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ส่วนที่ 3 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การ
ดารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชน 
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง 

พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อย
กว่า 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตท่ีพึงประสงค์นั้น จ าเป็น 
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่
ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึง
ยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
โดยมีสาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ

ป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความม่ันคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไก ที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การ
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถ 
ในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและ 
ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐาน 
เศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน การ
ส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากขึ้น  

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิตและบริการ 
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทาการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย  

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร  

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ 
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่าง
ประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่

แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ 
     บ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่งกระจาย

โอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง   ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม   
กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ  อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(2) ระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน  
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  
๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกัน
ผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม 
สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ

มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่
ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล  
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
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กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  

ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ี ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้ยุทธศาสตร์
ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมี
เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย  

โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการ
ก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน 
ต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
  การจัดท าแผนพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  จะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 
2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  12  อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
เอาไว้แล้ว 

ดังนั้น  เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564  )  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าศาลามีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  จึงได้น าทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดังกล่าวมาประกอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
      กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ

ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้
ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมาย 
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0 
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อ

หัว (GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2546 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
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(3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0  (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5  ในขณะที่
ปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี) 

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูง
วัยอย่างมีคุณภาพ 

(1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

3. การลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(4) เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ภ าพ และ เส ริมส ร้ างธรรม าภิ บ าล ในการบ ริห ารจั ด การ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
 

      กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
 ประกอบด้วย  10  ยุทธศาสตร์  ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคนดี  คนเก่ง  มีระเบียบวินัย  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สงอายุที่มีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย  ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม  การฟ้ืนฟู
และดูแลสุขภาพ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล  าในสังคม 
  มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม  การสร้างโอกาสให้ทุก
คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร  แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ  เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก 
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  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง  รวมถึงการปฏิรูป
ภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ  การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่า
ในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  การลงทุน  การพัฒนา  SMEs  และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  บริหารจัดการน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ  ทั้งมิติเศรษฐกิจ  สังคม  
และสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส  มีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบ  และ
ตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีส่วนร่วม  ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น  มีการกระจายอ านาจ และแบ่ง
ภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง  ภูมิภาค  และท้องถิ่น 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่าย
โทรคมนาคม  และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน  เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ  พ้ืนที่
เมือง  การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
  ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม  
ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  11  ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา  และ
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง  และพื นที่เศรษฐกิจ 
  พัฒนาภาค  เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ  ศักยภาพ  
โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่  รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง  สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ  ประเทศเพื่อนบ้าน  และภูมิภาค 
  ประสานและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์  โดย
มุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ  ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะประเทศสมาชิกทั้งในระดับเวทีโลก  ระดับภูมิภาค  และระดับอนุภูมิภาค 
 
       1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
       แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง  
4  ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลานั้นตั้งอยู ่
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การ
พัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได ้
อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
สัมมาอาชีพที่มั่นคง  สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น   ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้  
   
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)  จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึ ดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง  4  ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้
เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

    (1)  ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
    (2)  ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาส ของพ้ืนที่ 
 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่ เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ -ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ 
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
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 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว
ได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้
ได้  15.9  ล้านไร่ หรือร้อยละ  25  ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ    การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน 
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ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม 
และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 

3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง   
     (กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด-ขอนแก่น-มหาสารคาม-กาฬสินธุ์) 

คณะรัฐมนตรี  มีมติเมื่อวันที่  27  พฤศจิกายน  2550  จัดแบ่งกลุ่มจังหวัด  เป็น  18  กลุ่ม
จังหวัด  โดยจังหวัดขอนแก่น  จัดอยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  ประกอบด้วยจังหวัด
ขอนแก่น  ร้อยเอ็ด  มหาสารคาม  และกาฬสินธุ์  หรือเรียกว่ากลุ่ม  “ร้อยแก่นสารสินธุ์”   
 วิสัยทัศน์ 

“เพ่ิมผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก  (ข้าว  อ้อย  มันส าปะหลัง  )  และอุตสาหกรรมการค้า  การบริการ  
การท่องเที่ยว  และการลงทุนสู่สากล” 
 เป้าประสงค์   
  เพ่ือก้าวเข้าสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดที่พึงปรารถนาในระยะเวลา  4  ปี  จึงได้
ก าหนดเป้าหมายหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ดังนี้ 

1) เพ่ิมคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักในเขตพ้ืนที่เกษตรที่เหมาะสม (Zoning) ให้ได้
มาตรฐาน 

2) สร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ 
3) พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์ 

ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์การพัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์  รวม  4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการผลิต    การแปรรูป  การค้า พืชเศรษฐกิจให้มีความ                     
เข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การส่งเสริมการค้า  การบริการ  การลงทุน  และพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 ต าแหน่งการพัฒนา  (Positioning) 
1. ข้าวหอมมะลิ 
2.  พืชพลังงาน 
3.  ฐานอุตสาหกรรมการค้า  การลงทุน  การบริการ 
4.  ผ้าไหม 
5.  การท่องเที่ยว 
 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 2561 – 2564  
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. 2561 – 2564  ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า  “ขอนแก่นเมือง

น่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  และการบริการของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง” 
พันธกิจ   

 1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ด้วยความผาสุก 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
3. พัฒนาขีดความสามารถสินค้าและบริการเพ่ือยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรง

กับความต้องการของตลาด 
 4. พัฒนาศักยภาพจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

เป้าประสงค์ 
 1. อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น  
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม 

 3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 4. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน และการบริการ จากการเชื่อมโยงในกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและเพ่ิมขีดความสามารถทางการ 
                  แข่งขัน   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4   การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5   การเพ่ิมศักยภาพของจังหวัดเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ

ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
ยุทธศาสตร์ที่ 6   การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
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ความเชื่อมโยงประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 
      ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
  กลยุทธ์ที่ 1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร   

กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของ  OTOP และ SMEs 
กลยุทธ์ที่  3  เพ่ิมขีดความสามารถภาคการค้า  การลงทุน  และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาคุณภาพการศึกษาพ้ืนฐานและขยายโอกาส 
กลยุทธ์ที่  3  สร้างความม่ันคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
กลยุทธ์ที่  4  อนุรักษ์  สร้างสรรค์  สืบสานศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

อย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่  1  บริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่  2  สร้างสังคม  และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที่  3  อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่  4  การป้องกัน  การลดผลกระทบ  และการปรับตัวเพ่ือรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ

และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 : การเสริมสร้างความม่ันคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างความปรองดอง  สมานฉันท์และส่งเสริมประชาธิปไตย 
กลยุทธ์ที่  2  การรักษาความมั่นคงภายในและสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่  3  ป้องกันปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
กลยุทธ์ที่  4  ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 : การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศ         
อนุภูมิภาคลุ่มน  าโขง   

กลยุทธ์ที่  1  เพ่ิมศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง   

กลยุทธ์ที่  2  เพ่ิมคุณภาพภาคบริการให้ได้มาตรฐานระดับสากล 
กลยุทธ์ที่  3  เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและนานาชาติ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่  1  ส่งเสริมการบริหารการจัดการแบบมีส่วนร่วม 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ที่  3  เพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
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    1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา  ได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัดขอนแก่น ประจ าปี   พ.ศ.2560 – 2564    มาใช้ เป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 (พ.ศ. 2561 – 2565)  รายละเอียดยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  
มีดังนี ้

วิสัยทัศน์ 
   “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมืองหลักเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” 

พันธกิจ 
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน 
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ  มีทักษะในวิชาชีพ  มีคุณธรรม  และจริยธรรม 
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน  และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้  โดยเชื่อมโยงการค้า  การลงทุน  การบริการและ

การท่องเที่ยว 
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะ  และเครือข่ายการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ  และได้มาตรฐาน 
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์  มีความสมดุล  และเกิด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
7. สืบสานวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ

ชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  44  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ชุมชนเมืองและชนบท  อย่างทั่วถึงและ  
เป็นระบบ 

1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใน   
ท้องถิน่ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

1.3 พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย  ในเขตเมืองและ 
ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

1.4  ส่งเสริม  สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น 
ระบบครบวงจร 

1.5  สร้างวินัยประชาชน  และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน   
การจราจร  และการลดอุบัติเหตุ 

 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
2.1  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
2.2  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดและปลอดภัย 
2.3  พัฒนาจังหวัดเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและ      

  เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ  อย่างสมดุล 
2.4  พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม  เหมาะสม 
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2.5  สนับสนุนชุมชน  หนว่ยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล  และรักษา  
 ความสะอาดของครอบครัว  ชุมชน  (ถังดักไขมัน  บึงประดิษฐ์  ตลาด  ทางระบายน้ า   
 การก าจัดของเสีย) 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ประกอบด้วย  7  แนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 

3.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ 
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

3.2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศ
วัยอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

3.3  พัฒนา  ส่งเสริม  และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศ  และมุ่งสู่กีฬามือ
อาชีพและการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกก าลังกาย 

3.4 ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือ  ที่เหมาะสมตรงศักยภาพ
ของประชาชน 

3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  12  ประการ 
3.6 เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชนกิจกรรมอาสา  เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี  เห็น

คุณค่าตนเองและสังคม 
3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนใน

การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

ประกอบด้วย  7  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
4.1  บริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและ

ยั่งยืน 
4.2  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชน  และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดม

สมบูรณ์ 
4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า  แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  และมี

ประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 
  4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล  และน้ าเสีย 

4.5  สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  4.6  ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
  4.7  พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิตแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคการเกษตร 
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย  (Food  Safety)  และสนับสนุน

การเกษตรอินทรีย์เพ่ือภาวะสุขภาพ 
5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรม

ในพ้ืนที่ 
5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมใน

ระดับปฐมภูมิ 
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ  และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม 
6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย  และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ

เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ 
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน  (อสม.)  และพัฒนารูปแบบ

การบริการประชาชน 
6.5 เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่  และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  และพัฒนาระบบ

การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ

แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
7.1 เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ

เยาวชน 
7.2 อนุรักษ์  สืบสานท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ         

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
7.4 พัฒนา  ส่งเสริมการพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
7.5 ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้  และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การประกอบอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  5   

แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
8.1 ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ภาคประชาชน 
8.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ 

ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
  
2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา    
    2.1  วิสัยทัศน์ 
  “ ท่าศาลาเป็นต าบลที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่  สาธารณูปโภค/
สาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
          2.2   ยุทธศาสตร์ 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
  2.  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
   3.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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  4.  การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5.  กรพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
 
    2.3  เป้าประสงค์ 
  1)  ประชาชนมีการศึกษาดี  มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีทันสมัยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

2)  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร้างความม่ันคงทางสังคม 
3)  ปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4)  ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีรายได้สุทธิของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน  และมีอาชีพที่มั่นคง 
5)  ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างครบครันและเพียงพอ 
6)  ก่อสร้าง  บ ารุงรักษาการคมนาคมให้มีความสะดวก 
7)  ประชาชนในท้องถิ่นมีทัศนคติค่านิยมที่หวงแหน  และใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้ยั่งยืน 
8)  ปรับปรุงระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
9)  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10)  พัฒนาบุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน 
11)  สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  ภาครัฐและเอกชน  แบบกระบวนการมี

ส่วนร่วมทุกระดับมากข้ึน 
 

 2.4  ตัวชี วัด 
   1)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนและนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษาทั้งใน         
และนอกระบบ  
   2)  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการปลูกฝังจิตส านึกในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   3)  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประชาชนที่มีสุขภาพและอนามัยดี 
   4)  ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจน   
   5)  ร้อยละของครัวเรือนที่มีบ้านอาศัยและสภาพแวดล้อมเหมาะสม 
   6)  ร้อยละของประชาชนผู้ยากจน  และด้อยโอกาสที่ได้รับความช่วยเหลือด้านการด ารงชีพ 
   7)  ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   8)  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของรายได้เฉลี่ยต่อคน 
   9)  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนด้านการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
   10)  ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการปลูกจิตส านึกให้มีทัศนคติค่านิยมที่หวงแหน  และใช้
ทรัพยากรธรรมชาติได้ยั่งยืน 
   11)  ร้อยละของบุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือ
รองรับภารกิจถ่ายโอน 
   12)  ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 

13)  ระดับความส าเร็จของความร่วมมือระหว่างประชาชน  ภาครัฐและเอกชน   
แบบกระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับมากข้ึน 
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 2.5  ค่าเป้าหมาย 
  1)  เพื่อให้ประชาชนมีการศึกษาดี  มีความรู้ก้าวทันเทคโนโลยีทันสมัย 

2)  เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และสร้างความม่ันคงทางสังคม 
3)  เพื่อปลูกจิตส านึกให้ประชาชนในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
4)  เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีกินดี  มีรายได้สุทธิของครอบครัวเพ่ิมมากข้ึน  และมีอาชีพที่มั่นคง 
5)  เพื่อให้ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างครบครันเพียงพอ  และได้

มาตรฐาน 
6)  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีความ

สะดวกและได้มาตรฐาน 
7)  เพ่ือให้ประชาชนในท้องถิ่นมีทัศนคติค่านิยมที่หวงแหน  และใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้

ยั่งยืน 
8)  เพ่ือปรับปรุงระบบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียให้ได้มาตรฐาน 
9)  เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
10)  เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้แก่บุคลากร  ผู้บริหาร  และสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้มีศักยภาพ

สามารถรองรับภารกิจถ่ายโอน 
11)  เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  ภาครัฐและเอกชน  แบบกระบวนการมีส่วน

รว่มทุกระดับมากข้ึน 
 

 2.6  กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

กลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมให้ภาคเกษตร 
2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้ได้มาตรฐานครอบคลุม

และท่ัวถึงอย่างมีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพ 
2. สงเคราะห์และช่วยเหลือแก่ผู้ยากจนและด้อยโอกาสในด้านที่อยู่อาศัยและการด ารงชีวิต 
3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่ประชาชนทั้งสุขภาพกาย  สุขภาพใจ ควบคู่ไปกับการพัฒนา

สาธารณสุขให้มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง 
4. ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสร้างโอกาสให้เยาวชนพัฒนาทักษะด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  สร้าง

นิสัยรักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 
5. สงเคราะห์และช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
6. เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีที่ดี

งามและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

กลยุทธ์ 
1. บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 
2. บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 

 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

กลยุทธ์ 
1. รักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่นและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ในท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
2. ป้องกันและลดปัญหายาเสพติดเพ่ือขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
3. ป้องกันและบรรเทาผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 5  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 
กลยุทธ์ 
1. การบริการประชาชนและส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
3. การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสารสนเทศและนวัตกรรมการท างานโดยใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย 
 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา  มีพ้ืนที่และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร มี

แม่น้ าชีเป็นแหล่งน้ าในการท าการเกษตร  การคมนาคมมีความสะดวก  มีถนนสายหลักตัดผ่าน  มีสินค้าพ้ืนเมือง
ของต าบล  ได้แก่  เสื่อกกและเครื่องจักรสาน  ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองสูง การพัฒนา
ค านึงถึงความสมดุลด้านการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  การอนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา   
คือ “ท่าศาลาน่าอยู่”  
 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่  12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน 
สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ   ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด  
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการ
ผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 
ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดย
ใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) 
และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 
หัวข้อวิเคราะห์ จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
-  มีแม่น้ าชีไหลผ่านพ้ืนที่เหมาะแก่การท า  
การเกษตร   
-  เกษตรกรมีความช านาญ  ในการท าการเกษตร 
และมีการตื่นตัว  ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือ
ปรับปรุงคุณภาพ 
-  การคมนาคมมีความสะดวก มีถนนสายหลักตัด
ผ่าน 
-  มีสื่อกกและเครื่องจักรสานพ้ืนเมืองของต าบล
ที่สามารถพัฒนาเป็นสินค้าระดับจังหวัด  ภาค  
และประเทศได้ 

 
โอกาส 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาลให้
ความสนใจและสนับสนุนส่งเสริมการปลูกพืชที่
เป็นอาหารเพ่ิมมากข้ึน 

จุดอ่อน 
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพ่ือ
ร่วมกันเป็นกลุ่มผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาด
โอกาสทางการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
-  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน
ระดับประเทศ  ภูมิภาคส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นที่ดีงาม 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจ ประชาชนมีจิตใจ
โอบอ้อมอารี เอ้ือเฟือเผื่อแผ่  

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม 
คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย 
-  ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและ
บริโภคฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพ่ิม
มากขึ้น 
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หัวข้อวิเคราะห์ จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม (ต่อ) 

-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาในต าบลที่มีความพร้อมมีศักยภาพใน
การจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานที่ที่สามารถพัฒนาและ
เสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายใน
จังหวัดมีการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นต่างๆ  ในเขตจังหวัด 
-  รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทใน
การอนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
-  ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต 
เข้ามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้
กระแสบริ โภคนิ ยมและวัตถุนิ ยม
รุนแรงมากขึ้น ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิม
ของประชาชน  
 

ด้านโครงสร้างพื นฐาน จุดแข็ง 
-  การคมนาคมมีความสะดวก มีถนนสายหลักตัด
ผ่าน 
-  ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้าน
โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
 
 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 ได้ท าให้  องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีรายได้เพ่ิมขึ้นในการน าไป
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
เป็นไปอย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณ
จ ากัดในการน าไปพัฒนา 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญ่
ส าหรับน าไปผลิตน้ าประปา 
 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ  ความ
เปลี่ยนแปลงจากสภาวะโลกร้อน การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้นส่งผล
กระทบต่อระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน   
ท าให้ถนนช ารุดเสื่อมโทรมเร็วกว่าปกติ 
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หัวข้อวิเคราะห์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
-  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
อาสาสมัครสาธารณสุขที่มีศักยภาพสามารถ
ให้บริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีใน
ระดับหนึ่ง 
-  มีกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลาที่
ด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ 
 
โอกาส 
-  ประชาชนสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลใน
โรงพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพ
อนามัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ

การดูแลสุขภาพ 

ด้านการเมืองและการ
บริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมีส่วนร่วมใน
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุ่มใน
ชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มีภาวะความเป็น
ผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
-  ประชาชนมีความจริงจังในการท างาน  มีความ
เป็นตัวของตัวเองสูง 
 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรีภาพแก่ประชาชน 
ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปิด
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้
ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  ระเบียบ  กฎหมาย  บางตัวไม่
ชัดเจนท าให้เกิดความซ้ าซ้อนของการ
ปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 
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หัวข้อวิเคราะห์ จุดแข็ง/โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 
ด้านสังคม จุดแข็ง 

-  มีองค์กรชุมชน เช่น กรรมการหมู่บ้าน กลุ่ม
สตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/อปพร.  
-  ชุมชนมีความเอ้ืออาทร  ช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 
 
 
 โอกาส 
-  นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติดใน
หมู่บ้าน 
 
 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
-  สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดีเนื่องจากยังไม่มี
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่น 
-  ทรัพยากรป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ 
 
 
โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายและให้ความส าคัญกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  รวมถึงการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ยังมีการลักลอบตัดไม้ท าลายป่า  
-  ไม่มีระบบก าจัดขยะที่ได้มาตรฐาน 
-  ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
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ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา  ตาม
ประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหาพ้ืนที่เป้าหมายหมู่บ้าน  และการ
คาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  สรุปได้ดังนี้ 

 
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าศาลา  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1.  ปัญหาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
1.1  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก 

      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนในการล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตก
จะท าให้น้ าท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุม
เป็นบ่อ 

 
 
1.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่เพียงพอ 

      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้ านซึ่ งไม่

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน อาจ
ก่อให้ เกิดอาชญากรรม ความเสียหายแก่
ทรัพย์สินของประชาชนได้ 
1.3 ปัญหาน  าส าหรับการอุปโภคบริโภค 

      ลักษณะของปัญหา 
       - แม้จะมีประปาครบทุกหมู่บ้านแต่

ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของราษฎร  
ทั้งยังไม่ได้มาตรฐาน      
1.4  ขาดแคลนน  าเพื่อการเกษตร 

      ลักษณะของปัญหา 
      - แม้จะมีแหล่งน้ ามากพอส าหรับใช้

การเกษตรแต่แหล่งน้ าบางแห่ งตื้น เขินไม่
สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดปี 

 
 

 
 
 

- ถนนลูกรังและถนนดินใน
พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขตต าบล
ท่าศาลา 
 
 
 
 
-  พ้ืนที่ทุกหมู่บ้ านในเขต 
ต าบล 
 
 
 
 
-  พ้ืนที่ทุกหมู่บ้านในเขต 
ต าบล 
 
 
 
-พ้ื นที่ ทุ กห มู่ บ้ าน ใน เขต 
ต าบล 
 

 
 
 
- อ งค์ ก า รบ ริ ห า ร ส่ ว น ต า บ ล  จั ด
งบประมาณในการก่อสร้างและปรับปรุง
ตลอดจนซ่อมแซมถนนในเขตต าบล  ท่า
ศาลา อย่างต่อเนื่องรวมทั้งก่อสร้างถนน
คอนกรีต ลูกรัง ถนนดินเพิม่ข้ึน 
 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบล ติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะและขยายเขตไฟฟ้าเพ่ิมขึ้น 

 
 
 
 
- ปรับปรุงระบบน้ าประปา 
 
 
 
 
-องค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุน
งบประมาณในการขุดลอก ห้วย,หนอง,
อ่างเก็บน้ า ,ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ าและ
จัดสรรงบประมาณขุดเจาะบ่อบาดาล
เพ่ือการเกษตร,ก่อสร้างท่อส่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร,คลองส่งน้ า  
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าศาลา  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    ลักษณะของปัญหา 
     - ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้ไม่มี
อ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจหรือรับบริการ 

- ประชาชนบางส่วนว่างงาน และว่างงาน
แฝง เนื่องจากไม่มีการประกอบอาชีพเสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ าเพ่ือการเกษตร 

 
 
-  ประชากรวัยท างานที่ไม่มี
งานท า และงานที่ท าอยู่ไม่
มั่นคง 
-  เยาวชนบางส่ วนที่ จบ
การศึกษาภาคบังคับแล้ว
ไม่ได้ศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ไป  
-  กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านที่
ต้องการอาชีพเสริม 

 
 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดฝึกอบรม
อาชีพให้แก่ราษฎร 
- ส่ งเสริมให้ ราษฎรรวมกลุ่ ม ในการ
ประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและวิทยาการ 
เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

3.  ปัญหาด้านสังคม 
     ลักษณะของปัญหา 

-  ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุ่มเยาวชน 
และนักเรียน โดยเฉพาะ ยาบ้า  

-  ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท 
ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและของมึนเมา ท าให้
ขาดสติ คึกคะนอง 

- ปั ญ ห าความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 
 

-  ป ระชาชน  เย าวชน 
และนักเรียนในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าศาลา 

 
 

-  นโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเชิงรุก
ร่วมกับฝ่ายปกครองและต ารวจ ในการ
ป้องปราม ตรวจค้น จับกุมผู้เสพ/ผู้ค้า 
และบ าบัดกลุ่มผู้ติดยาและกลุ่มเสี่ยง 
-  แต่งตั้ ง อปพร.ปฏิบัติหน้าที่ รักษา
ความสงบเรียบร้อยในเทศกาลต่างๆ 
-  จัดสรรงบประมาณ ในการจัดซื้ อ
เครื่องมื อ เครื่องใช้ด้ านการป้ องกัน
บรรเทาสาธารณภัยเพิ่มขึ้น 

4.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร 
     ลักษณะของปัญหา 

- งบประมาณมีไม่เพียงพอ 
- ประชาชนขาดการมีส่วนร่วมทางการ

เมือง การปกครอง 
 
 
 

 

 
 
-  ผู้บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานและพนักงานจ้าง
ขององค์ การบริหารส่ วน
ต าบล 
 

 
 
-  จั ดสรรงบประมาณ ในการจัดส่ ง
บุ คลากรเข้ ารับ การอบรม เพ่ื อ เพ่ิ ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 
-  เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การบริหารจัดการ 
-  การอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้าน
การเมือง  การปกครอง 
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ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
ท่าศาลา  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 

พื นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

5 . ปั ญ หาด้ าน การศึ กษ า  ศ าสน าและ
วัฒนธรรม 

ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช้บริการด้านข้อมูลข่าวสารไม่

ทั่ วถึง ไม่มีห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ / ที่ อ่าน
หนังสือพิมพ์หมู่บ้าน 

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร้
พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพล
ต่อสังคมและครอบครัว ท าให้ละทิ้งวัฒนธรรม
ดั้งเดิม 

-  ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 

 
 
 
- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
        

 
 
 
- องค์การบริหารส่ วนต าบลจัดสรร
งบ ประมาณ ในการส่ ง เส ริม  ฟ้ื น ฟู 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท้องถิ่น 
- จัดสรรงบประมาณในการก่อสร้าง
แหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล/ห้องสมุด
ชุ มชน /ที่ อ่ านหนั งสื อ พิ ม พ์ ประจ า
หมู่บ้าน 
 

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 
     ลักษณะของปัญหา 

- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/ลาน
กีฬา/สวนสาธารณะ 

- การใช้สารเคมีในการประกอบอาชีพ
เพ่ิมมากข้ึน  ท าให้สุขอนามัย  คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนแย่ลง  เกิดโรคติดต่อและเจ็บป่วย
เพ่ิมมากข้ึน 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ต าบล 

 
 
องค์การบริห ารส่ วนต าบล จัดสรร
งบประมาณในการด าเนินการ 
-  ก่อสร้างลานกีฬา/สวนสาธารณะ
ประจ าต าบล 
-  ฝึ ก อบ รม เพ่ื อ เพ่ิ มป ระสิ ท ธิ ก าร
ปฏิบัติงานของ อสม.ประจ าหมู่บ้าน 
-  รณรงค์ลดการใช้สารเคมี 

7 .ปัญ หาด้ านทรัพ ยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหาปริมาณขยะในเขตองค์การบริหาร

ส่วนต าบล เพิ่มข้ึนทุกป ี
- ล าห้วย หนอง อ่างเก็บน้ า ตื้นเขิน ขาด

การดูแลบ ารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี 

 

 
 
 

- ครัวเรือนในเขตต าบล  
- เกษตรกรในเขตต าบล 
- ที่สาธารณะ  

 
 
 
- อ งค์ ก ารบ ริห ารส่ วน ต าบ ลขอรับก าร
สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างเตาเผาขยะ
รักษาสิ่งแวดล้อม   
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดหาที่รองรับขยะ 
ที่อาจมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
- รณรงค์เพื่อสร้างจิตส านึกการใช้วัสดุจาก
ธรรมชาติแทนขยะที่ย่อยสลายยาก และเกิด
มลพิษ 
- องค์การบริหารส่วนต าบลจัดกิจกรรมด้าน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น การปลูก
ป่า การปลูกหญ้าแฝก การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ า 
การปรับปรุงภูมิทัศน์ เป็นต้น 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  จากการส ารวจและวิเคราะห์สภาพทางกายภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา   และบริเวณ
พ้ืนที่ต่อเนื่อง  สามารถสรุปสภาพปัญหาของต าบลได้ดังนี้  

1) ปัญหาทางด้านกายภาพ  ลักษณะภูมิประเทศของต าบลท่าศาลา ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย ดินไม่อุ้มน้ าและมีปัญหาหน้าดินถูกชะล้าง ท าการเกษตรไม่ค่อยได้ผล ด้าน
ทิศตะวันตกของต าบลมีที่ราบลุ่มบ้าง มีล าห้วยพะเนาว์ไหลจากทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกของต าบล
และไหลลงแม่น้ าชีทางทิศตะวันออกของต าบลมีสภาพเป็นที่ราบลุ่มตามล าน้ าชี  ทิศใต้ของต าบลมีป่าไม้ 
เบญจพรรณ คือป่าสงวนแห่งชาติโคกหลวง 
            2) ปัญหาด้านการคมนาคม ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา มีทั้งถนนคอนกรีตซึ่ง
ส่วนใหญ่ก่อสร้างเพ่ือใช้สัญจรภายในหมู่บ้าน  มีถนนลาดยาง  และถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล
ใกล้เคียง  แต่ปัญหาการคมนาคมส่วนมากคือถนนช ารุด  โดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนผิวจราจรมีน้ าขัง  เป็นหลุม
เป็นบ่อท าให้การคมนาคมไม่สะดวก  

3) ปัญหาขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตร เนื่องจากพ้ืนที่มีการประกอบอาชีพหลัก คือ อาชีพการ
เกษตรกรรม เป็นส่วนใหญ่ท าให้มีความต้องการใช้น้ าค่อนข้างมาก และยังไม่มีระบบจัดเก็บน้ า  เพ่ือใช้ในฤดูแล้ ง
ที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อปริมาณการใช้ 
  4) ปัญหาด้านสุขภาพ  เนื่องจากประชาชนภายในต าบลป่วยเป็นโรคเรื้อรังมีแนวโน้มที่เพ่ิมขึ้น 
เช่น เบาหวาน  ความดัน  ท าให้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพ่ิมข้ึน 
  5) ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมชุมชน  เนื่องจากพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล ยังเป็นพ้ืนที่ชนบท
และเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  จึงยังไม่มีการประกอบกิจกรรมอันใดในพ้ืนที่ที่มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก 
นอกจากเรื่องปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดจากการเผาขยะและเผาถ่านของครัวเรือน ซึ่งอาจท าให้เกิดปัญหา
ด้านสุขภาพแวดล้อมชุมชนในอนาคตได้ 
  6) ปัญหาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการแม้จะทั่วถึง  
แต่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและยังไม่ได้มาตรฐาน  ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่อไป  
 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แบบ ผท. 01 

1.ด้านความ
มั่นคง 

2.ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

3.ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

4.ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

5.ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

6.ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบ การบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 12 

1.การเสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย์ 

2.การสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม

ล ้าในสังคม 

3.การสร้างความ
เข้มแข็งทาง ศก.
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

4.ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

5.ด้าน
ความม่ันคง 

6.ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐ 

7.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน

และระบบโลจิสติกส์ 

8.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

9.การพัฒนาภาคเมือง  
และพื นที่เศรษฐกิจ 

10.ด้านการต่างประเทศ  ประเทศ
เพื่อนบ้าน  และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1.การพัฒนาศักยภาพการผลิต การแปร
รูป การค้า พืช ศก.ให้มีความเข้มแข็ง 

2.การส่งเสริมการค้า การบริการ การลงทุน และ
พัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.การเพิ่มศักยภาพการ
ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด 

4.การก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ขอนแก่น 

1.การพัฒนา ศก.ให้
มีความมั่นคงและมี

ความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

2.การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อ

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

4.การเสริมสร้าง
ความม่ันคงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

5.การเพิ่มศักยภาพ
การเมืองเพื่อเชื่อมโยง

โอกาสจากกลุ่มประเทศอนุ
ภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

6.การ
พัฒนาการ

บริหารภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ  
อปท.ในเขต

จังหวัดขอนแก่น  

1.การพัฒนา
เมืองและชุมชน  

2.การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน  

3.การพัฒนาการศึกษา
และศักยภาพพลเมือง  

4.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

5.การพัฒนาการ
เกษตรยั่งยืน  

6.การเสริมสร้างสุขภาวะ  7.การเสริมสร้างทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง  และพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8.การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  
ภายใต้หลักธรรมมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.ท่า

ศาลา  

1.การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความม่ันคงฯ  

2.การพัฒนา
คนและสังคม
ที่มีคุณภาพ  

3.การบริหาร
จัดการ

ทรัพยากรฯ  

4.การเสริมสร้าง
ความม่ันคงและ
ความปลอดภัยฯ  

5.การพัฒนาการ
บริหารภาครัฐ  

1.ประชาชนมีการศึกษาดี มี
ความรู้ก้าวทันเทคโนโลยี

ทันสมัยครอบคลุมทุกหมู่บ้าน  

2.ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน  

และสร้างความม่ันคง
ทางสังคม  

3.ปลูกจิตส้านึกให้ประชาชนใน
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

4.ประชาชนอยู่ดีกินดี มีรายได้
สุทธิของครอบครัวเพิ่มมากขึ น 

และมีอาชีพที่มั่นคง  

5.ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ครบครันและเพียงพอ  

7.ประชาชนในท้องถ่ินมี
ทัศนคติค่านิยมที่หวงแหน 
และใช้ทรัพยากรได้ยั่งยืน  

6.ก่อสร้าง บ้ารุงรักษา
การคมนาคมให้มี

ความสะดวก  

8.ปรับปรุงระบบขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลและน ้าเสีย  

9.พัฒนาบุคลากร ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภาท้องถ่ิน 

เพื่อรองรับภารกิจถ่ายโอน  

10.สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่าง
ประชาชน ภาครัฐและเอกชน แบบ

กระบวนการมีส่วนร่วมทุกระดับมากขึ น  
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา  พ.ศ.2561 – 2564 
 



 

 

แบบ ผท. 02 

วิสัยทัศน ์ ท่าศาลาเป็นต้าบลที่มรีะบบการบริหารจัดการที่ดี  หมู่บ้าน/ชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภค/สาธารณูปการครอบคลุมทั่วถึงอย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ 

แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าศาลา 
 

1.การพัฒนาเศรษฐกิจ

ให้มีความมั่นคงฯ 
2.การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ 

3.การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

4.การเสริมสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยในชวีิตฯ 

5.การพัฒนาการบรหิารภาครัฐ 

เป้าประสงค์ 1.ประชาชนมี
การศึกษาดี มี
ความรู้ก้าวทัน

เทคโนโลยีทันสมัย
ครอบคลุมทุก

หมู่บ้าน  

2.ยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ของประชาชน  
และสร้างความ
มั่นคงทางสังคม  

3.ปลูกจิตส้านึกให้
ประชาชนในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน  

4.ประชาชนอยู่ดี
กินดี มีรายได้สุทธิ
ของครอบครัวเพิ่ม

มากขึ น และมี
อาชีพที่มั่นคง  

5.ประชาชนมี
ระบบ

สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการครบ
ครันและเพียงพอ  

6.ก่อสร้าง 
บ้ารุงรักษาการ
คมนาคมให้มี
ความสะดวก  

7.ประชาชนใน
ท้องถ่ินมีทัศนคติ
ค่านิยมที่หวงแหน 
และใช้ทรัพยากร

ได้ยั่งยืน  

8.ปรับปรุง
ระบบขยะมูล
ฝอยและสิ่ง
ปฏิกูลและ   

น ้าเสีย  

9.พัฒนาบุคลากร 
ผู้บริหาร และ

สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
เพื่อรองรับภารกิจ

ถ่ายโอน  

10.สนับสนุนให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างประชาชน 
ภาครัฐและเอกชน แบบ

กระบวนการมีส่วนร่วมทุก
ระดับมากขึ น  

ค่าเป้าหมาย 1.เพื่อให้ประชาชน
มีการศึกษาดี มี
ความรู้ก้าวทัน

เทคโนโลยีทันสมัย  

2.เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิต

ของประชาชน  
และสร้างความ
มั่นคงทางสังคม  

3.เพื่อปลูกจิตส้านึกให้
ประชาชนในการ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน  

4.เพื่อให้ประชาชน
อยู่ดีกินดี มีรายได้
สุทธิของครอบครัว
เพิ่มมากขึ น และมี

อาชีพที่มั่นคง  

5.เพื่อให้ประชาชนมี
ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการครบ
ครันเพียงพอ และมี

มาตรฐาน 

6.เพื่อก่อสร้าง และ
บ้ารุงรักษาโครงสร้าง
พื นฐานในเขต อบต.
ให้มีความสะดวกและ

ได้มาตรฐาน  

7.เพื่อให้ประชาชน
ในท้องถ่ินมีทัศนคติ
ค่านิยมที่หวงแหน 
และใช้ทรัพยากรได้

ยั่งยืน  

8.เพื่อปรับปรุง
ระบบขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลและ   

น ้าเสียให้ได้
มาตรฐาน  

9.เพื่อพัฒนา 
องค์ความรู้แก่

บุคลากร ผู้บริหาร 
และสมาชิกสภา

ท้องถ่ิน ให้มี
ศักยภาพ  

กลยุทธ ์ 1.ส่งเสริมการเกษตร
ตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ

ผลิตและสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้ภาค

เกษตร 

2.พัฒนา
โครงสร้าง
พื นฐาน 
ระบบสา
ธารณู 
ปโภคฯ 

4.สงเคราะห์และ
ช่วยเหลือแก่ผู้

ยากจนและด้อย
โอกาสในด้านที่อยู่

อาศัยและการ
ด้ารงชีวิต  

5.เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
ประชาชนทั งสุขภาพกาย  สุขภาพใจ  
ควบคู่ไปกับการพัฒนาสาธารณสุขให้

มีคุณภาพและบริการอย่างทั่วถึง  

6.ส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
สร้างโอกาสให้เยาวชน
พัฒนาทักษะด้านการ
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

สร้างนิสัยรักกีฬาและใช้
เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน ์

7.สงเคราะห์
และ

ช่วยเหลือ
พัฒนา

คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี 

และคนชราฯ 

8.เสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 
อนุรักษ์ ฟื้นฟูและ

สืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม  

จารีตประเพณีที่ดี
งามและพัฒนาภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน  

9.บริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมใน

ด้านขยะมูลฝอย 
สิ่งปฏิกูลและ 

น ้าเสีย 

12.ป้องกันและลด
ปัญหายาเสพติดเพื่อ
ขจัดความเดือดร้อน
ของประชาชน 

3.พัฒนา
ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษาทั ง
ในและนอก
ระบบฯ  

14.การบริการประชาชน
และส่งเสริม
ประชาธิปไตยและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน  

13.ป้องกันและบรรเทา
ผู้ประสบภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
  

11.รักษาความสงบ
เรียบร้อยในท้องถ่ินและ
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชนในท้องถ่ิน
โดยชุมชนมีส่วนร่วม  

15.การ
พัฒนา
บุคลากรและ
การจัดการ
องค์ความรู้  

10.บริหารจัดการ  อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและ
ยั่งยืน  

16.การพัฒนาระบบ
ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศและ
นวัตกรรมการท้างาน
โดยใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัย  

 
3.4  แผนผังยุทธศาสตร์  (strategic map) 
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