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประชาชนต าบลข้างเคียงก็
สามารถใช้เส้นทางดังกล่าวล าเลียงพืชผลทางการเกษตรออกสู่ตลาดภาคกลางอยู่เสมอ   ด้วยศักยภาพและ
สภาพพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ที่มีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การท าการเกษตรและการ
ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของต าบลโคกสง่า ดังนี้  
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“ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการเกษตรอินทรีย์อย่างย่ังยืน ประชาชนมีสุขภาวะ
ที่ดี พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
บทที่  3 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า พ.ศ. 2559 - 2563 
 

ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
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 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับ
นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ  ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน แนวทางการ
ด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
ขอนแก่น นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบลตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เป็น
แผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับป๎ญหา ความต้องการของ
ประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขป๎ญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับป๎ญหาที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ส าหรับแนวคิดท่ีส าคัญที่เป็นแนวทาง
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีดังต่อไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  
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แนวทางด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม -  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาระบบคมนาคม การไฟฟูา  
การพัฒนาแหล่งน้ า  และระบบน้ าประปาใหไ้ด้มาตรฐาน  
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
-  สนับสนุนการเช่ือมถนนในความรับผดิชอบขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น  การจัดท าปูายเส้นทางสองภาษา 
ให้มีความชัดเจนเพื่ออ านวยความสะดวกในการสัญจร 
 

ป๎ญหารุกรานที่ดนิท ากิน ทรัพยากรปุาไม้  
ถูกท าลายและแหล่งน้ าเนา่เสีย  

-  ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญตัดิ้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม รวมถึงการวางแผนจัดการระบบปล่อยน้ าเสียและการ
จัดเตรียมพื้นท่ีทิ้งขยะ 
-  ส่งเสริมการอนุรักษ์ปุาไม้และสิง่แวดล้อม โดยการปลูกปุารักษาสมดุล
ธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุงทัศนียภาพ 
ของแหล่งท่องเที่ยว 
-  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ป๎ญหาโรคติดต่อ โรคระบาด และความ 
ไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 

-  จัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและอุปกรณ ์
ทางการสาธารณสุข เพื่อปูองกันโรคติดต่อและโรคระบาด 
ในพื้นที่ 

ป๎ญหาการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจที่
ไม่ตรงกัน 

-  ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ 
เพื่อนบ้าน และพัฒนาบุคลากรดา้นการศึกษาให้มีคณุภาพ 
และมาตรฐานเดียวกัน 

ป๎ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การลักลอบ 
ค้ามนุษย์ อาวุธ และยาเสพติด 

-  จัดหาอาสาสมัครสอดส่องดูแลความผิดปกติประจ าชุมชน หากพบว่ามี
ความผิดปกติให้ประสานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
เพื่อด าเนินการต่อไป  

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม -  สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน โดยใหส้อดคล้องกบัยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด -  ให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจา้ภาพหลัก 
ในการพัฒนาแบบองค์รวมโดยด าเนินการพัฒนา 
เส้นทางคมนาคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลนงบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอ 
และปิดบริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก  
 

พื้นที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถ - ประสานหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการเบด็เสร็จ ณ จุด
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รองรับการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน เดียว (One Stop Service), การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single Services 
inspection) และดา่นศุลกากรแบบ Single window  

 
 

2.  กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุดโทรม -  สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบคมนาคม 
ให้ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด -  
ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นเจ้าภาพหลัก 
ในการพัฒนาแบบองค์รวมโดยด าเนินการพัฒนา 
เส้นทางคมนาคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ขาดแคลน
งบประมาณ 

สถานีให้บริการด้านพลังงานไม่เพียงพอ 
และปิดบริการเรว็ 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก  
 

พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่สามารถ
รองรับการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service), การตรวจปล่อยจุดเดียว (Single 
Services inspection) และด่านศุลกากรแบบ Single window  

 
3. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน -  สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อ 

ในภาคอุตสาหกรรม SMES ที่มศีักยภาพในการขยาย 
และปรับปรุงเทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
-  สนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับเกษตรกร  

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ 
เรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มี 
การลักลอบท าการค้าตามแนวชายแดน 

-  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้าน
การค้าการลงทุนและเรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้า และศูนย์บริการ 
แบบเบ็ดเสร็จ 

-  ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจายและส่งสินค้า 
และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ านวย
ความสะดวกในเรื่องข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสาน 
ให้เอกชนด าเนินการ 
- จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและการ
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ลงทุน 
สินค้าและการบริการที่แต่ละประเทศมี
ลักษณะคล้ายกัน 

-  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกุล่มผู้ประกอบกาในลักษณะของการ
รวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม เพื่อให้ผู้ประกอบการ
มีความเข้มแข้งและสามารถเพ่ิมอ านาจต่อรอง 
กับผู้ค้ารายใหญ่ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล - เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุมทุกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เช่น ภาษีโรงเรียน ภาษีปูาย เปน็ตน้  
- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด) 
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4. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการ 
แหล่งท่องเที่ยว/การพัฒนาบุคลากร 
ด้านการท่องเที่ยว/การบ ารุงรักษา 
และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารจดัการแหล่งทอ่งเที่ยวให้เป็นระบบและมีคณุภาพ ได้แก่ การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ , การสร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว / กิจกรรม
ท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีแหล่งท่องเที่ยว / 
กิจกรรมท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยูต่ิดกัน ,  
การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว , การบริหารจัดการทรัพยากรการท่องเที่ยว
ให้มีความยั่งยืนและเกดิมูลค่าเพิ่ม  
เป็นต้น 
-  พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มคีวามรู้ความเขา้ใจ ในด้าน
การให้บริการและด้านภาษาเพื่อเป็น 
การสร้างมาตรฐานและความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
-  ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟื้นฟู และพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยว โดนท าการจดัการความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 
จัดเก็บภาษจีากการท่องเที่ยว 

การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง /  
สิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ปูายช้ีทาง  
และศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังไมไ่ด้มาตรฐาน 

-  เพิ่มช่องทางในการประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมการท่องเที่ยวใน
รูปแบบต่างๆ ได้แก่เว็บไซต์ สื่อวิทยุ และโทรทัศน ์
-  จัดท าปูายชี้ทาง / แผนที่ท่องเที่ยวสองภาษา 
-  จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวท่ีได้มาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ท่ีมคีวามรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศให้บริการ 
-  ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของประเทศไทย 
และก าชับให้เจ้าหนา้ที่ท่ีมีส่วนเกีย่วข้องเข้มงวดกวดขันเพื่อความปลอดภัยของ
นักท่องเทีย่ว 

 
5. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 

 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
เจ้าหน้าท่ีและประชาชนส่วนใหญ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษาประเทศเพือ่นบ้านในการ
สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-  สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรัดพัฒนาเยาวชนสามารถใช้
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
และตลาดแรงงงาน 
-  จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน / ครูชาวต่างชาติให้เพยีงพอกับความต้องการของโรงเรยีน 
-  ปรับปรุงหลักสตูรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การฟ๎งและพูด
เพื่อติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาต ิ
 

การสืบค้นข้อมลูของหน่วยงานในประเทศ 
มีอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจากการจัดท าข้อมูล 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารทีเ่ป็นภาษาสากล 
และมีความปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มคีวามทันสมัยอยู่เสมอ 
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ไม่เป็นระบบและมคีวามลา้หลัง  
การเรยีนการสอนของไทยไมส่อดคล้อง 
กับประเทศสมาชิกอาเซยีน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหส้อดคล้องกับประเทศสมาชิกเพื่ออ านวย
ความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลีย่นนักเรยีน และการศึกษาต่อ 
- ส่งเสริมการแลกเปลีย่นนักเรยีนทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน 
 

6. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ป๎ญหาโรคตดิต่อ โรคระบาด และสุขอนามัย -  ส่งเสริมด้านสาธารณสุขข้ันมลูฐานท้ัง 14 ด้าน ได้แก่ 
1) การสุขศึกษา (Health  Education) 
2) โภชนาการ  (Nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภบิาล (Water Supply and Sanitation) 
4) การเฝาูระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for local Disease Control) 
5) การสร้างเสริมภมูิคุ้มกันโรค (Immunization 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว (Maternal Child Health 

and Family Planning) 
7) การรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐาน (Simple Treatment) 
8)  การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9)  สุขภาพจิต  (Mental Health) 
10)  ทันตสาธารณสุข  (Dental Health) 
11)  การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health)  
12)  การคุ้มครองผูบ้ริโภค (Consumer Protection) 
13)  การปูองกันและควบคุมอุบตัิเหตุ และโรคไม่ติดต่อ    (Accident  and 

Noncommunicable Disease Control) 
14)  การปูองกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS)  

-  วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยการจดัตั้งหน่วยงานเพื่อ
รองรับการตรวจโรค ปูองกันโรค และรักษาโรค  
-  ก าหนดมาตรการตรวจเยีย่มแหล่งเสื่อมโทรมที่มคีวามเสี่ยงด้านสขุภาพและยาเสพติด
อย่างจริงจัง 
-  พัฒนาขีดความสามารถจองอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านซึ่งอยู่ในความดูแล
ของกระทรวงสาธารณสุขใหเ้ป็นก าลังส าคญัขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
7. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ป๎ญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพษิทางอากาศ การ
รุกรานท่ีดินท ากิน และการท าลายทรัพยากรปุาไม้  

-  จัดระบบการจัดเก็บขยะมลูฝอยและให้องค์การบริหารส่วนจังหวดัเป็นแม่ข่าย
ในการสร้าง โรงก าจัดขยะรวม และการแยกขยะ  
-  วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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-  ออกข้อบัญญัติ  และเทศบัญญตัิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรตน้น้ า และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด 
-  จัดการที่ดินท ากินและแบ่งเขตพื้นที่อุทยานและปุาสงวนให้มีความชัดเจน 
-  ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นเช่น การจัดตั้งอาสาสมัครรักษา
ปุาและอาสาสมัครจดัการขยะชุมชน 
 

 
 
 
 
8. กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 
การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและการ
เรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือนบ้าน  
“รู้เขา รู้เขา”  

-  ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอด อัตลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่
วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน  
-  ปลูกฝ๎งอัตลักษณ์ท่ีส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษา
พูด ภาษาเขียน ภาษาท้องถิ่น การแต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน 
อาหารและขนมไทย 
-  ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรม
ท้องถิ่น เพื่อเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน  
-  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมและขนมธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น 
-  จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพร่ประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของ
ท้องถิ่น 
-  จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น 
เพ่ือแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 
- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทย
และประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน 
 

 
แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
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แนวทางท่ี 1 : เพิ่มศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถในการ
แข่งขัน โดย 

1.  เร่งต่อยอดและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงต่างๆ ในกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

2.  สร้างความม่ันคงและความสมดุลด้านการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยใช้ประโยชน์จากโครงการความร่วมมือ อิระวดี – แม่โขง – เจ้าพระยา หรือ 
ACMECs 

3.  เพ่ิมศักยภาพการผลิตทางการเกษตรทั้งในและนอกเขตชลประทาน 
4.  เพ่ิมความมั่นคงของอาชีพเกษตรเพ่ือรักษาภาคเกษตรและเกษตรกรรายย่อยให้อยู่ได้ 
5.  พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น 
6.  ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SME) ให้มีบทบาทในภาคและมีความเข็มแข็งมากขึ้น 
7.  พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนบนพื้นฐานองค์ความรู้ภูมิป๎ญญาไทย 
8.  เพ่ิมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและภาคบริการ 
9.  พัฒนาโรงสร้างพ้ืนฐานรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

  

แนวทางท่ี 2 : พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดย 
1.  พัฒนาคุณภาพคน ให้พร้อมรองรับโอกาสด้านอาชีพ 
2.  พัฒนาระบบการศึกษาให้สามารถรองรับคนทุกวัย 
3.  เพ่ิมผลิตภาพแรงงานเกษตร 
4.  ส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมที่ดีงาม เพ่ือปลูกฝ๎งคนรุ่นใหม่ให้เป็นคนดีมีศีลธรรม 
5.  ส่งเสริมสุขภาวะของประชาชนโดยเน้นทั้งทางด้านการรักษาและการปูองกัน 
6.  พัฒนาบริการด้านสุขภาพ 

แนวทางท่ี 3 : สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข้มแข็งของชุมชน โดย 
1.  สร้างโอกาสและความมั่นคงในการอาชีพ บนพ้ืนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ

ความส าเร็จของปราชญ์ชาวบ้านเป็นแรงจูงใจเพ่ือสืบทอดอาชีพเกษตร 
2.  การรื้อฟ้ืนประเพณีและวัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้เป็นทุนทางสังคม 
3.  สร้างความเข้มแข็งทุนทางการเงินของชุมชน 
4.  เพ่ิมบทบาทภาครัฐและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินในพ้ืนที่ชุมชน 
5.  พัฒนาเมืองและชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
6.  เสริมสร้างความมั่นคงของประชาชน โดยสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการทางสังคมอย่างทั่วถึง 

และเป็นธรรม 
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แนวทางท่ี 4 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน โดย 
1.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และปรับปรุงพื้นท่ีปุาไม้ 
2.  ส่งเสริมบทบาทของชุมชนและประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนที่ปุาและดูแลรักษาปุา 
3.  การค้นหาและต่อยอดภูมิป๎ญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการใช้

ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
4.  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
5. พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กท่ีเหมาะสมกับภูมิสังคมและสภาพทางกายภาพของพื้นที่และพัฒนาระบบ

ชลประทาน 
6. ควบคุม ก ากับ ดูแล คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในระดับมาตรฐาน 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (กลุ่มจังหวัด

ร้อยเอ็ด  -  ขอนแก่น  – มหาสารคาม  – กาฬสินธุ์ ) 
  คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2550 จัดแบ่งกลุ่มจังหวัด เป็น 18 กลุ่มจังหวัด 
โดยจังหวัดขอนแก่น จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดขอนแก่น 
ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ หรือเรียกว่ากลุ่ม “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ( ร้อย มาจาก ร้อยเอ็ด , แก่น มา
จาก ขอนแก่น, สาร มาจาก มหาสารคาม, สินธุ์ มาจาก กาฬสินธุ์ ) 
                       
              วิสัยทัศน์ประเทศไทย               
               วสิัยทัศน์ประเทศไทย ปี 2015-2020 คือ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” รวมทั้งค านึงถึง 3 เสาหลัก
อาเซียน ประกอบด้วย  
1) ประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน 

2) ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
“สิ่งส าคัญคือ เราจะท าอย่างไรในการเตรียมในระยะยาวว่าเราจะท าให้เศรษฐกิจเราดีขึ้นอย่างไร  

“มั่นคง” คือไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง รับฟ๎งความเห็นกันและกัน อยู่ร่วมกันได้ อย่าใช้วิธีการนอกกฎหมาย
หรือท าให้เกิดความรุนแรงเกิดขึ้น ส่วน  

“มั่งค่ัง” ก็คือ ท าอย่างไรให้มีเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างกัน การค้าขายในประเทศเพ่ือนบ้านมากกว่าส่งออกไป
ประเทศไกลๆ แต่อย่างไรก็ตามก็ท าไปด้วยกัน เราจะได้ก าหนดราคาสินค้าได้ เพราะสินค้าเราเป็นพลังงาน ใน
ระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจาการแทรกแซงของรัฐ 
เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งพัฒนาสู่  “ สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน ”  
(Greem  and Happimess  Society)    คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้  รู้เท่าทันโลก  ครอบครัวอบอุ่น  
ชุมชนเข้มแข็ง  สังคมสันติสุขเศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเป็นธรรม  สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและ
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ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน  อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่งระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” ก าหนดพันธ
กิจของการพัฒนาประเทศ ดังนี้  
(1) พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรมน าความรอบรู้อย่างเท่าทัน  
(2) เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม  

(3) ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์  
แถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะแถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
โดยค าแถลงนโยบาย ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 
ทั้งนี้นโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์นั้น มีทั้งสิ้น 11 ด้าน ประกอบด้วย... 
 
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่
ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุน
โครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรง
วางรากฐานไว้ให้แพร่หลายและเกิดประโยชน์ในวงกว้าง 
 
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ 
2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ในกิจการ 5 ด้าน ประกอบด้วย 
- การบริหารจัดการชายแดน  
- การสร้างความมั่นคงทางทะเล  
- การแก้ไขป๎ญหาอาชญากรรมข้ามชาติ  
- การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
- การเสริมสร้างในการปฏิบัติการทางการทหารร่วมกันของอาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อ
พิพาทต่าง ๆ รวมถึงการแก้ไขป๎ญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
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2.2 เร่งแก้ไขป๎ญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
มาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี พร้อมส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ และ
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายป๎ญหาได้ 
2.3 พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย 
และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
เพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับ
ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้ 
2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่างประเทศเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม 
โดยจะน ากลไกทางการทตูแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม  
 
3.  การลดความเลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้
แรงงานทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน 
3.2 ปูองกันและแก้ไขป๎ญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงป๎ญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ 
การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และป๎ญหาคนขอทาน ด้วยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็น
และเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจสอบ 
3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก 
3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีเงินหรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือ
สร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืน และ
โรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการ
คลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลาย  
3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้
แล้ว 
3.7 แก้ป๎ญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครอง
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ให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขป๎ญหาเขตท่ีดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ปุาที่ไม่ชัดเจน 
  
4.  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม 
และธุรกิจบริการ 
4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือก
รับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยอาจจะพิจารณาจัดให้มีคูปองการศึกษาเป็น
แนวทางหนึ่ง 
4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมีโอกาสร่วมจัด
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้  
4.4 พัฒนาระบบการผลิตพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรง
ตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อเป็นเครื่องมือ
ช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง  
4.5 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญใน
การปลูกฝ๎งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ใน
สังคมไทยอย่างยั่งยืน 
5.  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพให้มีความครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพโดย
ไม่มีความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพ 
5.2 พัฒนาระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการ
สุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและ
ทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่น  
5.3 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ป๎ญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และ
ป๎ญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการ
และกฎหมายที่รัดกุม 



45 
 

 
 

 
6.  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้อง
แก้ไขป๎ญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้น
ปีนี ้
6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้จัดท าไว้ โดยน า
หลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูร
ณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงานร่วมน าแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย 
ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดง
รายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
6.3 กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริม
การลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี  
6.4 ดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องป๎จจัย
การผลิตอย่างทั่วถึง 
6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและ
มาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น 
6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการ
ประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกท่ีจะท าได้  
6.7 ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟื้นตัวของ
เศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม 
6.8 แก้ป๎ญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและป๎ญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล โดยระดมความคิดเห็นเพ่ือ
หาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้นรัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ า
ขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีท่ีเหมาะสม
ระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและ
น้ ามันดิบรอบใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมข้ึนโดยหน่วยงานของรัฐ
และเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านในการพัฒนาพลังงาน 
6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ใน
ระดับป๎จจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยาย
รากฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะจัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูก
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สร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด  รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี 
เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น 
6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท และ
เป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดย
ประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นาน
ที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต 
6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ด้านการขนส่งและคมนาคมทางบก โดยเริ่มโครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟูาเชื่อม กทม. 
กับเมืองบริวารเพิ่มเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที  
- ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่า
อากาศยานในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
- ด้านการคมนาคมทางน้ า โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝ๎่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของ
ประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝ๎่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือใน
ล าน้ าเจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลม
ฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก 
6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับ
นโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพื่อท า
หน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การ
บ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ 
6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเปูาหมายและ
มาตรการที่จะแก้ไขป๎ญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณาความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็น
รัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ป๎จจุบัน 
6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ  
6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ อาทิ 
ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรม
ที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ เป็นต้น 
6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท า
ให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้  
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7.  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
- เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียน 
- พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณ
ประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ 
National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปา
ดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ 
 
8.  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และพัฒนา และ
นวัตกรรม 
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งเปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของรายได้
ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขัน 
8.2 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ ไฟฟูา การ
จัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศ จะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 
9.  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ กับการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา โดยให้ความส าคัญใน
การแก้ไขป๎ญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พร้อมส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน เพ่ือลดแรง
กดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ 
9.2 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ โดยยึดแนวพระราชด าริที่
ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น การก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน 
9.3 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้มีแผน
บริหารน้ าของประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 
9.4 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถ
จัดการขยะมูลฝอยด้วยการแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวาง
ระเบียบมาตรการเปน็พิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนา
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ระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเด็ดขาด 
 
10.  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
10.1 จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจ
เพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ 
โดยจะด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามที่กฎหมายเอ้ือให้สามารถ
ด าเนินการได้ 
10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวาง
มาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือ
สร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน   ส่วนในระยะเฉพาะหน้า จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงาน
ให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 
10.3 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุาย
ต่าง ๆ 
10.4 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์
ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ใน
การปฏิรูปทุกด้าน 
 
11. การปรับปรุงกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม 
11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอื่น ๆ ที่ล้าสมัย ไม่
เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ และเป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะ
ใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่ และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่ง
ด าเนินการ 
 
ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช. 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
3. กตัญํูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
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5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งป๎น  
7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ าหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมี
ความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่าง หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

              วิสัยทัศน์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
              “ ศูนย์กลางผลิต  การค้า และการลงทุน อุตสาหกรรมแปรรูปพืชอาหาร และพลังงานทดแทน
สู่สากล “ 
    กลุ่มจังหวัด  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 3 ประเด็น  ดังนี้ 
  1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร 
   - เป้าประสงค์ 
   - เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตร 
   -  เพ่ิมมูลค่าและรายได้ภาคการเกษตร 
   -  สร้างความสมดุลของการผลิตระหว่างพืชอาหารและพลังงานทดแทน 
  -  กลยุทธ์และแนวทาง  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการผลิตสินค้าภาคเกษตรโดย
พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าทั้งในพ้ืนที่ เขตชลประทานและพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน ด้วยการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนตามธรรมชาติ และที่ได้พัฒนาขึ้นมา พัฒนาองค์ความรู้และขีด
ความสามารถของเกษตรกรให้สามารถผลิตสินค้าภาคเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตภาคการเกษตร  โดยพัฒนาปรับปรุงป๎จจัยการผลิต เพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ ให้สูงขึ้นและลด
ต้นทุนการผลิตด้วยการสนับสนุนให้มีการใช้เมล็ดพันธุ์ดี สร้างคุณภาพของสินค้าภาคการเกษตรให้มีมาตรฐาน
เป็นที่ยอมรับของตลาดด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ดีและเหมาะสมการผลิตสิน้าพืชอาหารปลอดภัย 
ส่งเสริมให้เกษตรกรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการเพ่ิมคุณภาพและมาตรฐาน สร้างความสมดุลของการใช้พ้ืนที่ให้
เหมาะสมกับการผลิต โดยสนับสนุนให้มีการก าหนดเขตพ้ืนที่การใช้ที่ดินในการผลิตสินค้าภาคเกษตร 
 
  2.  การพัฒนาและเสริมสร้างความพร้อมของพ้ืนที่ในการส่งเสริมการลงทุน 
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  -  เป้าประสงค์  พัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ที่น่าลงทุน 
  -  กลยุทธ์และแนวทาง   โดยการปรับปรุงและพัฒนาความพร้อมของพ้ืนที่ในการรองรับการ
ลงทุน โดยการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อการลงทุน โดยเฉพาะระบบการขนส่งสินค้า  เพ่ือ
เชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถาบันการศึกษา/ภาคเอกชนวิจัยและ
พัฒนาการแปรรูปสินค้าการเกษตร ในเชิงผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ เพ่ือกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชนและ
วิสาหกิจ พัฒนาความพร้อมของแรงงานเพ่ือรองรับการลงทุนโดยภาครัฐและเอกชน พัฒนาเครือข่าย
สารสนเทศเพ่ือการลงทุนกลุ่มจังหวัด ฯ พัฒนาและส่งเสริมการลงทุนของผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ทั้งราย
เดิมและรายใหม่ โดยการสนับสนุนของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องและพัฒนาเครือข่ายผู้ลงทุนส่งเสริมให้มี
ระบบค้าสินค้าภาคเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  โดยการพัฒนาระบบการค้าในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย 
 
  3.  การพัฒนาระบบการบริหารงานกลุ่มจังหวัด 
  -  เป้าประสงค์  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัด 
  -  กลยุทธ์และแนวทาง  ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารงานของกลุ่มจังหวัด  โดย
พัฒนาป๎จจัยความพร้อมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจังหวัด  ให้สามารถรองรับการบริหารงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในด้านจ านวนบุคลากร  วัสดุ/ครุภัณฑ์ เพ่ือการปฏิบัติ พัฒนาและปรับปรุงระบบงานด้านการ
บริหารจัดการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดโดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเพ่ิมประสิทธิภาพเครือข่ายการบริหาร
แผน การพัฒนาสมรรถนะความรู้ของบุคลากรและเครือข่ายโดยผ่านกระบวนการฝึกอบรมและการท ากิจกรรม
ร่วมกัน  
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น ระยะเร่งด่วน (ยุทธศาสตร์ 3 มิติ) ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาในการพัฒนา
ภายใน           3 – 5 ปี โดยแบ่งการพัฒนาเป็น 3 มิติ คือ 

มิติที่ 1 ภาคชนบท  เป็นการเน้นการพัฒนาในระดับอ าเภอ ต าบล และหมู่บ้านนอกเขตเมือง 
เนื่องจากประมาณ 

ร้อยละ 80 ของประชากรในจังหวัดประกอบอาชีพเกษตรกร จึงมีความจ าเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาในด้าน
เกษตร โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 

1) การเพิ่มรายได้ 
 การเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ภาคเกษตรกรรม โดยจ าแนกได้ 4 ประเภท คือด้านกสิกรรม เช่น การท า

นา ท าสวน 
และท าไร่ ด้านปศุสัตว์ เช่น การเลี้ยงวัว เลี้ยงหมู ด้านประมง เช่น การเลี้ยงปลาในกระชัง และด้านปุาไม้ เช่น 
การปลูกปุาไม้เศรษฐกิจ  

ตัวอย่างวิธีการ : 
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 (1) การให้ความรู้ด้านวิชาการและเทคโนโลยีการเกษตร เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตให้มีผลผลิต 
ต่อไร่มากขึ้นและลดต้นทุนการผลิตให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เช่น การให้ความรู้ด้านการหมุนเวียนพันธุ์ข้าวให้
มีความหลากหลาย การให้ความรู้ด้านการปรับปรุงบ ารุงดินเพ่ือเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์  

 (2) การส่งเสริมการเพาะปลูกพืชหลังนา เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วเหลือง ในช่วงหน้าแล้ง 
 ให้ความช่วยเหลือด้านเมล็ดพันธุ์พืชให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่การปลูกและเพียงพอต่อความต้องการของ
เกษตรกร 

 การสร้างรายได้เสริมจาก OTOP รวมถึงสินค้าและบริการอ่ืนในชุมชน 
ตัวอย่างวิธีการ : 
(1)  การยกระดับมาตรฐานและคุณภาพของสินค้า 
(2)  การให้ความรู้และความช่วยเหลือด้านการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ 
(3)  การเพ่ิมประสิทธิภาพการตลาด 

 การท่องเที่ยว ซึ่งจะท าให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเกิดการกระจาย
รายได้ 

เพ่ิมข้ึนจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เก่ียวข้อง เช่น ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร ธุรกิจแหล่งท่องเที่ยว เป็นต้น  
ตัวอย่างวิธีการ : 
(1)  การเชื่อมโยงจุดแข็งของจังหวัดด้านความพร้อมในการประชุมสัมมนากับการท่องเที่ยวให้

มีความ ต่อเนื่อง  
(2)  การสร้างพันธมิตรทางการท่องเที่ยวระหว่างจังหวัดหรือระหว่างประเทศใกล้เคียง 

2) การลดรายจ่าย  
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการน้อมน ามาใช้เป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตเพ่ือลดรายจ่าย

ส่วนเกิน 
ที่ไมจ่ าเป็นและเรียนรู้การพ่ึงพิงตนเองเป็นหลัก 

 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล โดยการด าเนินการและสนับสนุนการ
ด าเนินงานตาม 

นโยบายส าคัญของรัฐบาล เช่น  
(1) บัตรเครดิตเกษตรกร 
(2) บัญชีครัวเรือน 
(3) จ าน าผลผลิตการเกษตร         

มิติที่ 2 ภาคชุมชนเมือง  จังหวัดขอนแก่นมีคุณลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากจังหวัดอ่ืน คือมีศักยภาพ
ในการ พัฒนาชุมชนเมืองสูง ดังนั้นต้องเน้นพัฒนาทั้งในเชิงรุกและเชิงรับเนื่องจากอาจก่อให้เกิดป๎ญหา
หากมีการปูองกันหรือรับมือความเจริญไม่เพียงพอ โดยมีแนวทางการพัฒนา คือ 
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1) ด้านการส่งเสริมการค้า การลงทุน ให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพื่อเพิ่มการ 

จ้างงานและลดการเคลื่อนย้ายแรงงาน 
 การพัฒนาบริการภาครัฐ โดยน าข้อได้เปรียบของจังหวัดซึ่งมีหน่วยงานรัฐจ านวนมากอยู่

ภายในจังหวัด 
เพ่ืออ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการประชาชนและนักลงทุน 

ตัวอย่างวิธีการ : 
(1)  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ให้ค าปรึกษาและศูนย์ประสานหน่วยงานรัฐครบวงจรแก่นัก

ลงทุน 
(2)  บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐและเอกชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
(3)  โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพ 

  
2) ด้านการบูรณาการจัดระเบียบชุมชนเมือง ให้ชุมชนเมืองน่าอยู่  
 การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมือง มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน มีความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย มีระบบผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคเหมาะสมกับการใช้งาน 
เพ่ืออ านวยความสะดวกด้านการค้า การลงทุน รวมไปถึงตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี 
ตัวอย่างวิธีการ : 
(1) ปรับผังเมืองและเส้นทางการจราจรในเมืองลดป๎ญหาการจราจรหนาแน่น 
(2)  พัฒนาระบบขนส่งมวลชน เช่น รถโดยสารประจ าทาง รถไฟความเร็วสูง 
(3) ส่งเสริมและกวดขันวินัยจราจร 

3) การลดผลกระทบจากการเติบโตของเมือง 
 การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จากผลกระทบของการอุปโภคบริโภค เช่น มลภาวะ น้ าเสีย 

ตัวอย่างวิธีการ : 
(1)  ตั้งโรงงานแปรรูปขยะเป็นพลังงานไฟฟูา 
(2)  สร้างบ่อบ าบัดน้ าเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าธรรมชาติ 

 การลดและปูองกันป๎ญหาอาชญากรรม 
ตัวอย่างวิธีการ : 
(1)  บริหารจัดการที่อยู่อาศัยให้เหมาะสม ลดชุมชนแออัด 
(2)  ติดตั้งกล้อง CCTV ดูแลความปลอดภัยในเมือง 
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มิติที่ 3 ขยายโอกาส จากศักยภาพและความพร้อมในหลายด้านของจังหวัดขอนแก่น จึงควรมุ่งเน้นที่
จะขยาย โอกาสเพ่ือให้เกิดการพัฒนาความเจริญไปสู่ระดับสากล โดยมีแนวทางการเตรียมพร้อม คือ 

1) เพิ่มศักยภาพการเป็นมหานครแห่งอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นศูนย์กลางด้าน
การศึกษา การค้า การลงทนุ การแพทย์ การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว การประชุม และ
อุตสาหกรรม 

2) การเตรียมความพร้อมทรัพยากรบุคคลให้มีความพร้อมรับความเป็นสากล โดยมุ่งเน้น
ทักษะด้าน ภาษาต่างประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน 

3) การป้องกันผลกระทบจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยการช่วยเหลือภาคส่วนที่ยัง
อ่อนแอและขาด ความพร้อม เช่น ภาคการเกษตร ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะต้อง
เพ่ิมมาตรฐานและคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

นับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 จังหวัดขอนแก่นก าหนดให้เป็นเมืองส าคัญ
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท าให้มีการวางรากฐานการพัฒนาจังหวัดอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งผลให้ในป๎จจุบันจังหวัดขอนแก่นเป็นศูนย์กลางความเจริญในทุกด้านของ
ภูมิภาค ทั้งนี้การ เปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เพื่อ
ปูองกันและบรรเทาป๎ญหา ที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาอย่างไร้ทิศทาง เช่น ป๎ญหาการจราจร ป๎ญหาปริมาณ
ขยะ ป๎ญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมและเศรษฐกิจ จังหวัดขอนแก่นจึงได้มีการก าหนดกรอบทิศทาง การ
พัฒนาให้มีความชัดเจนและรัดกุมเพ่ือให้สามารถน าศักยภาพภายในที่มีใช้พัฒนาเมืองทั้งในเชิงรุกและเชิงรับได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดเป็นไปอย่างยั่งยืน เกิดประโยชน์สุขท่ีแท้จริงต่อประชาชนและก้าวสู่
ความเป็นมหานครแห่งอาเซียน จึงก าหนดกรอบแนวทางการพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 4 ปี (พ.ศ.2558-2561)  
ดังนี้ 

วิสัยทัศน์:ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
 

เป้าประสงค์ (Objective) 
 

    1. อัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพ่ิมข้ึน และมีเสถียรภาพ 
  

    2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 
  

    3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน 
    4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจ าปี 2558 – 2560 
(ฉบับปรับปรุง) 

                  วิสัยทัศน์  อปท. ในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 ““ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเศรษฐกิจแห่งอาเซียน ” 
 
พันธกิจ                                                                                                                                                                                                                                                                                                
       1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4 สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ 

และการท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปูองกัน 

และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 

ยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 ประเด็นยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย 8  ยุทธศาสตร์  33  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้วย 4 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง และเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น ให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน 
1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน แบบมีส่วนร่วม 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพคิดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ ครบวงจร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 
2.3 พัฒนาต าบล เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 4 แนว 
ทางการพัฒนา ดังนี้ 
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3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบ อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
3.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออก าลังกาย 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรมศักยภาพของประชาชน 
3.4 ส่งเสริมและปลูกฝ๎งค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้ 
4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา 2 แนวทาง ดังนี้ 
6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้ 
7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
7.2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิป๎ญญาท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
7.4 พัฒนาส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว 
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ
อาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการ 
พัฒนา 4 แนวทางดังนี้ 
8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
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8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและบริการ
ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
 
 พ.ร.บ.ก าหนดแผนและข้ันตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 
2542  มาตรา  16 และ มาตรา  17  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหารส่วน
ต าบล และ การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษมีอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 
     มาตรา  16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
- การจัดให้มีและการบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
- การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
- การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
- การสาธารณูปการ 
- การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
- การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
- การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
- การจัดการศึกษา 
- การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
- การบ ารุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
- การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
- การจัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
- การส่งเสริมกีฬา   
- การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
- การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
- การก าจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
- การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
- การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
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- การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
- การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
- การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ 

สาธารณสถาน   อื่น ๆ 
- การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- การผังเมือง 
- การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
- การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
- การควบคุมอาคาร 
- การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกัน และรักษาความ

ปลอดภัยใน  ชีวิตและทรัพย์สิน 
- กิจการอ่ืนใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่ คณะกรรมการประกาศ

ก าหนด 
3.1.2 นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น   

ตามท่ีได้มกีารเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ.  
2555  บัดนี้  คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว  ตามประกาศคณะกรรมการ
การเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ในการ
ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งครั้งที่  116/2555    เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  พ.ศ.  2555  ซึ่งตามมาตรา  58/5  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.  
2552  การเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  
เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  โดยไม่มีการลงมติ  
ทั้งนี้  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง  กระผม  นายรังสิทธิ์  เถียรวิทวัส ได้รับเลือกเป็น
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  ได้ตระหนักถึงความส าคัญในหน้าที่และภารกิจของการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแก้ไขป๎ญหาความยากจน  ป๎ญหาภัยแล้ง  ป๎ญหา
น้ าท่วม  ป๎ญหาของสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ตลอดจนป๎ญหาอื่น ๆ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลใน
ด้านต่าง ๆ  ให้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องประสานกันอย่างเป็นรูปธรรม 
  เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  ได้มีทิศทางที่ชัดเจนครอบคลุม
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล  กระผมจึงขอแถลงนโยบายให้ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติ
ได้กรุณาทราบและพิจารณานโยบายแต่ละด้านดังต่อไปนี้ 
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1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  การสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่าง ๆ  นั้น  จะให้ความส าคัญ
และจัดสรรงบประมาณไว้รองรับการขยายตัวของชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆ  ภายในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบล  โดยค านึงถึงความต้องการและการมีส่วนร่วมของชุมชน  และความจ าเป็นเร่งด่วนในการแก้ไขป๎ญหา
ความเดือดร้อน  ภายใต้การบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด  เพ่ือให้ เกิด
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลสูงสุด  สอดคล้องกับแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  และแผนยุทธศาสตร์
ของจังหวัดขอนแก่น  โดยด าเนินการดังต่อไปนี้ 

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ต าบล 
1.2 ปรับปรุงถนนลูกรัง หินคลุก ทั่วทั้งต าบล 
1.3 ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน 
1.4 ปรับปรุงระบบหอกระจายข่าว 
1.5 ปรับปรุง ระบบไฟฟูาแสงสว่างสาธารณะ 
1.6 ปรับปรุง ระบบไฟฟูา เพื่อการเกษตร 
1.7 ปรับปรุง ระบบไฟฟูา ครัวเรือนให้ได้ใช้อย่างทั่วถึง 
1.8 ปรับปรุง ร่องระบายน้ าภายในต าบล 
1.9 ปรับปรุง ระบบน้ าในไร่นาเพ่ือการเกษตร 
1.10  ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค  
 

2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยการส่งเสริมอาชีพและยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน ส่งเสริมการสร้างงาน ส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพรองจาก
ภูมิป๎ญญาท้องถิ่น  โดยด าเนินการดังนี้ 
  2.1    พัฒนาและส่งเสริมอาชีพการเกษตร  เช่น  การท านา  ท าสวน  ท าไร่  เกษตรแบบ
ผสมผสาน  และปศุสัตว์  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างอาชีพ 
  2.2  พัฒนาคุณภาพแรงงานและส่งเสริมการกระจายรายได้ให้แก่  ประชาชนอย่างเป็นธรรม  
และท่ัวถึง  ให้การส่งเสริมและฝึกหัดอาชีพ  ยกระดับฝีมือแรงงาน  เพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
  2.3  สนับสนุนให้ประชาชนให้ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าราคาถูกและมีคุณภาพ
ปูองกันการเอารัดเอาเปรียบ 
  2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 
  2.5  ส่งเสริมและพัฒนาภูมิป๎ญญาท้องถิ่นของประชาชน 
  2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
  2.7  ส่งเสริมการจ้างแรงงานในพื้นที่โดยผ่านโครงการต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
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  2.8  ส่งเสริมและสนับสนุนเงินลงทุนในการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพ 
 
 3.  นโยบายด้านพัฒนาสังคม 
  การพัฒนาทางด้านสังคมโดยการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา  สาธารณสุข  
วัฒนธรรม  ประเพณีของหมู่บ้านและชุมชน  เพื่อให้พัฒนาไปสู่สังคมคุณภาพ  โดยด าเนินการดังนี้ 
   
  3.1  ฟ้ืนฟูอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีและเอกลักษณ์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้คงอยู่สืบไป 
  3.2  สนับสนุนและส่งเสริมการออกก าลังกาย  การกีฬาทุกประเภท  ทุกระดับ  การ
นันทนาการทั้งระดับนักเรียน  เยาวชน  และประชาชน 
  3.3  ปรับปรุงและพัฒนาส่งเสริมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาให้ชุมชนและหมู่บ้านมี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  คือคิดเป็น  ท าเป็น  และเรียนรู้ร่วมกัน 
  3.4  ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก  เยาวชน  คนพิการ  ผู้สูงอายุ  ผู้ติดเชื้อเอดส์  และประชาชนที่
ทุกข์ยากเดือดร้อน  ให้พ้นจากสภาพป๎ญหาและสามารถด ารงชีวิตที่ดีตามสมควรแก่ฐานะและพ่ึงพาเกื้อกูลกัน 
  3.5  ด าเนินการเพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  รวมทั้งการปูองกัน
และแก้ไขป๎ญหายาเสพติดในชุมชน 
  3.6  พัฒนาและส่งเสริมขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของต าบลให้คงอยู่
ต่อไป 
  3.7  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและองค์กรต่าง ๆ  ในการปูองกันและแก้ไขป๎ญหาทาง
สังคม  โดยสนับสนุนช่วยเหลือการด าเนินงาน  เช่น  ระบบสาธารณสุขมูลฐาน  งานชุมชน  และมวลชน
สัมพันธ์  งานอาสาสมัครและปูองกันภัยฝุายพลเรือน  (อปพร.)  งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

4. ด้านความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน  
41    ส่งเสริม และปรับปรุงด้าน  อปพร.  ให้สามารถรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน.

ให้กับประชนในพ้ืนที่ได้ 
4.2 ส่งเสริม และปรับปรุงศูนย์กู้ชีพ ประจ าต าบลให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการ

ให้บริการงานด้านสาธารณะสุขของภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล 
 

 5.  นโยบายด้านส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
  การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ือให้เป็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่น่าอยู่  มีความสงบร่มรื่น  ไร้มลภาวะ โดยด าเนินการดังนี้ 

5.1   ส่งเสริม การปลูกปุาในที่สาธารณะประโยชน์ 
5.2   อนุรักษ์พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ในแหล่งน้ าสาธารณะประโยชน์ 
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5.3   พัฒนา และปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
5.4   ออกข้อบัญญัติ เพื่อคุ้มครอง แหล่งน้ า และปุาสาธารณะ ของต าบล 

      5.5  ส่งเสริมให้มีการลดมลพิษทางอากาศ  อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพัฒนาสภาพแวดล้อมให้ดียิ่งข้ึน 
      5.6  ด าเนินการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของวัด  และศาลาชุมชนให้ร่มรื่น  สวยงาม 
      5.7 ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือรับท าป๎ญหาความต้องการก่อนจัดท าหรือปรับปรุงแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นประจ า 
       5.8 ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ าในหมู่บ้านและบึงละหานนาให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  และ
พัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 
       5.9  สนับสนุนประชาชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการ
เสริมสร้างจิตส านึกของประชาชน  เยาวชน  ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ 
 
 6.  นโยบายด้านการพัฒนาเมืองและการบริหาร 
  ส่งเสริมด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อให้เป็นสถาบันที่มีความมั่นคง  และปรับปรุง
จัดระบบการบริหารให้สามารถอ านวยความสะดวกด้านการบริหารแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพใน
ระดับสูง  โดยด าเนินการ  ดังนี้ 

6.1   ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  6  ประการ 
 1.   ยึดหลักนิติธรรม 

2.   ยึดหลักคุณธรรม 
3 .   ยึดหลักความโปร่งใส 
4.    ยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
5    ยึดหลักความรับผิดชอบ 
6   ยึดหลักความคุ้มค่า 
 6.2   การบริหารจัดการองค์กรเพ่ือประชน ให้เจ้าหน้าที่ขององค์กร บริการที่ดีกับประชนที่มาติดต่อ

งานราชการ 
 6.2.1  ปรับปรุงระบบด้านการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว  รวดเร็ว  ถูกต้อง  และด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
 6.2.2  พัฒนาและส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบลใน
การให้บริการแก่ประชาชนโดยเน้นการให้บริการที่สะดวก  รวดเร็ว  เน้นการให้บริการที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและเป็น
มิตร 
 6.2.3  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  และรับฟ๎งความคิดเห็นของประชาชน
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
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 6.2.4  ส่งเสริมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในส านักงาน  และจัดให้มีอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เพียงพอที่จะให้มีการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6.2.5  ส่งเสริมการสร้างขวัญและก าลังใจแก่พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  
โดยยกย่องผู้ที่ปฏิบัติงานดีและอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 
 6.2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  โดยเฉพาะ
การปูองกันและระงับอัคคีภัย  ส่งเสริมขีดความสามารถของพนักงาน  ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้างและ
คณะกรรมการชุมชนเพ่ือรองรับความเจริญอย่างต่อเนื่อง 
 6.2.7  เน้นการพัฒนาโดยใช้แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นตัวชี้น า 
 6.2.8  เน้นการพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  โดย
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ภูมิศาสตร์  มาใช้ในการบริหารและการจัดการ 
 6.2.9  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษีขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็ว  และมีความเป็นธรรม 

6.2.10  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ  องค์กรเอกชนในด้านงบประมาณ  บุคลากร   
ตลอดจนความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงองค์การบริหารส่วนต าบลละหานนา  ให้มี
ความเจริญก้าวหน้าและให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 
  
 
7. นโยบายด้านสาธารณสุข 
 โดยด าเนินการแบบบูรณาการร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล โคกสง่าและกองทุน
หลักประกันสุขภาพต าบลโคกสง่า ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยด าเนินการ ดังนี้ 

7.1. ส่งเสริมการพัฒนา ยกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวมให้เกิดการตระหนักรู้
และตื่นตัวต่อการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้ ( Knowledge 
Management) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน 
 7.2.  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน  
 7.3. สนับสนุนการควบคุมปูองกันการเผยแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อที่อันตราย และ
การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชน เพ่ือประชาชน 
 7.4. ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน (อสม.) การเสริมสร้างต าบลสุขภาวะที่ดี 
 7.5. ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
 7.6. ส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
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 7.7. ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าจัดมลภาวะที่มีผลต่อสุขภาพ อนามัยของ
ประชาชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและ

ปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

1. การพัฒนา
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ป๎ญหาดา้น
การศึกษา  
1.1 เด็กและเยาวชน
บางส่วนอ่านหนังสือ
ไม่ออก 

 
 
สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ต าบลโคกสง่า 
 

 
 
เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
 

 
 
จ านวนเด็กและเยาวชนจะ
อ่านหนังสือไม่ออกเพิ่มขึ้น 
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1.2 ประชาชนขาด
การแสวงหาความรู้ 
ความใฝุรู้ด้วยตนเอง 
 
1.3 เด็กและเยาวชน
ขาดแรงจูงใจในการ
เรียนรู ้มองว่าการ
เรียนเป็นเร่ืองน่าเบื่อ 
 
1.4 ขาดศูนย์กลาง
แห่งการศึกษาตลอด
ชีวิตภายในต าบล
อย่างเป็นรูปธรรม 
 

 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ต าบลโคกสง่า 
 
 
 
 
ต าบลโคกสงา่ 
 

 
ประชาชนโดยทัว่ไป 
 
 
 
เด็กและเยาวชนใน
สถานศึกษา 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 

จะเกิดป๎ญหาการด ารงชีวิต
ในสังคมการไม่ทนัต่อ
เหตุการณ์  
 
เด็กที่จบการศึกษามี
คุณภาพต่ า เพิ่มข้ึน รวมทั้ง
ไม่เข้าเรียนในระบบ 
 
แหล่งค้นคว้าข้อมูลในต าบล
ไม่ได้รับการส่งเสริม การ
พัฒนา มีสภาพพื้นทีไ่ม่
เหมาะสมกับชุมชน 
 

 
 
 
 
 

1.5 ศักยภาพ
สถานศึกษาไม่เท่า
เทียมกันในส่วนของ
บุคลากรและสื่อการ
เรียนการสอนเช่น 
เทคโนโลยี วัสดุ
การศึกษา ฯลฯ 

สถานศึกษาในเขต
พื้นที่ต าบลโคกสง่า 
 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. เกิดความเหลื่อมล้ าในการ
จัดการเรียนการสอน  การ
ไม่เสมอภาคในการได้รับ
โอกาสทางการเรียน 
ตลอดจนโอกาสในการ
เรียนรู้ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

 2.ป๎ญหาดา้นศาสนา
และวัฒนธรรม 
2.1 ประชาชนคนรุ่น
ไม่ห่างเหินกิจกรรม
ทางศาสนา และ
มองข้ามวัฒนธรรม
ประเพณี 

ต าบลโคกสงา่ 
 

ประชาชนในต าบล เยาวชนไม่ให้ความส าคัญ
ศาสนาและวฒันธรรม
ประเพณีจะเร่ิมหายไป การ
สืบสาน การอนุรักษ์ การ
ด ารงชีพตามวัฒนธรรม
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแส
วัตถุนิยม และคา่นิยม
สมัยใหม่ 
 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและ

ปริมาณของปัญหา 
พืน้ที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

2. การพัฒนา 1. ป๎ญหาดา้น   เกษตรกรมีหนี้สินเพิ่ม ขาด
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เศรษฐกิจและ
การเกษตร 

การเกษตร 
1.1 สินค้า คุณภาพ
สินค้าการเกษตร
ตกต่ า การผลิตได้
ผลิตไม่เต็มที่ ไม่มี
ตลาดรองรับผลผลติ
ที่ชัดเจน 
1.2 เกษตรกรขาด
การวางแผนการผลิต 
โดยเฉพาะพชื
เศรษฐกิจที่ส่งแปรรูป
ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 
1.3 เกษตรกรขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ใน
การเกษตรทั้งด้าน
พืชและสัตว ์
 

 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
 
ต าบลโคกสงา่ 

 
เกษตรกรภายใน
ต าบล 
 
 
 
เกษตรกรภายใน
ต าบล 
 
 
 
 
เกษตรกรภายใน
ต าบล 

รายได้ที่เพียงพอต่อการเลี้ยง
ชีพ  อาจมีการเปลี่ยนแปลง
อาชีพ 
ผลผลติราคาตกต่ า เกิดการ
ประท้วงส่วนราชการให้
ออกมารับซื้อผลผลิต  
ผลิตผลทางการเกษตรไม่ทัน
ต่อความต้องการ เสียเปรียบ
ด้านการแข่งขันและได้ราคาที่
ต่ าลง 
 
การด าเนินการผลิตโดยสมัย
เก่าไม่สามารถเพิ่มผลผลติ
ตลอดจนปริมาณผลผลิตตาม
ความต้องการของตลาด 

 2. ป๎ญหาด้านอาชีพ
หลักและอาชีพเสรมิ 
2.1 ป๎ญหาการ
ว่างงาน/ไม่มีงานท า
ช่วงระหว่างรอการ
ผลิตรอบต่อไป 
 
 
 
 
2.2 การขาดการ
ส่งเสริมอาชีพเสริม 
การจัดหาตลาดรองรับ
ผลิตภณัฑ ์
 

 
 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
 
 
 
 
ต าบลโคกสงา่ 
 

 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

 
 
ประชาชนว่างงานมากข้ึน
สืบเนื่องจากไม่สามารถท า
การผลิตพืชผลทางการเกษตร
นอกช่วงฤดูกาลได้ ประกอบ
กับภาวะ เศรษฐกิจประเทศ
ย่ าแย ่
ประชาชนมีหนี้สนิเพิ่มข้ึน
เนื่องจากไม่มีอาชพีที่เสริม
รายได้ของครัวเรือนอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ประเด็นการ

พัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต 

3. การพัฒนาสังคม
และคณุภาพชีวิต 

1. ป๎ญหาสังคม 
1.1 ป๎ญหาครอบครัว
แตกแยก 
 
 
1.2 ป๎ญหายาเสพติด 
 
 
 
 
1.3 ป๎ญหาเด็กและ
เยาวชนมีเพศสัมพนัธ์
ก่อนวัยอันควร 
 
 
1.4 ป๎ญหาคุณธรรม
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
2. ป๎ญหาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2.1 ป๎ญหาการบุกรุก
พื้นที่สาธารณะ
ประโยชน์ ปุาชุมชน 
เพิ่มมากขึ้น ไม่มีแนว
เขตพื้นที่สาธารณะที่
ชัดเจน 

 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
 
 
 
ต าบลโคกสงา่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
เด็กและเยาวชนใน
ต าบล 
 
 
 
ผู้น าท้องถิ่น ผูน้ า
ชุมชน พนักงานสว่น
ต าบล ประชาชน ใน
ต าบล 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
 
 

 
เด็กและเยาวชนมี
ป๎ญหาขาดความรัก
ความอบอุ่นมากข้ึน
น าไปสูป่๎ญหาอื่น 
การการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดเพิ่มขึ้น 
ก่อให้เกิดอาชญากรรม  
การการลักขโมย 
เพิ่มข้ึน  
การเกิดป๎ญหาทาง
สังคมและการ
สาธารณสุข โรคทาง
เพศสัมพันธ์เกิดเพิ่ม
มากข้ึน 
ชุมชนอยู่ร่วมกันอยา่ง
ไม่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย มีความเห็น
แก่ตัว การเอารัดเอา
เปรียบกัน  ขาดความ
รักความสามัคคีใน
ชุมชนเพิ่มมากข้ึน 
มีการบุกรุกพื้นที่ที่เป็น
สาธารณะประโยชน์ใน
ชุมชนเพิ่มข้ึน พื้นที่
สาธารณะประโยชน์ 
ปุาชุมชน แหลง่น้ า
สาธารณะมีปริมาณลด
น้อยลง เกิดภัย
ธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ
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น้อยลง 
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ประเด็นการ
พัฒนา 

ขอบข่ายและ
ปริมาณของ

ปัญหา 

พื้นที่
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

 3. ป๎ญหาด้านการ
ท่องเที่ยว 
 
 
3.1 ไมม่ีการ
พัฒนาแหล่ง
ต้นทุนทางการ
ท่องเที่ยวภายใน
ต าบลและ
ประชาสมัพันธ์
อย่างจริงจัง 
 
3.2 ประชาชนไม่
มีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

ต าบลโคกสง่า 
 
 
 
ต าบลโคกสง่า 
 

กลุ่มนักท่องเที่ยว 
 
 
 
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

แหล่งต้นทุนทางการท่องเที่ยวไมเ่ป็นท่ี
น่าสนใจ ไมส่ามารถดึงดดูความสนใจ
ของนักท่องเที่ยว ขาดเม็ดเงินเข้าสู่ต าบล 
แหล่งต้นทุนการท่องเที่ยวไม่ได้รับการ
พัฒนาให้มีความน่าสนใจและพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวท่ีส าคัญระดับประเทศได ้

4. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 
 

1.ความต้องการ
ของประชาชนใน
ด้านการพัฒนา
สาธารณูปโภค
เพิ่มมากข้ึน 
 

ต าบลโคกสง่า 
 

ประชาชนในต าบล การด าเนินงานของ อบต.จะท าใหม้ี
สาธารณูปโภคครอบคลุมทั่วถึง 

5. การพัฒนา
แหล่งน้ า 

1.การขาดแคลน
น้ า และแหล่งน้ า
ไม่ได้รับการบ ารุง
ดูแลรักษา 
 
 
 
 
2.ป๎ญหาโครงข่าย
ระบบการกระจาย

แหล่งน้ า
สาธารณะใน
พื้นที ่
 
 
 
 
 
พื้นที่การเกษตร
ต าบลโคกสง่า 

ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
 
 
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที ่

แหล่งน้ าสาธารณะในต าบลไมไ่ดร้บัการ
พัฒนาไม่สามารถกักเกบ็น้ าและบรรเทา
ความเดือดร้อน การขาดน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคมากยิ่งข้ึน 
ระบบการกระจายน้ า การชลประทานไม่
ครอบคลมุพื้นท่ีส่วนใหญ่ของต าบล ท า
ให้พ้ืนท่ีบางส่วนสามารถผลิตพืชผล
ทางการเกษตรได้ตลอดปี  แต่พื้นที่ส่วน
ใหญ่กลับไม่มีน้ าเพื่อการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 
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น้ าชลประทานไม่
ครอบคลมุทั้ง
พื้นที่ ไม่ทั่วถึง 
 

  



69 
 

 
 

 

ประเด็นการพัฒนา 
ขอบข่ายและปริมาณ

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม
ในอนาคต 

6.การพัฒนา
สาธารณสุข 

1.ยังไม่มีการคุ้มครอง
ผู้บริโภคอย่างจริงจัง 
 
 
2. ป๎ญหาการจดัการขยะ
ภายในต าบล 
 
 
 
3. ขาดการส่งเสริม
กิจกรรมด้านสุขภาพ
พลานามัย 
 

ต าบลโคกสง่า 
 
 
 
ต าบลโคกสง่า 
 
 
 
 
ต าบลโคกสง่า 
 

ผู้บริโภคภายในต าบล 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

ประชาชนถูกเอาเปรยีบ 
เสียเปรียบจากการ
อุปโภคบรโิภค 
 
ขยะมีปรมิาณตกค้างใน
ต าบลมากข้ึน ป๎ญหา
มลภาวะทางอากาศ 
ป๎ญหาโรคระบาด 
 
ประชาชนเจ็บปุวยง่าย มี
สุขภาพร่างกายไม่
แข็งแรง อ่อนแอ 

7.การพัฒนา
การเมืองการ
ปกครองและการ
บริหาร 

1. ประชาชน เยาวชนยัง
ขาดความรูค้วามเข้าใจ
ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
 
2. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังอยู่ในระดับ
น้อยยังอิงความคิดเห็น
ของผู้น าชุมชนเป็นหลัก 
 

ต าบลโคกสง่า 
 
 
 
 
 
ต าบลโคกสง่า 

ประชาชนเยาวชนใน
ต าบล 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

เกิดป๎ญหาความขัดแย้ง
ในชุมชน ประชาชน
เข้าใจประชาธิปไตย
ในทางที่ผิด ตกเป็นเหยื่อ
การเมือง 
 
การแก้ไขป๎ญหาที่แท้จริง
ของประชาชนเป็นไปได้
ยากขึ้นเพราะประชาชน
ขาดการมสี่วนร่วม 

8.การเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

1. เจ้าหน้าท่ีและ
ประชาชนไมส่ามารถใช้
ภาษาอังกฤษและภาษา
เพื่อนบ้านสื่อสาร
ระหว่างกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
2. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ 
เนื้อหาสาระที่ส าคัญ

ต าบลโคกสง่า 
 
 
 
 
 
 
ต าบลโคกสง่า 

บุคลากรใน อบต. 
และประชาชนใน
ต าบล 
 
 
 
 
ประชาชนในต าบล 

เจ้าหน้าท่ีและประชาชน
ไม่สามารถติดต่อสื่อสาร
กับชนชาติอื่นท่ีเข้ามา
ประกอบธุรกิจในพ้ืนท่ี 
 
 
 
ประชาชนพลาดโอกาส
ในการด าเนินกิจกรรม
ทางด้านธุรกรรม การค้า
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เกี่ยวกับประชาคม
อาเซียนอย่างแท้จริง 
 

การลงทุนในพื้นที่ 

 
 
ผลการวิเคราะห์ผังเมืองรวม 
 การวิเคราะห์ผังเมืองรวมเป็นการน าข้อมูลด้านผังเมืองมาเพ่ือวิเคราะห์ก าหนดแนวทางการพัฒนาทาง

กายภาพในมิติพ้ืนที่ จากการตรวจสอบร่างผังเมืองรวมชุมชนพอจะสรุปได้ว่า ต าบลโคกสง่าเป็นที่ดินประเภท
ชนบทและเกษตรกรรม สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมคลังสินค้า สถาบันราชการ การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการเป็นส่วนใหญ่ ศักยภาพผังเมืองโดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า
มีดังนี ้

1. แหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือการเกษตรกรรม การอุปโภค บริโภคของประชาชน  ในพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า  
มีป๎จจัยที่เหมาะสมต่อการพัฒนาด้านการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพหลักของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นแหล่ งน้ าตาม
ธรรมชาติ  สามารถน ามาใช้เพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตรได้  สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ
เป็นแหล่งต้นทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  พ้ืนที่การเกษตรบางส่วนเป็นที่ลุ่ม  ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียว
และดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์  มีบึง หนองน้ า  สระ  ที่สามารถกักเก็บน้ าไว้ใช้กระจายอยู่ทุกหมู่บ้านแต่
ส่วนใหญ่มีสภาพตื้นเขินและอยู่ในพ้ืนที่ดอนสูงยากต่อการผันน้ าเข้าสู่แหล่งกักเก็บน้ าแห่งอ่ืน  และพ้ืนที่ส่วน
ใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน  แต่อย่างไรก็ดี  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ก็ยังได้รับการสนับสนุน
งบประมาณ  บุคลากร  อุปกรณ์เครื่องมือใน การขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ า ให้กับประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนด้านความรู้และ
วิชาการในการปรับปรุงสภาพดิน  แหล่งน้ า  การเกษตรตามแนวชีวภาพปลอดสารพิษจากหน่วยงานด้าน
การเกษตรอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับผู้บริหารท้องถิ่นมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาด้านแหล่งน้ า  การ
ส่งเสริมการเกษตรเป็นนโยบายหลักที่ต้อง เร่งด าเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน   ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากป๎จจัยทั้ง
ภายในและป๎จจัยภายนอกแล้ว  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า จะสามารถให้บริการประชาชนในพ้ืนที่ให้
สามารถมีน้ าใช้เพ่ือการเกษตร การอุปโภค บริโภค โดยบูรณาการการแก้ไขป๎ญหาภัยแล้งร่วมกับกลุ่มภาคี ทั้ง
ภาครัฐ  ภาคประชาชน และภาคเอกชนอย่างยั่งยืน  ประชาชนสามารถท าการเกษตรได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ 
สามารถสร้างรายได้ให้กับครัวเรือน  ส่งเสริมการผลิตภาคการเกษตรให้ประเทศไทยเป็นคลังอาหารโลกได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและปลอดภัย เป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

 2. การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  พ้ืนที่ต าบลโคกสง่า ส่วนใหญ่ประชาชนใช้เป็นพ้ืนที่การเกษตรและที่อยู่
อาศัย  ที่ดินส่วนใหญ่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ. 2518  ซึ่งมีทั้งที่เป็น
เจ้าของที่ดินเอง   การเช่าที่ดินเพ่ือเพ่ือการเกษตรกรรม  ที่ดินมีทั้งที่เป็น โฉนดที่ดิน นส.3 ที่ดินที่เป็น ส.ป.ก.  
ที่ดินตามแบบ ทบ.5  และที่ดินที่ยังไม่มีเอกสารสิทธิการถือครองอีกจ านวนหนึ่ง  ตลอดจนที่ดิ นสาธารณะ
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ประโยชน์และที่ราชพัสดุของหน่วยงานราชการอ่ืนๆในพ้ืนที่อีกจ านวนมาก  ที่ดินที่ประชาชนหรือเกษตรกรถือ
ครองกรรมสิทธิ์นี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543  

3. โครงข่ายเส้นทางการคมนาคมสัญจรระหว่างต าบล อ าเภอ จังหวัด   พื้นที่ต าบลโคกสง่า มีถนนทาง
เชื่อมระหว่าง เมืองพล – ชัยภูมิ   ทางหลวงหมายเลข 2065 ผ่านแยกจากถนนทางหลวงหมายเลข 2 ผ่าน
อ าเภอพล  อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ถึงจังหวัดชัยภูมิ  แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านคูขาด เข้าถนนทางหลวง
ชนบท   ( รพช.) หนองบะ – หนองหอย  หมายเลข ขก  3055 ไปจังหวัด นครราชสีมาได้ 

  นอกจากนี้ยังมีถนนลูกรังเพ่ือการขนถ่ายพืชผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรออกสู่ตลาดกลางซึ่ง
เชื่อมระหว่างต าบลโคกสง่า ไปยังต าบลหนองมะเขือ  ต าบลท่าวัด ต าบลลอมคอม จังหวัดขอนแก่น และต าบล
โนนส าราญ อ าเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมาหลายเส้นทาง ซึ่งเส้นทางดังกล่าวสามารถพัฒนาคุณภาพของ
ถนนสัญจรให้มีคุณภาพที่สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนและปริมาณการขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตร
เพ่ือการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เมื่อวิเคราะห์ขอบข่ายการประกอบกิจกรรมในพ้ืนที่ต าบลโคกสง่า  เห็นได้ว่าพ้ืนที่ถูกก าหนดในร่าง
ข้อก าหนดผังเมืองรวมชุมชน สามารถที่จะท าการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรทั้งด้านพืชและด้านสัตว์  การ
ส่งเสริมสถานประกอบการที่ไม่ขัดต่อข้อก าหนดเช่น ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าอุปโภค – บริโภค การจัดสรรที่ดิน
เพ่ือการอยู่อาศัย  สามารถส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในต าบล การให้บริการประชาชนด้าน
สาธารณูปโภค การส่งเสริมด้านสาธารณสุข การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รวมถึงคุณภาพชีวิตต่างๆ ของ
ประชาชนในต าบลได้ 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT 

 จากผลการวิเคราะห์สภาพป๎ญหาด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า และสภาพความ
ต้องการของประชาชนโดยแท้จริง การประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด  อันเป็น
ภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  ของท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพ
ของท้องถิ่นในป๎จจุบัน  โดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ป๎จจุบันท้องถิ่นอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ใน
การก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป  ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค  SWOT  analysis  การพิจารณาถึงป๎จจัย
ภายใน ได้แก่ จุดแข็ง (Strength-S) จุดอ่อน  (Weak-W)  และป๎จจัยภายนอกได้แก่โอกาส  (Opportunity-O)  
และอุปสรรค  (Threat-T)  เป็นเครื่องมือ  สามารถวิเคราะห์ประเมินผลได้ดังนี้ 

1.  จุดแข็ง    (Stength-S) 
                      1.1  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติสามารถน าน้ าขึ้นมา เพ่ือการอุปโภค 

– บริโภค และการเกษตรได ้
                     1.2   องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  มีภูมิประเทศที่สวยงาม  มีปุาไม้อุดมสมบูรณ์และสวนเกษตร

พอเพียงของพ่อผองใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบลได้ 
                     1.3  ประชาชนในพื้นท่ี  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี   ซึ่งเป็นป๎จจัยหนึ่งที่เอ้ือ 
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ต่อการพัฒนาภายในต าบล 
                     1.4  ประชาชนภายในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่าค่อนข้างมีศักยภาพ มีความรู้ ความสามารถ

ในเกณฑ์ดี  สามารถจะเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชน   และสามารถขอความร่วมมือเพ่ือช่วยเหลือในการ
ของราชการได ้
 1.5  ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  ประชาชนมีการรวมกลุ่มอาชีพ หลายกลุ่ม  มีการ
จัดตั้งกลุ่มเป็นสหกรณ์มีความเข้าแข็งในระดับหนึ่ง  
           1.6  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่พร้อมจะท าการปรับปรุงหรือพัฒนาฟ้ืนฟูให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล
และอ าเภอได้ 
 1.7  ผู้น าชุมชน เข้ามามีบทบาทในการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือการวางแผนพัฒนาชุมชนกับ
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า และหน่วยงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  1.9 มีหอกระจายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางราชการทุกหมู่บ้าน ท าให้ประชาชน
ได้รับข้อมูลข่าวสาร ประกาศต่างๆของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง 
 1.10 ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรขององค์กรมีวิสัยทัศน์และยึดถือแนวทางการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเป็นส าคัญ 

          

 2.  จุดอ่อน     (Weakness – W) 
2.1  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  มีพ้ืนลักษณะภูมิประเทศ  เป็นที่ราบสูง  มีพ้ืนที่สูงต่ าสลับกัน  

เป็นลูกคลื่นดิน  มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทราย บางแห่งเป็นดินเค็ม  ดินอุ้มน้ าได้น้อย ขาดความอุดมสมบูรณ์  
ฤดูร้อน มีความแห้งแล้ง  เป็นเหตุให้เกิดภาวะภัยแล้งต่อเนื่อง พืชผลทางเกษตรของเกษตรกรได้รับความ
เสียหาย  และบางปีฝนไม่ตกตามฤดูกาลท าให้เกิดภัยแล้งซ้ าซาก 

2.2  พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ดอน สภาพดินเป็นดินเหนียวและดินทราย ขาดความอุดมสมบูรณ์  
และ  ดินเค็มเป็นบางพื้นท่ี  มีปุาเสื่อมโทรม  สภาพโดยทั่วไปแห้งแล้ง  พ้ืนที่ท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร 

2.3  ความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน ต าบล  เป็นป๎จจัยหนึ่งที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา 
2.4  การมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนอยู่ในระดับต่ า 
2.5  อัตราการว่างงานมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน  
2.6  รายจ่ายครัวเรือนเพ่ิมข้ึน ขณะที่รายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
2.7  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ต่อการพัฒนา ไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
2.8  ประชาชนหรือเกษตรกรในบางพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ในที่ดินท ากิน 
2.9  ในพ้ืนที่มีจ านวนประชากรแฝงที่ยากต่อการควบคุม ดูแล  มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนา

ท้องถิ่นและอาจก่อให้เกิดป๎ญหาด้านความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ 
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2.10  พ้ืนที่บางแห่งยังไม่ได้รับการพัฒนาทางด้าน ทางสัญจร ไฟฟูา แหล่งน้ า การสาธารณูปโภคอ่ืนๆ 
ยังด าเนินการไม่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนที่ไกลออกจากชุมชนเดิมมากข้ึน   

   
            3.  โอกาส   ( Opportunity  - O)       

3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550  ก าหนดไว้ว่าการบริหารราชการแผ่นดิน เรื่องรัฐ
ต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่ึงตนเองและตัดสินใจในกิจการของท้องถิ่นได้เอง  โดย
ค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักใน
การจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขป๎ญหาในพ้ืนที่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การปกครอง  การบริหาร  การจัดบริการสาธารณะที่มีความ
หลากหลาย  การบริหารงานบุคคล  การเงินและการคลังและมีอ านาจหน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ   

3.2 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนการกระจายอ านาจ 6  ด้าน  ท าให้ อบต. มีโอกาสได้รับการ
จัดสรรทั้งงบประมาณ  การฝึกอบรมความรู้  ศักยภาพของเจ้าหน้าที่  และมีอ านาจหน้าที่ในการควบคุม  ดูแล  
ปูองกันและแก้ไขเพ่ิมมากขึ้น  ท าให้สามารถด าเนินการแก้ไขป๎ญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเ ร็วและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

3.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่แบบผสมผสาน  เพ่ือแก้ไขป๎ญหาความยากจน  กระตุ้น
ให้ชุมชนพ่ึงตนเอง 

3.4 รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพื่อให้เกิดความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาธิปไตย  เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองมากขึ้น 

3.5 มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ  ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส  เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด  ตัดสินใจ  และร่วมรับผลประโยชน์ 

3.6 การเปลี่ยนแปลงระบบการเลือกตั้งของท้องถิ่น จะท าให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีศักยภาพมากขึ้น และผู้บริหารจะมองป๎ญหาในภาพรวมมากข้ึน 

3.7 องค์การบริหารส่วนต าบลมีอ านาจและมีอิสระในการบริหารงบประมาณท าให้เกิดความคล่องตัว  
และเกิดพัฒนาในทุกด้าน 

3.8 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อยู่ในเขตอ าเภอที่จังหวัดให้ความสนใจในการแก้ป๎ญหาภัย 
แล้ง 
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3.9 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีเส้นทางการคมนาคมที่สะดวก ท าให้การขนส่งสินค้า    และ
การเดินทางไปเขตอ่ืน ๆ  ได้สะดวก  

3.10 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  มีแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ คือ สวนเกษตรพอเพียงของพ่อ
ผอง  ที่ภาคส่วนราชการที่เก่ียวข้องให้ความสนใจ 

 
             4.  อุปสรรค   ( Threat - T)       

4.1   สภาวการณ์สถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ที่ไม่มีความต่อเนื่องกัน มักมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายอยู่บ่อยครั้ง 

4.2   ค่านิยมเยาวชนอนาคตของต าบลมีแนวโน้ม ฟุุมเฟือย  ให้ความส าคัญความเป็นไทยน้อย สนใจ
อารยะธรรมต่างชาติมากข้ึน 

4.3  เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  น าไปสู่ป๎ญหาทางสังคม เนื่องจากประชาชนไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงนั้น                 

4.4   การเกิดภัยธรรมชาติซ้ าซากอยู่เป็นประจ าทุกปี  เช่น  ภัยแล้ง  น้ าท่วม เป็นต้น 
4.5   ป๎ญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดที่ไม่สามารถขจัดป๎ญหาได้หมดสิ้น  
4.6   ราคาพืชผลและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า ท าให้เกษตรกรมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ 

 

วิสัยทัศน์  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ ซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลโคกสง่าเป็นต าบล
ขนาดเล็กที่มี ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัย และมีทัศนียภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ 
คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

“พัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สุขภาวะ
ดี บริการสู่ความเป็นเลิศ เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง มุ่งแข่งขันในประชาคมอาเซียน 
เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” 
 พันธกิจ  (Mission)   
 เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มียุทธศาสตร์หลักที่จะด าเนินการ
ให้ประสบผลส าเร็จ รวม  5 ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า จ านวน  
18 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาหมาย วัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 

2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
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4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ 
และการท่องเที่ยว 

5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน 

6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่าง 
ยั่งยืน 

7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ 
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง ได้รับการศึกษาในระบบและนอกระบบการศึกษารวมทั้งขยายช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ของประชาชนเพิ่มขึ้นส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมทางศาสนาและการฟ้ืนฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
 2.   ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง 

3.   การได้รับบริการด้านคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางเสมอภาค 
4.   ชุมชนน่าอยู่ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงามและปลอดภัย 
5.   ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และได้รับ

งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการลงทุน 
6.   การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน 
7.   การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบ บูรณาการและมีส่วนร่วม 
เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  มียุทธศาสตร์หลักที่จะ

ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ รวม 5 ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคก
สง่า จ านวน 18 แนวทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ 1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม  
เปูาหมาย 

1. ประชาชนได้รับสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึงเป็นธรรม  
2. ประชาชนและสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน  
3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างสร้างสรรค์  
4. บุคลากรและองค์กรด้านการพัฒนาสังคมมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

แนวทางการพัฒนา 
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึง 



76 
 

 
 

1.2  แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการปูองกันและบรรเทาสาธรณภัยใน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วน
ร่วม 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพคิดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 
1.5 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดการด้านสาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การ

รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชน มี สุขภาวะที่สมบูรณ์ 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีได้รับความเดือนร้อน 
2. ประชาชนมีวัตถุและอุปกรณ์ในการปูองกันระงับเหตุเบื้องต้น 
3. จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษทัณฑ์ ของยาเสพติด 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุขปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
5.จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศักยภาพที่ดี 
6.จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
7.จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
8. เพ่ิมรายได้ภาคการค้า การลงทุน 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
10. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน 
 
ยุทธศาสตร์ 2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
เป้าหมาย 
1. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและบริเวณใกล้เคียงให้มีคุณภาพดี 
สามารถเชื่อมต่อกับโครงข่ายหลักของประเทศ รวมถึงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้า
และการสัญจรของคนข้ามพรมแดน 
2. เพ่ือพัฒนาและบ ารุงรักษาเส้นทางการคมนาคมทางบกให้สามารถสัญจรได้อย่าง 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการคมนาคมสัญจรทางบกที่สะดวกและปลอดภัย 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
ตัวช้ีวัด 

1. จ านวนการก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน 
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2. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ 
3. จ านวนปูายจราจรที่ติดตั้ง 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม  
 
ยุทธศาสตร์ 3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
 เป้าหมาย 
1.  เพ่ือให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ อีกทั้งผู้ด้อยโอกาสในชุมชนและท้องถิ่นได้รับการดูแลและ
ช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
2.  เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน สามารด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างปกติสุข ส่งเสริมให้มีการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งจัดให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของรัฐอย่าง
ทั่วถึง 
3. เพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน และเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 

3.2 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพ่ือออก าลังกาย 
3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่เหมาะสมตรมศักยภาพของประชาชน 

 3.4 ส่งเสริมและปลูกฝ๎งค่านิยมหลัก 12 ประการ 
ตัวช้ีวัด 
1. ลดจ านวนครัวเรือนยากจนลดลงที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
2. ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึน 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  OTOP 
4. เพ่ิมรายได้ภาคการค้า การลงทุน 
5. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง 
7. จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา 
8. จ านวนโครงการด้านศาสนา และวัฒนธรรม ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
9.  จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
 
ยุทธศาสตร์ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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เปูาหมาย 
1. เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพ้ืนที่สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
และก าจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูลในท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า มีสภาพแวดล้อมที่ดี  ประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยู่ในชุมชน
ได้อย่างมีความสุข ในชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  
3. เพ่ือให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค  อุปโภคและท าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ ต่อไป 
4. เพ่ือ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนา และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ให้สามารถแก้ไข/บรรเทาป๎ญหาที่เก่ียวกับการบริหาร
จัดการแหล่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 

ตัวชี้วัด 

1. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง 
2. จ านวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกเพ่ิมข้ึนในปีงบประมาณ 
3. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงในปีงบประมาณ 
4. จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
5. จ านวนหมู่บ้านไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  
6. จ านวนหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 
7. จ านวนปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการอุปโภคและเพ่ือการเกษตร 
8. จ านวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซมในปีงบประมาณระบายน้ าและปรับปรุงในปีงบประมาณ 
9. จ านวนโครงการที่ด าเนินการก่อสร้างร่อง 

 
ยุทธศาสตร์ 5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล  

 เปูาหมาย         
          1.  ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ 

         2.  ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
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         3.  ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขป๎ญหาด้วยตัวเอง 
         4.  สร้างความม่ันคง ปลอดภัย สันติสุข และสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงาน 
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

5.2 พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ให้มีขีดความสามารถใน การปฏิบัติราชการ 
และให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชนเข้มแข็ง และเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด  

1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
3. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละประชาชนในท้องถิ่นมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
5. จ านวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี 
6.  ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
7.  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
8.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

   
           

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า พ.ศ. 2559 – 2563 

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์ 
ของ อปท.
จังหวัด
ขอนแก่น 

2.การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.การพัฒนา
การศึกษา
และ
ศักยภาพ
พลเมือง  

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.การ
พัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน 

6.การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ 

8. การ
พัฒนากา
รบริหาร
ภาครัฐ 

กลยุทธ์การพัฒนา  
2.1โครงสร้าง
พื้นฐานเส้นทาง
คมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและให้
ทั่วถึง 
2.2 พัฒนาระบบ
การให้บริการขนส่ง
มวลชนให้ได้
มาตรฐาน สะดวก 

กลยุทธ์การ
พัฒนา  
 3.1 พัฒนา
คุณภาพการศึกษา
พื้นฐาน และเพิ่ม
โอกาสทาง
การศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 

กลยุทธ์การ
พัฒนา  
4.1 บริหาร
จัดการ อนุรกัษ์ 
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดลอ้มแบบ
บูรณาการและ 
ย่ังยืน 
4.2 อนุรกัษ์ 

กลยุทธ์การ
พัฒนา  
5.1 พัฒนา
ส่งเสริม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
5.2 เพิ่ม
ประสิทธิภาพ

1. การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

7การสร้างเสริมทุน
ทางสังคมให้เข้มแข็ง 
และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการ
แข่งขัน 
ภายใต้หลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง.  

กลยุทธ์การพัฒนา  
8.1 ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจ
ให้แก่ภาค
ประชาชน 
8.2 ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

กลยุทธ์การ
พัฒนา  
1.1 พัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึง 
และเป็นระบบ 
1.2 พัฒนาเพิม่
ประสิทธภิาพ
ระบบเครอืข่าย

กลยุทธ์การพัฒนา  
 7.1 เสริมสร้าง
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม จิต
สาธารณะ และ
วัฒนธรรมที่ดีงาม
แก่เด็ก 
และเยาวชน 
7.2 อนุรักษ์ สืบ
สานท านุบ ารุง

กลยุทธ์การ
พัฒนา  
6.1 พัฒนา
ระบบบริการ
ด้าน
สาธารณสุขให้
มีคุณภาพ และ
เข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียม 
6.2 พัฒนา
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1.การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมั่นคงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

2. การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 
 

3. การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

4. การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

5. การเพิ่ม
ศักยภาพของ
เมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส
จากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง และอาเซียน 

 

6. การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ขอนแก่น 

ยุทธศาสต
ร์การ
พัฒนา 
อปท.ใน
เขต
จังหวัด
ขอนแก่น 

1. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 

 

2. การพฒันา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

3. การพฒันา
การศกึษาและ
ศักยภาพพลเมอืง  
 

4การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

  
  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.โคก
สง่า 

2 .การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

3 การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

5.การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ  

1 .การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม 

แบบ ยท.01 

5.การ
พัฒนาการ
เกษตรย่ังยืน 

6.การ
เสริมสร้าง
สุขภาวะ 
  

7.การสร้างเสริมทุนทางสังคม
ให้เข้มแข็ง และพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง.  
 

8.การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
 

กลยุทธ์การ
พัฒนา  
1.1 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
อย่างทั่วถึง และ
เป็นระบบ 
1.2 พัฒนาเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่าย
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยในท้องถ่ิน 
ให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน 
1.3 พัฒนา 
ส่งเสริม และ
สนับสนุนระบบ
การรักษาความ
ปลอดภัย ในเขต
เมืองและชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม 
1.4 ส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพคิด
และอบายมุข
อย่างเป็นระบบ 
ครบวงจร 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนา  
2.1โครงสร้างพืน้ฐาน
เส้นทางคมนาคม
ขนส่งให้ได้มาตรฐาน
และให้ทั่วถึง 
2.2 พัฒนาระบบการ
ให้บริการขนส่ง
มวลชนให้ได้
มาตรฐาน สะดวก 
สะอาดและปลอดภัย 
2.3 พัฒนาต าบล เพือ่
รองรับการ
เปลี่ยนแปลงในการ
เข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
และเป็นศนูย์กลาง
การพัฒนาในด้าน
ต่างๆ อย่างสมดุล 
 

กลยุทธ์การพัฒนา  
 3.1 พัฒนา
คุณภาพการศกึษา
พื้นฐาน และเพิ่ม
โอกาสทาง
การศกึษาทั้งในและ
นอกระบบ 
อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
3.2 พัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
และการกีฬาเพือ่ออ
ก าลังกาย 
3.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพทีเ่หมาะสม
ตรมศกัยภาพของ 
ประชาชน 
3.4 ส่งเสริมและ
ปลูกฝ๎งค่านิยมหลกั 
12 ประการ 

กลยุทธก์ารพัฒนา  
4.1 บริหารจัดการ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
แบบบูรณาการและ 
ยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และเพิ่มพื้นท่ีปุา ปุา
ชุมชน และปุาต้นน้ า
ล าธารให้เกิดความ
อุดม 
สมบูรณ์ 
4.3 พัฒนาฟื้นฟู
แหล่งน้ า แหล่งน้ า
ใต้ดินและการ
บริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ 
และมี 
ประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
4.4 เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการขยะชุมชน 
สิ่งปฏิกูล และน้ า
เสีย 
4.5 สร้างสังคมและ
พลเมืองท่ีเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
4.6 ส่งเสริมการใช้
พลังงานทางเลือก 
 
 
 
 
  

กลยุทธ์การพัฒนา  
5.1 พัฒนาส่งเสริม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพิ่ม
ประสิทธภิาพการ
ผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ภาค
เกษตร 
 

กลยุทธ์การ
พัฒนา  
6.1 พัฒนา
ระบบบริการ
ด้านสาธารณสุข
ให้มีคุณภาพ 
และเข้าถึงได้
อย่างทั่วถึงเท่า
เทียม 
6.2 พัฒนา
ระบบบริการ
ทางสังคมให้มี
คุณภาพ และ
เข้าถึงได้อย่าง
ทั่วถึงเท่าเทียม 
 

กลยุทธ์การพัฒนา  
 7.1 เสริมสร้าง
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม จิต
สาธารณะ และ
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่
เด็ก 
และเยาวชน 
7.2 อนุรกัษ์ สืบสาน
ท านุบ ารุงศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณแีละภูม ิ
ป๎ญญาทอ้งถิน่ 
7.3 พัฒนาและ
ส่งเสริมเครอืข่าย
วิสาหกิจชมุชนให้
เข้มแข็งและสามารถ
แข่งขนัได้ 
7.4 พัฒนาส่งเสริม 
การพาณชิย์ การ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
7.5 ส่งเสริม 
สนับสนุน
กระบวนการเรียนรู ้
และการน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ 
ในการประกอบอาชีพ 
 
 

กลยุทธ์การพัฒนา  
8.1 ส่งเสริมการ
กระจายอ านาจให้แก่
ภาคประชาชน 
8.2 ส่งเสริม 
สนับสนุนและพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
นวัตกรรมใหม่ในการ 
ปฏิบัติงานและ
บริการประชาชน
อย่างต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
บุคลากรให้เพิ่มขึ้น
และพรอ้มรับการ
เปลี่ยนแปลง 
8.4 ส่งเสริมการมี
ส่วนรว่มและการ
สร้างเครอืข่ายของ
ภาคประชาชน 

4.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.โคก
สง่า 

1  .การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 
 

2 .การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

3.  การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การเสริมสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน 
และความม่ันคง 
 

5 .การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ  

แนวทางการพัฒนา 
 1.1 พัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ชุมชน
เมือง และชนบท อย่าง
ทั่วถึง 
1.2  แนวทางการพัฒนา
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายการปูองกันและ
บรรเทาสาธรณภัยใน
ท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพ
ได้มาตรฐาน 
1.3 พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุนระบบการ
รักษาความปลอดภัย ใน
เขตเมืองและชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุน
การปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพคิดและ
อบายมุขอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร 
1.5 พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุน การจัดการ
ด้านสาธารณสุข การ
ปูองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชน มี สุข
ภาวะที่สมบูรณ์ 
 
 

แนวทางการพัฒนา 
 2.1 พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานเส้นทาง
คมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและให้ทั่วถึง 
 

แนวทางการพัฒนา 
3.1 พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาพื้นฐาน 
และเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาทั้งในและ
นอกระบบอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพ 
3.2 พัฒนา ส่งเสริม 
และสนับสนุนการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
และการกีฬาเพือ่ออ
ก าลังกาย 
3.3 ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
พัฒนาการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสมตรม
ศักยภาพของ
ประชาชน 
3.4 ส่งเสริมและ
ปลูกฝ๎งค่านิยมหลัก 
12 ประการ 

ผลผลิต/โครงการ 

แนวทางการพัฒนา   
4.1 บริหารจัดการ 
อนุรักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการและยั่งยืน 
4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
และเพิ่มพื้นที่ปุา ปุา
ชุมชน และปุาต้นน้ า
ล าธารให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ ์
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่ง
น้ า แหล่งน้ าใต้ดินและ
การบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพ
การจัดการขยะชุมชน 
สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย 
4.5 สร้างสังคมและ
พลเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 

แนวทางการพัฒนา  
 5.1 ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมสมัยใหม่ ใน
การปฏิบัติงาน และ
ให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน 
5.2 พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ให้มีขีด
ความสามารถใน การ
ปฏิบัติราชการ และ
ให้บริการสาธารณะ
อย่างมีประสิทธภิาพ 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนา
กระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง และเสริมสร้าง 
การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนใน
กระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย1 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย2 

 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย3 

 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย4 

 

ผลผลิต/โครงการ 
ตามแนวทางการ
พัฒนา อปท. ย5 

 

แนว
ทางการ
พัฒนา 

แบบ ยท.01 
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1. จ านวนประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือเบื้องต้นใน
กรณีได้รับความเดือนร้อน 
2. ประชาชนมีวัตถแุละ
อุปกรณ์ในการปูองกัน
ระงับเหตุเบื้องต้น 
3. จ านวนเด็กและเยาวชนที่
ได้รับการฝึกอบรมตระหนัก
ถึงโทษทัณฑ์ ของยาเสพติด 
4. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน มีคุณภาพชวีิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุข
ปลอดจากอบายมุขและสิ่ง
เสพติด 
5.จ านวนเด็กและเยาวชน
ในต าบลมีศักยภาพที่ด ี
6.จ านวนประชาชนผู้มี
สุ ข ภ า พ ร่ า ง ก า ย แ ล ะ
สุขภาพจิตดี 
7.จ านวนปริมาณการ
ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะ 
8. เพิ่มรายได้ภาคการค้า 
การลงทุน 
9. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐ 
ภาคเอกชนชุมชนท้องถิ่น 
และสถาบันการศึกษาใน
การบริหารจัดการด้าน
การท่องเท่ียวในท้องถิ่น 
 

1. ลดจ านวนครัวเรือน
ยากจนลดลงที่มีรายได้
ต่ ากวา่เกณฑ์ จปฐ. 
 2. ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 
 3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  
OTOP 
 4. เพิ่มรายได้ภาค
การค้า การลงทุน 
 5. ประชาสัมพันธ์และ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 6. เสริมสร้างขบวนการ
ชุมชนเข้มแข็งและ
เช่ือมโยง 
 7. จ านวนเด็กก่อนวัย
เรียนที่ได้รับการเตรียม
ความพร้อมใน
สถานศึกษา 
 8. จ านวนโครงการด้าน
ศาสนา และวัฒนธรรม 
ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
 9.  จ านวนโครงการ
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ ที่
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
 
 

1. จ านวนประชาชนที่มี
ส่วนร่วมสร้างจิตส านึก
ที่ดีและมีความรักบา้น
เกิดของตนเอง 
2. จ านวนต้นไม้ที่มีการ
ปลูกเพิ่มขึ้นใน
ปีงบประมาณ 
 3. จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 
 4. จ านวนครัวเรือนที่มี
ส่วนร่วมรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการขยะ
มูลฝอยและสิ่งปฎกิูล  
5. จ านวนหมูบ่้านไม่มี
น้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น 
6. จ านวนหมูบ่้านที่มี
การปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
เป็นหมู่บ้านน่าอยู ่
7. จ านวนปริมาณแหล่ง
น้ าที่ได้รับการพัฒนา
เพื่อการอุปโภคและเพือ่
การเกษตร 
8. จ านวนระบบประปา
ที่ก่อสร้างและซ่อมแซม
ในปีงบประมาณ 
9. จ านวนโครงการที่
ด าเนินการก่อสร้างร่อง
ระบายน้ าและปรับปรุง
ในปีงบประมาณ 

 

1. จ านวนผู้มีส่วนรว่ม
ตามกระบวนการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี
2. ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนในการรับ
บริการ 
3. จ านวนบุคลากรและ
อุปกรณ์มีศักยภาพในการ
บริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละประชาชนใน
ท้องถิ่นมีการเอื้อเฟื้อต่อ
กัน 
5. จ านวนหมูบ่้านมีการ
บริหารและการจัด
ระเบียบชุมชนที่ด ี
6. ระดับความส าเร็จของ
การลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
7. ระดับความส าเร็จใน
การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีสว่น
ร่วมในการพัฒนาต าบล 
8.  ระดับความส าเร็จ
ของการด าเนินการตาม
มาตรการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

1. จ านวนการก่อสร้าง
ถนนและซ่อมแซมถนน 
2. จ านวนโครงการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานที่มีการ
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
3. จ านวนปาูยจราจรที่
ติดต้ัง 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่
ได้รับความสะดวกในการ
คมนาคม  
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.โคก
สง่า 

1.การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม 
 

2  การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

3. การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน 

 

5. การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ  

ผลผลิต/โครงการ 

แบบ ยท.01 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  อ าเภอพล  จังหวัดขอนแก่น 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน ์

“พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ส่งเสริมการศึกษาสืบสานวัฒนธรรมประเพณี สุขภาวะดี บริการสู่ความเป็นเลิศ เกิดเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง 
มุ่งแข่งขันในประชาคมอาเซียน เรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” 

 

พันธกิจ 

 พัฒนาคนให้มี
คุณภาพมีทักษะ
ในวิชาชีพ มี
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 จัดการศึกษาใน
และนอกระบบ
ให้ได้มาตรฐาน 
และสร้างสังคม
แห่งการเรียนรู ้

สร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับคนและ
สังคมให้รู้เท่า

ทันการ
เปลี่ยนแปลง
อย่างมีเหตุผล 

สร้างเศรษฐกิจ
ฐานรากให้
เข้มแข็งและ
แข่งขันได้ โดย
เช่ือมโยงการค้า
และการลงทุน
การบริการและ
การท่องเท่ียว 
 

พัฒนาโครงข่าย
ระบบการ
คมนาคมขนส่ง
ระบบบริการ
สาธารณะระบบ
ปูองกันและ
บรรเทา-สาธารณ
ภัยให้มี
ประสิทธภิาพ
และมาตรฐาน 
 

บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้
เกิดประโยชน์ มี
ความสมดุล 
อย่างยั่งยืน 

เสริมสร้างขีด
ความสามารถ
ของชุมชนใน
การแก้ไข
ป๎ญหาความ
ยากจน 

 

ด าเนินงานตาม
แนว 
ทางปฎิบัติของ 

“ ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง ” 

 
 

รณรงค์และ
ปูองกัน
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม ให้
มีสภาพที่สมดุล 
และยั่งยืน 

ส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วน
ร่วมกับการ

บริหารจัดการ
ขององค์การ

บริหารบริหาร
ส่วนต าบล 

 
 

เป้าประสงค์ 

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการ
บริการด้านสวัสดิการสังคมอย่าง
ทั่วถึง ได้รับการศึกษาในระบบและ
นอกระบบการศึกษารวมทั้งขยาย
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน
ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม
กิจกรรมทางศาสนาและการฟื้นฟู
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน 

 

ประชาชนมี
อาชีพมีรายได้
พอเพียง 

ประชาชนได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริม
เครือข่ายด้านการ
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
และได้รับ
งบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการลงทุน 
 

การได้รับบริการด้าน
คมนาคมมีความ
สะดวกและปลอดภยั
ในการเดินทางเสมอ
ภาค 

 

ชุมชนน่าอยู ่มีการบริหาร
จัดการส่ิงแวดล้อมที่ดี 
สะอาดสวยงามและ
ปลอดภัย 
 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาการศึกษาและ
ศักยภาพพลเมือง 

การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน  

การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

แบบ ยท.02 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบ 
บูรณาการและการ
มีส่วนร่วม 
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แนวทางการพฒันา 

แนวทางการพฒันา 

1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
 

พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ อย่างทั่วถึง และ
เป็นระบบ 

พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
เครือข่ายการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยัในท้องถิ่น 
ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

พัฒนา ส่งเสรมิ และสนับสนุนระบบ
การรักษาความปลอดภัย ในเขต
เมืองและชุมชน 
แบบมีส่วนร่วม 
 

ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไข
ป๎ญหายาเสพคิดและอบายมุขอยา่งเป็น
ระบบ 
ครบวงจร 
 

แบบ ยท.03 
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แนวทางการพฒันา 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งใหไ้ด้มาตรฐานและให้ทั่วถึง 

2.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพฒันา 

   พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐาน 
และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งใน
และนอกระบบ 
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
 

พัฒนา ส่งเสรมิ และสนับสนุนการกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ และการกีฬาเพื่อออก าลัง
กาย 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตรม
ศักยภาพของ 
ประชาชน 
 

3. การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  
 

แบบ ยท.03 

  
ส่งเสริมและปลูกฝ๎งค่านิยมหลัก 12 
ประการ 
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แนวทางการพฒันา 

บริหารจดัการ อนุรักษ ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและ
ยั่งยืน 

อนุรักษ ์ฟื้นฟ ูและเพิ่มพื้นท่ีปุา 
ปุาชุมชน และปุาต้นน้ าล าธารให้
เกิดความอุดมสมบูรณ ์

4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

แนวทางการพัฒนา 

ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ 
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
 

พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและ
พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 

  ส่งเสริมการมสี่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาค
ประชาชน 

5. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  

แบบ ยท.03 

พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดนิ
และการบริหารจัดการน้ าอย่างเปน็
ระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ชุมชน สิ่งปฏิกลู และน้ าเสยี 
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บทที่  4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า 

                  เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ยุทธศาสตร์หลักที่จะ
ด าเนินการให้ประสบความส าเร็จ  รวม  5 ยุทธศาสตร์  และมีแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
โคกสง่า จ านวน  18    แนวทาง   ซึ่งเป็นการสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้บรรลุเปูาประสงค์  
ดังนี้ 
1. การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
พันธกิจ 

การพัฒนา การสร้างความเข้มแข็งชุมชน ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะใน
วิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล  สร้างความเข้มแข็งชุมชนรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในต าบล เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น รวมถึง
ระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมืองและชุมชนปลอดภัย โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม สร้างสภาพแวดล้อมต าบล
และหมู่บ้านให้ปลอดภัย  ปลอดยาเสพติด  และปลอดอบายมุข  รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น  และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ และ การท่องเที่ยว เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
เป้าประสงค์ 
       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง ภายในต าบลมีความสงบเรียบร้อย การพัฒนา
สาธารณูปโภคให้ครอบคลุมทั่วทั้งต าบล  รองรับประชาคมอาเซียน ประชาชนมีสุขภาพที่สมบูรณ์ในทุกมิติและ
ได้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มี
คุณภาพ มีศักยภาพ  ความสามารถในการแข่งขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้  เสริมสร้าง
ขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายได้การเกษตร สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวใน
ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นในกรณีได้รับความเดือนร้อน 
2. ประชาชนมีวัตถุและอุปกรณ์ในการปูองกันระงับเหตุเบื้องต้น 
3. จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรมตระหนักถึงโทษทัณฑ์ ของยาเสพติด 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุขปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
5.จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศักยภาพที่ดี 
6.จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
7.จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 

   39 
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8. เพ่ิมรายได้ภาคการค้า การลงทุน 
9. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ ภาคเอกชนชุมชนท้องถิ่น และสถาบันการศึกษาในการบริหารจัดการ
ด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
10. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรมศึกษาดูงาน 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชน
เมือง และชนบท อย่างทั่วถึง 

1. จ านวนการก่อสร้างและปรับปรุงถนนและท่อ
ระบายน้ า 
2. จ านวนปูายจราจรที่ติดตั้ง 
3. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูา
สาธารณะ 

4. จ านวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซม 

5. เพ่ิมรายได้ภาคการค้า การลงทุน 
2  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการ
ปูองกันและบรรเทาสาธรณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
  

1. จ านวนประชาชนได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นใน
กรณีได้รับความเดือนร้อน 
2. ประชาชนมีวัตถุและอุปกรณ์ในการปูองกันระงับ
เหตุเบื้องต้น 

3.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความ
ปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
 

1.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุขปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
2. จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศักยภาพที่ดี 
3. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตดี 

4. ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายา
เสพคิดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 

1.จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการฝึกอบรม
ตระหนักถึงโทษทัณฑ์ ของยาเสพติด 
2.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบสุขปลอดจาก
อบายมุขและสิ่งเสพติด 
3.จ านวนเด็กและเยาวชนในต าบลมีศักยภาพที่ดี 
4.จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
ดี 

5.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดการด้าน 1. จ านวนอาสาสมัครสาธารณสุขที่ได้รับการอบรม
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สาธารณสุข การปูองกันและควบคุมโรค การ
รักษาพยาบาล การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ทางด้านร่างกาย
และจิตใจให้ประชาชน มี สุขภาวะที่สมบูรณ์ 

ศึกษาดูงาน 
2.จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต
ดี 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด/ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม / ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่   

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน 
ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พันธกิจ 
     พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งระบบบริการสาธารณะระบบปูองกันและบรรเทา-สาธารณภัยให้
มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้าและการ
ลงทุนการบริการและการท่องเที่ยว และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจของต าบลโคก
สง่า 
เป้าประสงค์ 
   เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านต่างๆ ในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจของต าบลโคกสง่า และบริเวณใกล้เคียงให้มี
คุณภาพดี รวมถึงบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความสะดวกในการขนส่งสินค้าและการสัญจรของคนข้ามต าบล เพ่ือ
ก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า เช่น  เส้นทางคมนาคม  
ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรไป – มา 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนการก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน 
2. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการด าเนินการในปีงบประมาณ 
3. จ านวนปูายจราจรที่ติดตั้ง 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกในการคมนาคม  
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    กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเส้นทางคมนาคมขนสง่
ให้ได้มาตรฐานและให้ทัว่ถึง 
 

1. จ านวนการก่อสร้างถนนและซ่อมแซมถนน 
2. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่มีการ
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
3. จ านวนปูายจราจรที่ติดตั้ง 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกในการ
คมนาคม  
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด/ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความม่ันคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
พันธกิจ 
      เพ่ือส่งเสริมการศึกษาของประชาชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสถานที่แสวงหาความรู้
เพ่ือรู้พัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
ก้าวทันยุคของความเจริญด้านเทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  
ส่งเสริมและท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิป๎ญญาท้องถิ่น ส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด มีการรวมตัวกันท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ พัฒนาคนให้มีคุณภาพมีทักษะในวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้  สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับคนและสังคมให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 
เป้าประสงค์ 



95 
 

 
 

       ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่การ
ผลิต การออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ส่งเสริม และสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และน้อมน าแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ประกอบอาชีพ  ประชาชนที่ได้รับบริการการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
ได้รับการพัฒนาที่ดีเพ่ิมข้ึน ให้คนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ เป็นคนดี มีคุณภาพ มีศักยภาพ  ความสามารถ
ในการแข่งขัน และมีคุณธรรม จริยธรรม สู่สังคมฐานความรู้  ให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม มีการเชิด
ชูคุณค่าความเป็นไทยและวัฒนธรรมไทยบนความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่ท าให้ชุมชน สังคม  
มีความสมานฉันท์และสันติสุข และส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด มีการรวมตัวกันท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 
 ตัวชี้วัด 

         1. ลดจ านวนครัวเรือนยากจนลดลงที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
         2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
         3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  OTOP 
         4. เพ่ิมรายได้ภาคการค้า การลงทุน 
         5. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
         6. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง 
         7. จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการเตรียมความพร้อมในสถานศึกษา 
         8. จ านวนโครงการด้านศาสนา และวัฒนธรรม ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
         9.  จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ 
 
   
 
  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.พัฒนาคุณภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพ่ิมโอกาส
ทางการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
 

1. จ านวนเด็กก่อนวัยเรียนที่ได้รับการเตรียมความ
พร้อมในสถานศึกษา 
2. จ านวนโครงการด้านศาสนา และวัฒนธรรม ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
3.  จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

2.พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาสู่ความเป็น
เลิศ และการกีฬาเพ่ือออก าลังกาย 

1.จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
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3.ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตรมศักยภาพของประชาชน 

1.ลดจ านวนครัวเรือนยากจนลดลงที่มีรายได้ต่ ากว่า
เกณฑ์ จปฐ. 
2. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์  OTOP 
4. เพ่ิมรายได้ภาคการค้า การลงทุน 
5. เสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็งและเชื่อมโยง 

4.สง่เสริมและปลกูฝังคา่นิยมหลกั 12 ประการ 1. ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
2. จ านวนโครงการด้านศาสนา และวัฒนธรรม ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 
3.  จ านวนโครงการด้านกีฬาและนันทนาการ ที่
ด าเนินการในปีงบประมาณ 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด/ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพพลเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพ่ือการ แข่งขัน 

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ยุทธศาสตร์ที ่4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
พันธกิจ 
     บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน  และการ
พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เพ่ือ ปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนา และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า ให้สามารถ
แก้ไข/บรรเทาป๎ญหาที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค  
อุปโภคและท าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ เพ่ือฟ้ืนฟูพ้ืนที่และ
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อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพ้ืนที่สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และก าจัดมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูลในท้องถิ่นต่อไป 
เป้าประสงค์ 
         เป็นชุมชนน่าอยู่ มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดสวยงามและปลอดภัย และการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพ่ืออนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน อนุรักษ์   ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุา  และปุาต้นน้ าล า
ธารให้เกิดความสมบูรณ์  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ าและการบริหารจัดการน้ าแหล่งน้ าใต้ดินอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน เพ่ือ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพ้ืนที่สวนสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และก าจัด
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลในท้องถิ่น 
 ตัวชี้วัด 
     1. จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีและมีความรักบ้านเกิดของตนเอง 
     2. จ านวนต้นไม้ท่ีมีการปลูกเพ่ิมขึ้นในปีงบประมาณ 
     3. จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงในปีงบประมาณ 
     4. จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
     5. จ านวนหมู่บ้านไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  
     6. จ านวนหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านน่าอยู่ 
     7. จ านวนปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการอุปโภคและเพ่ือการเกษตร 
     8. จ านวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซมในปีงบประมาณ 
     9. จ านวนโครงการที่ด าเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ าและปรับปรุงในปีงบประมาณ 
     กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 

1. จ านวนประชาชนที่มีสว่นร่วมสร้างจิตส านึกทีด่ีและมี
ความรักบ้านเกิดของตนเอง 
2.จ านวนตน้ไมท้ี่มีการปลูกเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 
3.จ านวนหมู่บา้นที่มีการปรับปรงุภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้าน
น่าอยู ่

2.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ปุา ปุาชุมชน และปุา
ต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

1. จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมสร้างจิตส านึกท่ีดีและมีความ
รักบ้านเกิดของตนเอง 
2.จ านวนต้นไม้ที่มีการปลูกเพิ่มขึ้นในปีงบประมาณ 
3.จ านวนหมู่บ้านที่มีการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นหมู่บ้านน่า
อยู ่
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กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
3.พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหาร
จัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 
 

1.จ านวนแหล่งน้ าที่ได้รับการปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ 

2.จ านวนปริมาณแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาเพ่ือการ
อุปโภคและเพ่ือการเกษตร 
3. จ านวนระบบประปาที่ก่อสร้างและซ่อมแซมใน
ปีงบประมาณ 

4.เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล 
และน้ าเสีย 

1. จ านวนหมู่บ้านไม่มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น  
2. จ านวนโครงการที่ด าเนินการก่อสร้างร่องระบายน้ า
และปรับปรุงในปีงบประมาณ 

3.จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

5.สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1.จ านวนครัวเรือนที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด/ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

 พันธกิจ  
          การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม และเพ่ือส่งเสริมศักยภาพขององค์การ

บริหารส่วนต าบลโคกสง่า ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนท างาน
ของบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  
และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น ปลูกฝ๎งคุณธรรมจริยธรรม ให้
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ประชาชน พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า  

แบบ ยท.05 
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เป้าประสงค์  
ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพในการให้บริการภาครัฐ ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก

ภาคส่วน ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการและแก้ไขป๎ญหาด้วยตัวเอง สร้างความม่ันคง ปลอดภัย 
สันติสุข และสมานฉันท์ของทุกภาคส่วน มีการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม เพ่ือ
ส่งเสริมศกัยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสง่า ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สนับสนุนท างานของบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  
รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับบริการ 
3. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
4. ร้อยละประชาชนในท้องถิ่นมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
5. จ านวนหมู่บ้านมีการบริหารและการจัดระเบียบชุมชนที่ดี 
6.  ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
7.  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
8.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการปฏิบัติงาน 
และให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
 

1. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการ 
2. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการ
บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
3. ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 

2.พัฒนาขีดสมรรถนะของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ให้มีขีดความสามารถใน การปฏิบัติราชการ และ
ให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในการรับ
บริการ 
3. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการ
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บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
4. ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
5. ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
6. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

3.ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง และเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
 

1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมตามกระบวนการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
2. ร้อยละประชาชนในท้องถิ่นมีการเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 
3. ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
4. ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
5. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ส านักปลัด /ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม /ส่วนการคลัง /ส่วนโยธา 
 
ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น   

ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 



 
แบบ ยท.05 



 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1 : การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชนน่าอยู ่
ยุทธศาสตร์ที ่
7 การสร้าง
เสริมทุนทาง
สังคมให้
เข้มแข็งและ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อ
การ แข่งขัน 
ภายใต้หลกั
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1  การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 

 

การพัฒนา การสร้าง
ความเข้มแข็งชุมชน 
ภูมิคุ้มกันทางวัฒนธรรม 
พัฒนาคนให้มีคุณภาพมี
ทักษะในวิชาชีพ มี
คุณธรรมและจริยธรรม 
จัดการศึกษาในและนอก
ระบบให้ได้มาตรฐาน และ
สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
สร้างภูมิคุ้มกันให้กับคน
และสังคมให้รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมี
เหตุผล  สร้างความ
เข้มแข็งชุมชนรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายใน
ต าบล เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยใน
ท้องถ่ิน รวมถึงระบบการ
รักษาความปลอดภัยให้
เมืองและชุมชนปลอดภัย 
โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
สร้างสภาพแวดล้อมต าบล
และหมู่บ้านให้ปลอดภัย  
ปลอดยาเสพติด  และ
ปลอดอบายมุข  รักษา
ความสงบเรียบร้อยใน
ท้องถ่ิน  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย ์และ การท่องเที่ยว 
เตรียมความพร้อมเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
 

จ านวนการก่อสร้าง
และปรับปรุง และ
ซ่อมแซม ท่อ
ระบายน้ า 
 
 
 
จ านวนเส้นทางที่
ได้รับการก่อสร้าง
ขยายเขตไฟฟูาใน
พื้นที่ 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนประชาชน
ได้รับการช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณี
ได้รับความเดือน
ร้อน 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

พฒันาระบบ
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 
ชมุชนเมือง และ
ชนบท อยา่งทัว่ถึง   
 
 
พฒันาระบบ
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 
ชมุชนเมือง และ
ชนบท อยา่งทัว่ถึง   
 
 
 
 
 
 
พฒันาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่าย
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัในท้องถ่ิน ให้มี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน 

 

ร่องระบายน้ าใน
พื้นที่ต าบลได้รับ
การปรับปรุง 
และซ่อมแซม
เพิ่มขึ้น 
 
 
จ านวนเส้นทาง
การขยายเขต
ไฟฟูาในพื้นที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวน
ประชาชนได้รับ
การช่วยเหลือ
เบื้องต้นในกรณี
ได้รับความเดือน
ร้อน 
 
 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
และ
ซ่อมแซม ปี
ละ 10 
เส้นทาง 
 
ปีละ 2 
เส้นทาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 10 
ครัวเรือน 

กิจกรรมการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค สา
ธารรุปการอย่าง
เป็นระบบ 
 
 
กิจกรรมการพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และ
สิ่งก่อสร้างตาม
อ านาจหน้าที่ ที่
กฎหมายก าหนดไว้
ในระเบียบ 
กฎหมายที่
เกี่ยวขอ้ง 
 
กิจกรรมการให้
ความช่วยเหลือใน
เบื้องต้นในกรณี
ได้รับความ
เดือดร้อน 

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานปูองกันฯ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 



 

 
 



 

 
 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

    ประชาชนมีวัตถแุละ
อุปกรณ์ในการ
ปูองกันระงับเหตุ
เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
จ านวนประชาชนเข้า
รับการอบรม 
อาสาสมัครและ
ปูองกันภัยเพิ่มขึ้น 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

พฒันาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่าย
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัในท้องถ่ิน ให้มี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน 
 
พฒันาเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
ระบบเครือข่าย
การป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณ
ภยัในท้องถ่ิน ให้มี
ประสิทธิภาพได้
มาตรฐาน 
 

จ านวน
ประชาชนมีวัตถุ
และอุปกรณ์ใน
การปูองกันระงับ
เหตุเบื้องต้น 
 
 
 
 
จ านวน
อาสาสมัคร
ปูองกันภัยที่
เพิ่มขึ้น 

หมู่บ้านละ 
2 เครื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้นปีละ 
20 คน 
 

ประชาชนมีวัตถุ
และอุปกรณ์ในการ
ปูองกันระงับเหตุ
เบื้องต้น 
 
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริม
การพัฒนาสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย การ
ปูองกันภัยภิบัติ ภัย
สาธารณะภยั 
 
 
 
 
 
 
 

งานปูองกันฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
งานปูองกันฯ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

แบบ ยท.05 



 

 
 

 แบบ ยท.05 



 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

    จ านวนประชาชนมี
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน มี
คุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี  สงบ
สุขปลอดจากอบายมุข
และสิ่งเสพติด 
 
จ านวนประชาชน
ร่วมสร้างจิตส านึก
ที่ดีและมีความรัก
บ้านเกิดของตนเอง 
 
 
 
จ านวนของเด็ก
และเยาวชนใน
ต าบลมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความ
ซ่ือสัตย์เพิ่มขึ้น 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
10 
 

 

80 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
10 
 

 

100 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
10 

 
 

พฒันา สง่เสริม 
และสนบัสนนุ
ระบบการรักษา
ความปลอดภยั ใน
เขตเมืองและ
ชมุชนแบบมีสว่น
ร่วม 
 
 
พฒันา สง่เสริม 
และสนบัสนนุ
ระบบการรักษา
ความปลอดภยั ใน
เขตเมืองและ
ชมุชนแบบมีสว่น
ร่วม 

 
พฒันา สง่เสริม 
และสนบัสนนุ
ระบบการรักษา
ความปลอดภยั ใน
เขตเมืองและ
ชมุชนแบบมีสว่น
ร่วม 
 

ประชาชนมี
สุขภาพร่างกาย 
และจิตใจที่ดี
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมสร้าง
จิตส านึกที่ดีและ
มีความรักบ้าน
เกิดของตนเอง 
 
 
เด็กและเยาวชน
ที่เข้าร่วม
โครงการ มี
คุณธรรม 
จริยธรรม มี
ความซ่ือสัตย์
เพิ่มขึ้น 
 

จ านวนผู้
ได้รับการ
ส่งเสริม
สุขภาพ
เพิ่มขึ้นปีละ 
20 คน 
 
 
ปีละ 50 คน 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้นปีละ 
10 %  
 

กิจกรรมพัฒนา
ความรู้ และทกัษะ
การดูแลสุขภาพ 
การสร้างสุขภาวะ
ชุมชนที่ดีทั้ง
ร่างกาย และจิตใจ 
 
 
โครงการส่งเสริม
ประชาชนร่วมสร้าง
จิตส านึกที่ดีและมี
ความรักบ้านเกิด
ของตนเอง 
 
 
กิจกรรมเสริมสร้าง
ค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และ
วัฒนธรรมอันดีงาม
แก่เด็กและเยาวชน 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด   
 



 

 
 

 
 

 
แบบ ยท.05 



 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

    จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการส่งเสริม
คุณธรรม และ
จริยธรรมแก่เด็ก
และเยาวชน 
 
 
 
 
จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาใช้เวลาวา่งให้
เกิดประโยชน์ 
ห่างไกลยาเสพติด 
 
 
จ านวนเด็กและ
เยาวชนที่ได้รับการ
ฝึกอบรมตระหนัก
ถึงโทษทัณฑ์ ของ
ยาเสพติด 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

50 
 

พฒันา สง่เสริม 
และสนบัสนนุ
ระบบการรักษา
ความปลอดภยั ใน
เขตเมืองและ
ชมุชนแบบมีสว่น
ร่วม 

 
 
 
สง่เสริม สนบัสนนุ
การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและ
อบายมขุอยา่งเป็น
ระบบครบวงจร 
 
สง่เสริม สนบัสนนุ
การป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดและ
อบายมขุอยา่งเป็น
ระบบครบวงจร 
 
 

จ านวนกิจกรรม
ที่ด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมแก่
เด็กและเยาวชน 
 
 
 
 
ป๎ญหายาเสพติด
ในพื้นที่ลด
น้อยลง 
 
 
 
 
ป๎ญหายาเสพติด
ในพื้นที่ลด
น้อยลง 
 

ปีละ 2 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 50 คน 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 50 คน 
 

กิจกรรมสร้างความ
มั่นคงของชีวิตและ
สังคมอยู่เย็นเป็น
สุข อนุรักษ์
สร้างสรรค์สืบสาน
ศาสนา ศิลปะ 
จารีตประเพณีอันดี
งามของท้องถิ่น 
 
โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ชุมชน
ระงับยับยั้ง ปอูงกัน 
และแก้ไขป๎ญหายา
เสพติดในพื้นที่แบบ
บูรณาการ 
 
โครงการฝึกอบรม
ตระหนักถึงโทษ
ทัณฑ์ ของยาเสพ
ติด 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 



 

 
 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

    จ านวนเด็กและ
เยาวชนในต าบลมี
ศักยภาพที่ด ี
 
 
 
จ านวนอาสาสมัคร 
สาธารณะสุขที่
ได้รับการฝึกอบรม
ศึกษาดูงาน 
 
 
 
 
 
จ านวนครอบครัวที่
เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมทางด้าน
ร่างกาย และสุข
ภาวะที่สมบูรณ์ 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

50 
 
 
 
 
 
50 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 

30 
 

50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 

50 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 
 
 

สง่เสริม สนบัสนนุ
การปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ตดิและอบายมขุ
อย่างเป็นระบบครบ
วงจร 
 
 
พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุน การจัดการ
ด้านสาธารณสุข การ
ปูองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชน มี 
สุขภาวะที่สมบูรณ์ 
 
 
พัฒนา ส่งเสริม และ
สนับสนุน การจัดการ
ด้านสาธารณสุข การ
ปูองกันและควบคุมโรค 
การรักษาพยาบาล การ
ฟื้นฟสูมรรถภาพ 
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจให้ประชาชน มี 
สุขภาวะที่สมบูรณ์ 

 

เด็กและเยาวชน
ในต าบลมี
ศักยภาพที่ดี
เพิ่มขึ้น 
 
 
อาสาสมัคร 
สาธารณะสุขที่
ได้รับการ
ฝึกอบรมศึกษาดู
งาน และพัฒนา
ความรู้และ
ประสบการณ์
อย่างต่อเนื่อง 
 
ครอบครัวที่เข้า
ร่วมโครงการ
ส่งเสริมทางด้าน
ร่างกาย และสุข
ภาวะที่สมบูรณ์ 
 

ปีละ 50 คน 
 
 
 
 
 
อาสาสมัคร 
สาธารณะ
สุขได้รับการ
ฝึกอบรมปี
ละ 50 คน 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้นปีละ 
10 
ครอบครัว 

โครงการส่งเสริม 
สนับสนุนให้
เยาวชนในต าบลมี
ศักยภาพที่ด ี
 
 
กิจกรรมส่งเสริม 
สนับสนุน การ
พัฒนาระบบบริการ
ด้านสาธารณะสุข
มูลฐานของชุมชน 
 
 
 
 
กิจกรรมส่งเสริม 
การสร้างร่างกาย 
และสุขภาวะที่
สมบูรณ์ 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

แบบ ยท.05 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 
4 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านต่างๆ ใน
พื้นที่เขตเศรษฐกิจ
ของต าบลโคกสง่า 
และบริเวณใกล้เคียง
ให้มีคุณภาพดี รวมถึง
บริหารจัดการเพือ่ให้
เกิดความสะดวกใน
การขนส่งสินค้าและ
การสัญจรของคน
ข้ามต าบล เพือ่
ก่อสร้าง ซ่อมบ ารุง
งานโครงสร้างพื้นฐาน
ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า 
เช่น  เส้นทาง
คมนาคม  ปรับปรุง
เส้นทางคมนาคมให้
ได้มาตรฐาน  มีความ
สะดวกปลอดภัยใน
การสัญจรไป – มา 
 

จ านวนโครงการ
ก่อสร้างถนน และ
ซ่อมแซมใน
ปีงบประมาณ 
 
 
จ านวนปาูยจราจร
ที่ติดต้ัง 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนที่ได้รับ
ความสะดวกในการ
คมนาคม 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

10 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานเส้นทาง
คมนาคมขนสง่ให้
ได้มาตรฐานและ
ให้ทัว่ถึง 
 
พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานเส้นทาง
คมนาคมขนสง่ให้
ได้มาตรฐานและ
ให้ทัว่ถึง 
 
 
 
 
พฒันาโครงสร้าง
พืน้ฐานเส้นทาง
คมนาคมขนสง่ให้
ได้มาตรฐานและ
ให้ทัว่ถึง 
 

ก่อสร้างถนน 
และซ่อมแซมใน
ปีงบประมาณ 
 
 
 
จ านวนเส้นทาง
และปูายจราจรที่
ติดต้ัง 
 
 
 
 
 
 
ประชาชน
สามารถเดินทาง
ได้รับความ
สะดวก และ
ปลอดภัยในการ
คมนาคม 
 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง ปี
ละ 10 
เส้นทาง 
 
 
เพิ่มขึ้นปีละ 
1 ปูาย 
 
 
 
 
 
 
 
ครัวเรือนที่
ได้รับความ
สะดวกใน
การ
คมนาคม
เพิ่มข้น ปีละ 
10 % 

กิจกรรมการ
พัฒนาการ
คมนาคมขนส่ง 
อย่างเป็นระบบ 
 
 
กิจกรรมการ
พัฒนาการ
คมนาคมขนส่ง 
อย่างเป็นระบบ 
ตามอ านาจหน้าที่
ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ กฎหมาย
ที่เกี่ยวขอ้ง 
 
กิจกรรมการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 
และความมั่นคง
เพื่อความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 

ส านักปลัด  
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

แบบ ยท.05 



 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม 
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
2 : การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 
4 : การ
เสริมสร้าง
ความมั่นคง 
และความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน  
 
 

ยุทธศาสตร์ที ่
7 การสร้าง
เสริมทุนทาง
สังคมให้
เข้มแข็งและ
พัฒนา
เศรษฐกิจ
ชุมชน เพื่อ
การ แข่งขัน 
ภายใต้หลกั
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพ
พลเมือง 
 

ส่งเสริมการศึกษา
ของประชาชน ให้
ประชาชนได้รับข้อมูล
ข่าวสาร ให้ประชาชน 
ข่าวสารที่ถกูต้อง 
รวดเร็ว ทันเวลา 
ส่งเสริมและท านุ
บ ารุงศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และภูมิป๎ญญา
ท้องถิ่น ส่งเสริมให้
ประชาชนเล่นกีฬา 
ห่างไกลยาเสพติด มี
การรวมตัวกันท า
กิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ พัฒนาคน
ให้มีคุณภาพมีทักษะ
ในวิชาชีพ มีคุณธรรม
และจริยธรรม จัด
การศึกษาในและนอก
ระบบให้ได้มาตรฐาน 
และสร้างสังคมแห่ง
การเรียนรู้ สร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับคน
และสังคมให้รู้เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง
อย่างมีเหตุผล 

จ านวนเด็กก่อนวยั
เรียนที่ได้รับการ
เตรียมความพร้อม
ในสถานศึกษา 
 
 
 
 
จ านวนโครงการ
ด้านศาสนา และ
วัฒนธรรม ที่
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
 
 
 
จ านวนโครงการ
ด้านกีฬาและ
นันทนาการ ที่
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

10 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

10 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

10 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

10 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
3 

พฒันาคณุภาพ
การศกึษาพืน้ฐาน 
และเพ่ิมโอกาส
ทางการศกึษาทัง้
ในและนอกระบบ 
อยา่งทัว่ถึงและมี
คณุภาพ 

 
พฒันาคณุภาพ
การศกึษาพืน้ฐาน 
และเพ่ิมโอกาส
ทางการศกึษาทัง้
ในและนอกระบบ 
อยา่งทัว่ถึงและมี
คณุภาพ 

 
พฒันา สง่เสริม 
และสนบัสนนุการ
กีฬาสูค่วามเป็น
เลิศ และการกีฬา
เพ่ือออก าลงักาย 

เด็กก่อนวยัเรียน
ที่ได้รับการ
เตรียมความ
พร้อมใน
สถานศึกษา 
 

 
 
ประชาชนได้เข้า
ร่วม ด้านศาสนา 
และวัฒนธรรม 
ที่ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
  
 
 
โครงการด้าน
กีฬาและ
นันทนาการ ที่
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 

 

เพิ่มขึ้นปีละ 
10 %  
 
 
 
 
 
 
ปีละ 2 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 3 
กิจกรรม 
 

กิจกรรมเสริมสร้าง
เด็กก่อนวยัเรียนที่
ได้รับการเตรียม
ความพร้อมใน
สถานศึกษา 
 
 
 
กิจกรรมด้าน
ศาสนา และ
วัฒนธรรม ที่
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
 

 
 
กิจกรรม ด้านกีฬา
และนันทนาการ ที่
ด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 
 

ส่วน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ส่วน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
ส่วน
การศึกษา 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 



 

 
 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

    จ านวนเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้านพืช 
และสัตว ์
 
 
 
จ านวนเกษตรกร
ได้รับการส่งเสริม
ความรู้ด้าน
การตลาดรับซื้อ
สินค้า 
 
 
 
จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริม
ในการนอ้มน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

30 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

30 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

30 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

30 

10 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

30 

สง่เสริม สนบัสนนุ
และพฒันาการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตาม
ศกัยภาพของ
ประชาชน 

 
สง่เสริม สนบัสนนุ
และพฒันาการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตาม
ศกัยภาพของ
ประชาชน 

 
 
สง่เสริม สนบัสนนุ
และพฒันาการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตาม
ศกัยภาพของ
ประชาชน 

เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ด้านพืช 
และสัตว ์
 
 
 
เกษตรกรได้รับ
การส่งเสริม
ความรู้ด้าน
การตลาดรับซื้อ
สินค้า 

 
 
 
ครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมใน
การน้อมน าหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

 

ปีละ 10 คน 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 30 
ครัวเรือน 
 

กิจกรรม สง่เสริม 
สนบัสนนุ 
กระบวนการเรียนรู้
การประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรม 
 
 
โครงการส่งเสริม
สนับสนุนการ
พัฒนาผลิตผลทาง
การเกษตรโดยเน้น
คุณภาพให้ตรงต่อ
ความต้องการตลาด
กลุ่มอาเซียน 
 
กิจกรรมส่งเสริม
การเกษตรตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อการพัฒนากลุ่ม
อย่างยั่งยืน 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัด 

ส านักปลัด    
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

แบบ ยท.05 



 

 
 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

    ผลิตภัณฑ์ OTOP  
ต าบลมีขายตาม
ท้องตลาด 
 
 
 
 
กลุ่มมีการบริหาร
จัดการกลุ่มที่ดี 
และถูกต้อง 
 
 
 
 
ลดจ านวน
ครัวเรือนยากจน
ลดลงที่มีรายได้ต่ า
กว่าเกณฑ์ จปฐ. 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
7 

1 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
7 

1 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
 
7 

1 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 
 
 
 
7 

1 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
7 

สง่เสริม สนบัสนนุ
และพฒันาการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตาม
ศกัยภาพของ
ประชาชน 

 
สง่เสริม สนบัสนนุ
และพฒันาการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตาม
ศกัยภาพของ
ประชาชน 

 
สง่เสริม สนบัสนนุ
และพฒันาการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตาม
ศกัยภาพของ
ประชาชน 

กลุ่มผู้ผลิตสินค้า 
otop ได้รับการ
ส่งเสริมพัฒนา
สินค้า และบรรจุ
ภัณฑ์ ทางด้าน
การตลาด 
 
กลุ่มมีการบริหาร
จัดการกลุ่มที่ดี 
และถูกต้อง ที่ดี
ขึ้น 
 
 
 
ประชาชนมี
ความรู้ และ
สามารถถ่ายทอด
ให้แก่ผู้อื่นได้ 

ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้นปีละ 
2 กลุ่ม 
 
 
 
 
 
ปีละ 7 
ครัวเรือน 

กิจกรรมการเพิ่มขีด
ความสามารถ
ทางการแข่งขันของ
กลุ่มอาชีพเพือ่การ
เพิ่มมูลค่า ของ
ผลิตภัณฑ์ 
 
กิจกรรม สนับสนุน 
ส่งเสริมการ
รวมกลุ่มอาชพี 
ส่งเสริมการพัฒนา
กลุ่มอาชีพในชุมชน 
 
 
กิจกรรมส่งเสริม 
และสนับสนุนการ
กระบวนการเรียนรู้ 
และน้อมน าหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชพี 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

แบบ ยท.05 



 

 
 

 



 

 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

    ร้อยละของ
ผลิตภัณฑ์ที่ท าขึ้น
มาแล้วสามารถขาย
ได้ 
 
 
 
จ านวนกิจกรรม
ประชาสัมพันธแ์ละ
จัดกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเท่ียว 
 
 
จ านวนประชาชนที่
เข้าร่วมโครงการ
อบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

30 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

30 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

30 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

30 

2 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 

30 

สง่เสริม สนบัสนนุ
และพฒันาการ
ประกอบอาชีพที่
เหมาะสมตาม
ศกัยภาพของ
ประชาชน 

 
สง่เสริมและ
ปลกูฝังคา่นิยม
หลกั 12 ประการ 
 
 
 
สง่เสริมและ
ปลกูฝังคา่นิยม
หลกั 12 ประการ 

ประชาชนมี
ความรู้ และ
สามารถถ่ายทอด
ให้แก่ผู้อื่นได้ 
 
 
 
แหล่งท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ ที่
ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนา 
 
 
ประชาชนมี
ความรู้ และ
สามารถถ่ายทอด
ให้แก่ผู้อื่นได้ 
  
 
 
 
 
 
 
 

ปีละ  2 
ชนิด 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 
 
 
 
 
ปีละ 30 คน 

กิจกรรมการ
ส่งเสริม เครอืข่าย
วิสาหกจิชุมชน ให้
เข้มแข็ง และ
สามารถแข่งขันได้ 
 
 
โครงการ/กิจกรรม
ที่ส่งเสริม ปรับปรุง 
อนุรักษ์ และฟื้นฟู
แหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน 
 
กิจกรรมการ
ส่งเสริม การพัฒนา
ความรู้ และการมี
ส่วนร่วมด้านสิทธิ
มนุษยชน กฎหมาย
ทั่วไป และ
ข้อบังคับ สังคม 
และชุมชน 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 



 

 
 

  
 



ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต
จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
3 : การ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
ที่ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4 การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรร
มชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  
 

เป็นชุมชนน่าอยู่ มกีาร
บริหารจัดการ
สิ่งแวดลอ้มที่ดี สะอาด
สวยงามและปลอดภัย 
และการพัฒนา 
เสริมสร้างการมีสว่น
ร่วมของชมุชนในการ
จัดการเพือ่อนุรกัษ์ 
พัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้คงอยู่อย่าง
ย่ังยืน อนุรกัษ์   ฟื้นฟู
พื้นที่ปุา  และปุาตน้น้ า
ล าธารให้เกิดความ
สมบูรณ์  พฒันาฟืน้ฟู
แหล่งน้ าและการ
บริหารจัดการน้ าแหล่ง
น้ าใต้ดินอย่างเป็น
ระบบและมี
ประสิทธภิาพ การ
พัฒนาและปรับปรุง
คุณภาพดินให้อุดม
สมบูรณ์ เพิม่
ประสิทธภิาพการ
จัดการขยะชุมชน เพื่อ
ฟื้นฟูพื้นที่ ปรับปรุง
พื้นที่สวนสาธารณะให้
ได้มาตรฐาน และก าจัด
มูลฝอย สิ่งปฏิกูลใน
ท้องถิ่น 
 

จ านวนประชาชนที่
มีส่วนร่วมสร้าง
จิตส านึกที่ดีและมี
ความรักบ้านเกิด
ของตนเอง 
 
 
จ านวนหมูบ่้านที่มี
การปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้เป็นหมู่บ้าน
น่าอยู ่
 
 
 
จ านวนต้นไม้ที่มี
การปลูกเพิ่มขึ้นใน
ปีงบประมาณ 
 
 
 
พื้นที่การเกษตรที่
ได้รับการปรับปรุง
คุณภาพดิน 
 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
300 
 
 
 
 
 
50 

50 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 

50 

50 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 

50 
 

50 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 

50 
 

50 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

300 
 
 
 
 
 

50 
 

บริหารจดัการ 
อนรัุกษ์ ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
แบบบรูณาการ
และยัง่ยืน 
 
บริหารจดัการ 
อนรัุกษ์ ฟืน้ฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
แบบบรูณาการ
และยัง่ยืน 

 
อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและ
เพ่ิมพืน้ที่ป่า ป่า
ชมุชน และป่าต้น
น า้ล าธารให้เกิด
ความอดุมสมบรูณ์ 

 
อนรัุกษ์ ฟืน้ฟ ูและ
เพ่ิมพืน้ที่ป่า ป่า
ชมุชน และป่าต้น
น า้ล าธารให้เกิด
ความอดุมสมบรูณ์ 
 

มีส่วนร่วมสร้าง
จิตส านึกที่ดีและ
มีความรักบ้าน
เกิดของตนเอง 
 
 
 
หมู่บ้านที่มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์
ให้เป็นหมู่บ้าน
น่าอยู่เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 พื้นที่ปุาชุมชน
เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
พื้นที่ดินที่ได้รับ
การปรับปรุง
คุณภาพดิน
เพิ่มขึ้น 
 

ปีละ 50 คน 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
ปีละ 300 
ต้น 
 
 
 
 
ปีละ 50 ไร่ 
 

โครงการส่งเสริม
ประชาชนที่มีส่วน
ร่วมสร้างจิตส านึก
ที่ดีและมีความรัก
บ้านเกิดของตนเอง 
 
 
กิจกรรส่งเสริม 
สนับสนุนเป็น
หมู่บ้านที่มีการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์น่า
อยู่เพิ่มขึ้น 
 
 
 กิจกรรส่งเสริม 
ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่
ปุา และปุาต้นน้ า
ล าธาร ให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ ์
 
กิจกรรมอนุรักษ ์
ฟื้นฟูดิน การ
บริหารจดัการ
อยา่งเป็นระบบ 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 



 

 
 



  ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดบั
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

    จ านวนแหล่งน้ าที่
ได้รับการปรับปรุง
พัฒนา 
 
 
 
 
 
 
จ านวนหมูบ่้านที่
ร่วมรับผิดชอบใน
การบริหารจัดการ
ขยะมูลฝอย และ
สิ่งปฏิกูล 
 
จ านวนหมูบ่้านที่ไม่
มีน้ าเน่าเสียส่งกลิ่น
เหม็น 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 

10 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

พฒันาฟืน้ฟแูหลง่
น า้ แหลง่น า้ใต้ดิน
และการบริหาร
จดัการน า้อยา่ง
เป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีสว่น
ร่วม 

 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัการขยะ
ชมุชน สิ่งปฏิกลู 
และน า้เสีย 
 
 
เพ่ิมประสิทธิภาพ
การจดัการขยะ
ชมุชน สิ่งปฏิกลู 
และน า้เสีย 

แหล่งน้ า
สาธารณะได้รับ
การปรับปรุง
พัฒนา 
 
 
 
 
 
หมู่บ้านที่เข้าร่วม
โครงการมีความ
สะอาดมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
จ านวนหมูบ่้านที่
ไม่มีน้ าเน่าเสียส่ง
กลิ่นเหม็น 
 

ปีละ 1 แห่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

กิจกรรมอนุรักษ ์
ฟื้นฟูแหล่งน้ า,
แหลง่น า้ใต้ดินและ
การบริหารจดัการ
น า้อยา่งเป็นระบบ 
 
 
 
 
กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการขยะ
ชุมชนอย่างเป็น
ระบบ 
 
กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
จัดการน้ าเสียใน
ชุมชน 
 

 
 
 
 

ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 



 

 
 

 



 

 
 

  ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว 
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

ยุทธศาสตร์ที่ 
6 : การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
8 : การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
5 : การ
พัฒนาการ
บริหารภาครัฐ 
 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดีแบบบูรณา
การและมีสว่นร่วม และ
เพื่อส่งเสริมศกัยภาพ
ขององคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลโคกสง่า ให้
การบริหารจัดการ
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธภิาพและ
ประสิทธผิล สนับสนุน
ท างานของบุคลากร  
ให้มีความรู้
ความสามารถ  มีทกัษะ
การปฏิบัติงานที่มี
ประสิทธภิาพ  รวดเร็ว
ทันตอ่เหตกุารณ์  และ
ประชาชนมีความรู้
ความเข้าใจและมี
ทัศนคตทิี่ดีตอ่องคก์ร 
และพัฒนาการเมอืง
การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  สร้าง
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนในการ
บริหารจัดการท้องถิ่น 
ปลูกฝ๎งคุณธรรม
จริยธรรม ให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายแก่
ประชาชน พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรในองค์กร 

จ านวนบุคลากร
และอุปกรณ์มี
ศักยภาพในการ
บริการประชาชน
เพิ่มขึ้น 
 
 
ระดับความส าเร็จ
ของการลด
ระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
จ านวนร้อยละของ
ประชาชนมีความ
พึงพอใจในคุณภาพ
งานการให้บริการ
ภาครัฐ 

90 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 

80 

90 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
80 

ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ และนวัตกรรม
สมัยใหม่ ในการปฏิบัต ิ
งาน และให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 
 
ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ และนวัตกรรม
สมัยใหม่ ในการปฏิบัต ิ
งาน และให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 
 
 
ส่งเสริม สนับสนุน และ
พัฒนาเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ และนวัตกรรม
สมัยใหม่ ในการปฏิบัต ิ
งาน และให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน 
 

ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 
 
 
 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 
 
 
 
 
 
ประชาชนมี
ความพึงพอใจใน
การให้บริการ 

เพิ่มขึ้นปีละ 
90 % 
 
 
 
 
 
ปีละ 1 
กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 80 %
ของผู้มารับ
บริการ 

ความสามารถของ
บุคลากร เพื่อการ
การเตรียมให้พร้อม
กับการ
เปลี่ยนแปลงและ
รองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
กิจกรรมการลด
ระยะเวลาและ
ขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
กิจกรรมการ
ส่งเสริมการบริหาร
จัดการองค์กรโดย
เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการบริหาร
จัดการตาม
หลักธรรมมาภิบาล 
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 
 
 
ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 
 
ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

  ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแก่น 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เปูาประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ
เปูาประสงค์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวช้ีวัดระดับ
กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 
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ด าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ
ขององค์กร 
 
 
 
 
 
ร้อยละระดับ
ความส าเร็จของ
การด าเนินการตาม
มาตรการปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
ร้อยละของรายได้ที่
จัดเก็บเพิ่มขึ้น 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ และ
นวัตกรรมสมัยใหม ่
 ในการปฏบิัติงาน  
และให้บริการ 
สาธารณะแก ่
ประชาชน 
 
พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ให้มีขีด
ความสามารถใน 
การปฏิบัติราชการ 
และให้บริการ
สาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
พัฒนาขีด
สมรรถนะของ
ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ให้มีขีด
ความสามารถใน 
การปฏิบัติราชการ 
และให้บริการ
สาธารณะอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

มีการบริการ
ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศแก่
ประชาชนได้
อย่างครบถ้วน 
 
 
 
 
ประชาชนมีส่วน
ร่วมใน
กระบวนการการ
ด าเนินการตาม
มาตรการปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ของภาครัฐ 
 
ร้อยละของ
รายได้ที่จัดเก็บ
ภาษีในพื้นที่
เพิ่มขึ้น 
 

ปีละ 5 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 
60 % ของ
มาตรการ
ปูองกันและ
ปราบปราม
การทุจริต
และ
ประพฤติมิ
ชอบของ
ภาครัฐ 
ปีละ 
100 % ของ
การจัดเก็บ
รายได้ของ
ท้องถิ่น 
 

กิจกรรมการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล
สารสนเทศ และ
การส่ือสารให้
ทันสมัย และ
บริการประชาชนได้
อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
กิจกรรมสร้างความ
เข้าใจในตาม
มาตรการปูองกัน
และปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 
กิจกรรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
จัดเก็บรายได้ของ
ท้องถิ่น 
 
 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการคลัง 
 

ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 
 
 
 
ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
 



 

 
 

  



 

 
 

  ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              ระดับความส าเร็จ
ในการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาต าบล 
 
 
 
 
 
จ านวนหมูบ่้านที่มี
การจัดระเบียบ
ชุมชนที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละประชาชน
ในท้องถิ่นมีการ
เอื้อเฟื้อต่อกัน 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนา
กระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง และ
เสริมสร้าง การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ใน
กระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนา
กระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง และ
เสริมสร้าง การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ใน
กระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
ส่งเสริม สนับสนุน 
และพัฒนา
กระบวนการชุมชน
เข้มแข็ง และ
เสริมสร้าง การมี
ส่วนร่วมของชุมชน
ใน
กระบวนการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 

มีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาต าบล
ในโครงการต่างๆ 
 
 
 
 
 
สร้างความปอง
ดองสมานฉันท์
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในและการ
วางแผนพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน   
 
 
 
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีการ
เอื้อเฟื้อต่อกัน 
 

ปีละ 5 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทั้ง 10 
หมู่บ้าน 

กิจกรรมการเปิด
โอกาสใหป้ระชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาต าบล 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมสร้างความ
ปองดองสมานฉันท์
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย
ภายในและการ
วางแผนพัฒนา
ชุมชนอย่างยั่งยืน 
 
 
 
กิจกรรมสร้างความ
ปองดองสมานฉันท์ 
และสังคมเอื้อเฟื้อ
ต่อกัน 

ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักปลัด 

ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
ส านักปลัด 
ส่วนการ
คลัง 
ส่วน
การศึกษา 
ส่วนโยธา 



 

 
 

 
 



 

 
 

  ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์
จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด
ขอนแกน่ 

ยุทธศาสตร์ 
อบต.โคก

สง่า 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับ
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เปาูหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



 

 
 

 
 
 
 



 
115 

บทที ่5 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ

ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดาเนินการตามแผนดาเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนาไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้  

 
ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประเมินผล
โครงการพัฒนาตามท่ีได้ดาเนินการ ดังนี้  
1.1 การกาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนดแนวทางการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้  
1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  

2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  

3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล  

4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ  

5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ  

6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเปูาหมายที่ได้รับ
บริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม  

7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด  
 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางท้ังหมดที่กาหนดมาใช้ หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัดความส าเร็จหรือ
ความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะพิจารณา  
 
1.2 การกาหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้  
1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  



 

 
 

2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  

3) การประเมินผลกระทบ  
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ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดาเนินการการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่ม
โครงการพัฒนาตามแผนดาเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
 
ขั้นตอนที่ 4 รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นนาเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง  
 
ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอแนะ
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการ
พัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
  
 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล  
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30 และข้อ 31  
ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย  
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสามคน  
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  



 

 
 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจานวนสองคน  
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจานวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทาหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ อีกหนึ่งคนท า
หน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้  
ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
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ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีข้ันตอนดาเนินการ ดังนี้  
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียด
ของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน  
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล  
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ ประเมินผลรายงานผลการ
ด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพ่ือประเมินผลการ
รายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  
(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  
ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม  
และประเมินผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม  
 
วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  



 

 
 

1. กาหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล   
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสาหรับการติดตามและประเมินผล  
4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียม
ข้อมูลสาหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง  
5. ลงพื้นที่สาหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการที่ก าหนด  
6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามกรอบแนวทางและวิธีการ
ที่ก าหนด  
5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามประเมินผล ดังนี้  
1. การใช้แบบสอบถาม  
2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 
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