
ส่วนท่ี 3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  
  1.1.1  ความเป็นมา คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี 30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มีการจัดต้ัง
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ มีอํานาจหน้าท่ีในการจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 
ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดําเนินงานในระยะท่ี 2 ของรัฐบาล 
(ปี 2558-2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะท่ี 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์
ชาติได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป
เพ่ือจัดทําร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการปฏิรูปประเทศ เพ่ือจัดทําร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี  
  1.1.2  สาระสําคัญ สาระสําคัญของยุทธศาสตร์ชาติซ่ึงคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ
กําลังดําเนินการยกร่างอยู่ในขณะนั้นจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติท่ีคนไทยทุกคน
ต้องการบรรลุร่วมกัน รวมท้ังนโยบายแห่งชาติและมาตรการเฉพาะ ซ่ึงเป็นแนวทาง ทิศทาง และวิธีการท่ี
ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งดําเนินการไปพร้อมกันอย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซ่ึงสิ่งท่ีคน
ไทยทุกคนต้องการ คือ ประเทศไทยม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ไปทุกสาขาของกําลังอํานาจแห่งชาติ อันได้แก่ 
การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศ เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี การพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  1.1.3  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง ม่ังค่ัง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดีกินดี สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซ่ึงยุทธศาสตร์ชาติท่ีจะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
    1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ
และช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย 
    2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซ่ึงจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ
การสร้างความม่ันคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถด้านการค้าและการเป็น
ผู้ประกอบการรวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ท้ังนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัย
เชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแนะ
นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
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    3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้
เป็นรากฐานท่ีแข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกายใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวท่ีม่ันคง 
    4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสอมภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความม่ันคงให้ท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็น
ธรรม 
    5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เพ่ือ
เร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ํา รวมท้ังมี
ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติและพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว 
    6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล 
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   
  1.2.1  ความสําคัญ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) ได้
จัดทําข้ันในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ
เชื่อมโยงกันใกล้ชิดมากข้ึน โดยได้น้อมนําหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานําทางในการ
พัฒนาประเทศต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทย
สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างม่ันคง เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้
การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน ในการพัฒนาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 นี้ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สคช.) ได้จัดทําบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ.2560-2579) ซ่ึงเป็นแผนแม่บทหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 
(Sustainable Development Goals : SDGs) รวมท้ังการปรับโครงสร้างประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 
ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคการพัฒนา
ทุกภาคส่วน ท้ังในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวาง
และต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันกําหนดวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร่วมจัดทํารายละเอียด
ยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลง
ยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้กําหนดประเด็น
การพัฒนา พร้อมท้ังแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้กําหนด
แนวคิดและกลไกลการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลท่ีชัดเจนเพ่ือกํากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
  1.2.2  เป้าหมาย แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 กําหนดเป้าหมายในด้านต่างๆ ในช่วงเวลา 5 ปี โดย
คํานึงถึงการดําเนินการต่อยอดต่อไปแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 13 14 และ 15 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
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เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และในขณะเดียวกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จัดทําเป้าหมายและตัวชี้วัดใน
รายละเอียดมากกว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ีผ่านมาเพ่ือให้กํากับและเชื่อมโยงกับการกําหนดเป้าหมายในแผน
ระดับรองและแผนปฏิบัติการต่างๆ ได้ชัดเจนข้ึน โดยการจัดสรรงบประมาณและแผนปฏิบัติการต่างๆ ต้อง
แสดงให้เห็นถึงการเชื่อมโยงจากเป้าหมายท่ีเป็นผลสัมฤทธิ์ ผลลัพธ์หลักๆ กับผลผลิตในระดับแผนงานและ
โครงการได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแต่ละกลุ่มบูรณาการของการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงความเชื่อมโยงถึง
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของภาครัฐ ท้ังนี้  แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ได้ต้ังเป้าหมายในมิติหลักๆ 
ประกอบด้วย 
    1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานท่ีดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองต่ืนรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่ากันสถานการณ์มี
ความรับผิดชอบและทําประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจท่ีดี มีความเจริญงอกงามทางจิต
วิญญาณ มีวิถีชีวิตท่ีพอเพียง มีความเป็นไทย 
    2) การลดความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมท่ีมี
คุณภาพอย่างท่ัวถึง กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ําสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 
    3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู้ประกอบการขนาดกลาง 
และขนาดเล็กท่ีเข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ 
รวมท้ังมีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงข้ึน และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพ
และมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศท่ีมีรายได้สูงภายในปี 
2579 
    4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดยเพ่ิมพ้ืนท่ีป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 
7 ภายในปี 2563 เทียบการการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยท่ีได้รับการจัดการ
อย่างถูกสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ําและคุณภาพอากาศในพ้ืนท่ีวิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
    5) มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพ่ิมความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศ ความขัดแข้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกําหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นต้น 
    6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อํานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการบริการให้บริการซ่ึงภาคเอกชนดําเนินการแทน
ได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทับในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอิสระข้ึน 
    เป้าหมายท้ัง 6 กลุ่มหลักภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สะท้อนถึงเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามวาระการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) และ
เป้าหมายในระยะยาวภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติท่ีต้องบรรลุภายในระยะเวลา 20 ปี 
  1.2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ (2) ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
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แข่งขันได้อย่างยั่งยืน (4) ยุทธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (5) 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน (6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย (7) ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ (8) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม (9) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ และ (10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
 1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อํานาจเจริญ) พ.ศ.2561-2564 
  1.3.1  วิสัยทัศน์ “อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่าการท่องเท่ียงเชิง
คุณภาพ การค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
  1.3.2   พันธกิจ  
     1) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ 
     2) พัฒนาสินค้าและบริการทางท่องเท่ียว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการ
ท่องเท่ียวแบบบูรณาการและส่งเสริมการตลาด เพ่ือเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงคุณภาพ 
     3) สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ใน
ด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจ
การค้าสู่สากล 
  1.3.2  เป้าประสงค์รวม 
     1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานการเกษตร
อินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
     2) พัฒนาการท่องเท่ียวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
     3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
  1.3.3  ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
     1) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เป้าหมาย 4 ปี ร้อยละ 10 
     2) มีรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกปี เป้าหมาย 4 ปี รวมร้อยละ 23 
     3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เป้าหมาย ร้อยละ 3.5 ต่อปี 
  1.3.4  ลําดับความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร์ 
     กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามลําดับความสําคัญ ดังนี้ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และประมง
ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 การขยายฐานตลาดการท่องเท่ียงเชิงคุณภาพ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการ เพ่ือเชื่อมโยง
ธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
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 1.4 แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.4.1  ความหมาย “แผนพัฒนาจังหวัด” หมายความว่า รายการเก่ียวกับโครงการและ
แผนงานต่างๆ ของจังหวัดท่ีจําเป็นต้องจัดทําเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาของ
จังหวัดในอนาคต โดยต้องคํานึงถึงความต้องการและศักยภาพของประชาชนใน ท้องถ่ินในจังหวัด รวม
ตลอดถึง ความพร้อมของภาครัฐและภาค ธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ มีกระบวนการรับฟัง
หรือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดความต้องการในการพัฒนาพ้ืนท่ีของจังหวัดมาพิจารณาให้เกิด
ความผสมผสานไม่ขัดแย้งในด้านใดด้านหนึ่ง โดยมีระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี 
  1.4.2  ความสําคัญ แผนพัฒนาจังหวัดเป็นแนวทางในการพัฒนาจังหวัดแบบองค์รวมท่ี
ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและความม่ันคง เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและอาชีพให้สนองต่อความต้องการของประชาชนในจังหวัด โดยต้องแสดง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กลยุทธ์ และแนวทางหรือมาตรการการพัฒนาให้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาล ทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพของพ้ืนท่ี และปัญหาความต้องการของประชาชน 
   แผนพัฒนาจังหวัด เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนา
หรือทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนาโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ระดมความคิดเห็น
ร่วมกัน เพ่ือให้ได้จุดมุ่งหมายในการพัฒนา วิธีดําเนินการเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย โดยนําเอาแนวความคิด
การพัฒนาแบบองค์รวม และการบูรณาการเป็นกรอบแนวทางดําเนินการต้ังแต่ข้ันการวางแผนกล
ยุทธ์ จนถึงข้ันการวางแผนปฏิบัติการ 
   แผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือสําคัญในการนํานโยบายของรัฐบาล และทิศทาง การพัฒนา
ประเทศไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนท่ีให้สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนท่ี และปัญหาความต้องการของประชาชน 
และเป็นแผนชี้นําการพัฒนาจังหวัดในภาพรวมระยะยาว (4 ปี) แต่ไม่ยึดม่ันว่าจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าใด 
ข้ึนอยู่กับปัญหาและความต้องการของประชาชนในขณะนั้น จึงสามารถปรับเปลี่ยนแผนได้ตามความ
เหมาะสม รวมท้ังการปรับเปลี่ยนเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาลและทิศทางการพัฒนาของ
ประเทศ 
   1.4.3.  แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2561-2564) จังหวัดศรีสะเกษมีการจัดทํา
แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษฯ โดยกําหนดวิสัยทัศน์ “ดินแดนเกษตรปลอดภัย ชาวประชาเป็นสุข การค้า
และการท่องเท่ียวครบวงจร” พันธกิจ ประกอบด้วย (1) ส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียวกับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคู่ค้า (2) เสริมสร้างสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน รวมถึง
การเพ่ิมมูลค่าอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร (3) ส่งเสริมสุขภาวะ การศึกษา การกีฬา และเพ่ิมความร่ม
รื่นของพ้ืนท่ีสีเขียว (4) สร้างความม่ันคง ความเป็นระเบียบ และความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง และ (5) 
บูรณาการการทํางานของทุกภาคส่วน 
   1.4.4 เป้าหมาย แผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2561-2564) มีเป้าประสงค์รวมจังหวัด 
ดังนี้ (1) มูลค่าสินค้า การลงทุน และรายได้จาการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง (2) ผลผลิตด้าน
การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน (3) ประชาชนอาศัย
ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีร่มรื่น ผู้คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงข้ึน และ (4) ชุมชนและสังคมมีระเบียบมีความสงบ
เรียบร้อยและมีความม่ันคง 
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   1.4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาจังหวัดศรีสะเกษ (พ.ศ.2561-2564) 
ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ (2) ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ (4) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 
 
 1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดศรีสะเกษ 
  1.5.1  วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ “เมืองน่าอยู่ ประตูการค้าการท่องเท่ียว เป็นเลิศด้าน
การศึกษาและกีฬา นําสินค้าปลอดภัยได้มาตรฐานสากล” วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในจังหวัดศรีสะเกษ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังต่อไปนี้ 
    1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพ่ือให้มี
โครงสร้างพ้ืนฐานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการดํารงชีวิต และการ
ประกอบอาชีพ 
    2) การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม และคุณภาพชีวิตท่ีดี เพ่ือพัฒนาสังคมให้เกิด
ความสมานฉันท์ ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพ ประชาชนมี
สุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมท่ีเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
    3) การยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ เพ่ือให้ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพ่ิมข้ึน และมีการพัฒนาศักยภาพผลผลิตสินค้าและบริการเพ่ิมข้ึนและได้มาตรฐาน 
  1.5.2 เป้าหมาย เพ่ือชุมชนและสังคมมีความเป็นระเบียบ และมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประชาชนได้รับความ
สะดวก รวดเร็วในการใช้เส้นทางคมนาคม และมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างท่ัวถึง มูลค่าการค้า
การลงทุน และรายได้จากการท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินได้รับการสืบสาน
เพ่ือไม่ให้สูญหายไป ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการกีฬาเพ่ิมสูงข้ึน และผลผลิตด้านการเกษตรท่ีได้
มาตรฐานและปลอดภัยเพ่ิมข้ึน 
 
 1.6 นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

นายสนิทใจ จินดาชาติ แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ วันท่ี 25 
กรกฎาคม พ.ศ. 2554 

1.  นโยบายหลักของกลุ่มเรารักตําบลทุ่งใหญ่ 
1.1. สร้างความปรองดอง ในองค์กร และในชุมชน ให้เกิดความสามัคคี 
1.2. ประสานแผนกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนๆ  
1.3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านให้เจริญเท่าเทียมกัน 
1.4 ปรับปรุงโครงสร้างบุคลากรทุกระดับในองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เพ่ือให้

เกิดความสมดุลกับเงินภาษีของประชาชน 
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2.  นโยบายท่ัวไปด้านเศรษฐกิจ/ด้านคุณภาพชีวิต 
2.1. จัดให้มีการส่งเคราะห์ เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และด้อยโอกาส 
2.2. ส่งเสริมกิจกรรมกลุ่มต่างๆ เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.3. ส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.4. อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กําจัดขยะ ฟ้ืนฟูธรรมชาติ 
2.5. จัดให้มีรถดับเพลิง รถบริการด้านสาธารณภัยให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

3.  นโยบายท่ัวไปด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมท้ังระบบบริการ

สาธารณะให้มาตรฐาน ใช้การได้ดีและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน เช่น ก่อสร้างปรับปรุง 
ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ก่อสร้างปรับปรุงและขยายเขตระบบประปาเป็นต้น  

3.2. ขยายเขตไฟฟ้าสู่พ้ืนท่ีการเกษตร ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน พร้อมท้ังโคมไฟ
สาธารณะอย่างท่ัวถึง 

4.  นโยบายท่ัวไปด้านแหล่งน้ํา 
4.1. พัฒนาแหล่งน้ําเพ่ือการเกษตร ให้เพียงพอและท่ัวถึง เช่น ขุดลอกแหล่งน้ําตาม

ธรรมชาติ (คูคลอง หนอง บึง) ก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมฝายน้ําล้น คลองส่งน้ํา บ่อ เป็นต้น   
4.2. พัฒนาแหล่งน้ําและภาชนะกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคให้มีอย่างเพียงพอและ

ท่ัวถึง ขุดลอกแหล่งน้ํา จัดหาภาชนะกักเก็บน้ําด่ืม เป็นต้น 
5.  นโยบายท่ัวไปด้านสังคม 

5.1. สนับสนุนและจัดการแข่งขันกีฬาหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษาและประชาชน เพ่ือ
ต้านยาเสพติด และการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 

5.2. สนับสนุนเบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ 
5.3. สนับสนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจําหมู่บ้าน 
5.4. สนับสนุนนโยบายการปกครองของ กํานันผู้ใหญ่บ้าน 

6.  นโยบายท่ัวไปด้านสาธารณสุข 
6.1. สนับสนุนกิจกรรม อสม. 
6.2. สนับสนุนงานป้องกันโรคติดต่อต่างๆ  เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษสุนัขบ้า โรคเอดส์เป็นต้น 
6.3. สนับสนุนกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ 
6.4. ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ เช่นออกกําลังกายเป็นต้น 
6.5. ส่งเสริมให้ประชาชนตรวจสุขภาพประจําปี 

7. นโยบายท่ัวไปด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7.1. ส่งเสริมสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 
7.2. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
7.3. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) 
7.4. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเรียนรู้ชุมชน 
7.5. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
7.6. ส่งเสริมสนับสนุนการรวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
7.7. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการเผยแพร่ธรรมะสัญจร 
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7.8. ส่งเสริมสนับสนุนโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
 2.1 วิสัยทัศน์ “บริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ 

 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) ยุทธศาสตร์การสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้พ่ึงตนเองได้ 
 4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตําบลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 2.3 เป้าประสงค์ 
1) มีโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ืออํานวยต่อการดํารงชีวิตและ

การประกอบอาชีพของประชาชน 
2) สังคมเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  
3) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
4) ประชาชนได้รับความสะดวกในการรับบริการจาก อบต.ทุ่งใหญ่ 

 2.4 ตัวช้ีวัด  
  1) ร้อยละของประชาชนท่ีมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  2) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
   3) ร้อยละครัวเรือนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   4) ร้อยละความพึงพอใจในการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่เพ่ิมข้ึน 
 2.5 ค่าเป้าหมาย 
   1) ประชาคมมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ร้อยละ 80 
   2) ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการพัฒนาทางสังคมและคุณภาพชีวิตร้อยละ 80 
   3) ครัวเรือนท่ีมีรายได้เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 
   4) ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการรับบริการจาก อบต.ทุ่งใหญ่ ร้อยละ 80 
 2.6 กลยุทธ์ 

1)  จัดให้มีการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ี
ได้มาตรฐาน เพียงพอ และท่ัวถึง 

2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ พัฒนาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

3) จัดให้มีสถานท่ี วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมสาธารณะอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์กําหนด 
5) เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6) ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและการออกกําลังกาย 
7)  ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ 
8) ส่งเสริมผู้สูงอายุ พัฒนาคนพิการผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ท่ีพ่ึง 
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9) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 
10) สนับสนุนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
11) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
12) ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณี งานในวันสําคัญต่างๆ  
14) ส่งเสริมการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
15) จัดให้มีการบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
  องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาในทุกมิติเป็นองค์กรวมพัฒนาอย่าง
สมดุลสร้างระบบบริหารจัดการภายในท่ีดีในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนปรับเปลี่ยนขบวนการคิด 
ทัศนคติและกระบวนการทํางานโดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ให้สังคมมีความเข้มแข็งมีดุลยภาพสู่สังคมคุณภาพแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้สังคมสมานฉันท์มีความมุ่ง
หมายให้พ่ีน้องประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมพัฒนาตําบลทุ่งใหญ่ จึงกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ดังนี้ 
  “ประชาชนตําบลทุ่งใหญ่มีความสุข” 
 
 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT  Analysis)  
 จุดแข็ง (Strengths) 

1. เป็นพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพด ยางพารา มันสําปะหลัง ฯลฯ 
2. ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ ได้แก่ ข้าวโพด 

ยางพารา มันสําปะหลัง ฯลฯ 
 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการร่วมกันกําหนดทิศทาง  ประเด็นปัญหาการพัฒนา  

จึงทําให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงความต้องการ 
2. ขาดความสามัคคี 
3. ประชาชนมีปัญหาหนี้สินนอกระบบ 
4. การมีส่วนร่วมภาคประชาชนยังอยู่ในระดับตํ่า 
5. รายจ่ายในครัวเรือนมีแนวโน้มสูงข้ึน ในขณะท่ีรายได้เท่าเดิมหรือลดลง 
6. รายได้ท่ีจัดเก็บเอง ไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
7. ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ยังไม่เพียงพอและไม่ได้มาตรฐานเท่าท่ีควร 
8. ขาดการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ 

 โอกาส (Opportunities) 
1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ในท้องถ่ิน โดยท่ีหน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่าย
โอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ตามแผนการกระจายอํานาจ 6 ด้าน ทําให้ อบต. มีโอกาส
ได้รับการจัดสรรท้ังงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี และมีอํานาจหน้าท่ีในการ
ควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขเพ่ิมมากข้ึน ทําให้สามารถดําเนินการแก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

2. รัฐบาลมีแนวนโยบายการส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตยแก่
ประชาชน  เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับประชาธิปไตย เป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถ่ินของตนเองมากข้ึน 

3. มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิด
โอกาสให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 

4. ทําเลท่ีต้ัง ห่างจากตัวอําเภอกันทรลักษ์ 8 กิโลเมตรโดยประมาณ ทําให้สะดวกในการ
เดินทาง และสะดวกในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร 

5. มีการสื่อสารท่ีหลากหลาย ได้แก่ สัญญาณโทรศัพท์คลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และมีเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงพ้ืนท่ี ทําให้สะดวกในการติดต่อสื่อสาร 

6. องค์การบริหารส่วนตําบล มีอิสระในการบริหารงบประมาณ ทําให้เกิดการคล่องตัว และ
สามารถให้บริการประชาชนได้ทันท่วงที 
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 อุปสรรค์ (Threats) 
1. สภาวการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับประเทศและภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
2. การรับค่านิยมตะวันตกทําให้เกิดการบริโภคนิยมมากข้ึน เกิดหนี้สิน ประชาชนมีรายจ่าย

มากกว่ารายได้ 
3. ราคาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า 
4. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรยังไม่เพียงพอต่อการพัฒนาให้ครอบคลุมและท่ัวถึงได้ 
5. ระเบียบ กฎหมาย ไม่รองรับตามความต้องการของประชาชน 

 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเก่ียวข้อง  

ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
1) ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
- การคมนาคม  

 
- ถนนยังไม่ท่ัวถึง 
- พ้ืนผิวจราจรชํารุดเป็นหลมุเป็นบ่อ 
- ถนนไม่ได้มาตรฐานอยู่ในสภาพชํารุดทรุด

โทรม 
 

- ก่อสร้างถนนให้คลอบคลุม เพ่ือการสัญจรไป
มา สะดวก และคล่องตัว 

- ปรับสภาพถนน ผิวจราจรให้มมีาตรฐาน เพ่ือ
การสญัจรไป - มาสะดวก คล่องตวั 

- ขยายถนนทางเข้าหมู่บ้าน ซอย ให้กว้าง
กว่าเดิม 

- ซ่อมแซมและปรับปรุงผิวจราจรให้อยู่ในสภาพ
ท่ีดี ตลอดเส้นทาง 

- นํ้าประปา - ประชาชนบางหมู่บ้านยังไม่มีนํ้าประปาใช้ 
- นํ้าอุปโภคบรโิภค ไมส่ะอาด 
- การบริการนํ้าประปาไม่ท่ัวถึง 

- ก่อสร้างระบบประปาสําหรับหมู่บ้านท่ียังไม่มี
นํ้าประปาใช้ 

- ปรับปรุงท่อและกรรมวิธีการผลิตท่ีทันสมัย มี
คุณภาพตามมาตรฐานนํ้าประปาดืม่ได ้

- ตรวจสอบคุณภาพนํ้าก่อนจ่ายสู่ผูร้ับบริการ
นํ้าประปา 

- ขยายพ้ืนท่ีการให้บริการนํ้าประปาอย่างท่ัวถึง 
- ไฟฟ้า/แสงสว่าง - ไฟฟ้า/แสงสว่างไม่ท่ัวถึง ไมส่ว่างเท่าท่ีควร 

อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการสัญจรไป
มา (เส้นทางหลัก และตามแยกตา่งๆ) 

- ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอ และไม่
ท่ัวถึง 

- ขยายเขตไฟฟ้า เพ่ือเพ่ิมแสงสว่างให้ท่ัวถึง 
- ตรวจสอบไฟฟ้า/แสงสว่างให้อยู่ในสภาพใช้

งานได้อยู่เสมอ 
- ขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอและ

ท่ัวถึง 
- ระบบระบายนํ้า 

(รางระบายนํ้า/ท่อ
ระบายนํ้า) 

- รางระบายนํ้าชํารุด ไม่ได้มาตรฐาน และ
ไม่ได้ระดับ 

- รางระบายนํ้าอุดตัน นํ้าไหลไมส่ะดวก ส่ง
กลิ่นเหม็น เน่ืองจากนํ้าเน่าขัง 

- ไม่มรีางระบายนํ้า ทําให้นํ้าท่วมขังบ้านเรือน
ประชาชน 

- ปรับปรุงรางระบายนํ้าในพ้ืนท่ีท้ังหมด 
- ปรับปรุงรางระบายนํ้าให้เหมาะสมกับสภาพ

พ้ืนท่ี (ความลาดชัน) 
- ทําความสะอาดรางระบายนํ้า 
- ก่อสร้างรางระบายนํ้าให้มีมาตรฐาน  
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ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
2) ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- ขาดการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติท่ีดี  
- ประชาชนไม่เห็นความสําคัญของทรัพยากร

ท่ีมีอยู่   

- ส่งเสริมการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริม/สนับสนุนการสร้าง
ทรัพยากรธรรมชาติทดแทน 

- แหล่งนํ้าธรรมชาต/ิ
แม่นํ้า 

- คลองนํ้าในเขตพ้ืนท่ีตําบลทุ่งใหญ่ตื้นเขิน 
กักเก็บนํ้าไมเ่พียงพอต่อความต้องการ  

 

- ขุดลอกคลองให้ลึกข้ึน  
- จัดหาแหล่งนํ้าสําหรับอุปโภค บริโภค และ

เพ่ือการเกษตร 
3) สังคม 
- ขบวนการกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 

 
- ระดับการมสี่วนร่วมของประชาชนมีน้อย 
- ไม่มสีถานท่ี เวที วัสดุอุปกรณ์ สาํหรับการ

จัดกิจกรรม/ติดต่อประสานงาน/การประชุม 
- ขาดการประสานงานท่ีมปีระสิทธิภาพ

ระหว่างรัฐกับประชาชน 
- ประชาชนในหมู่บ้านไม่เห็นความสําคัญของ

การมีส่วนร่วม 

 
- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมคีวามเสียสละให้

สามารถเข้ามาร่วมทํางานกับชุมชนได ้
-  สถานท่ีสําหรบัการประชุม พบปะ  
- อาคารสถานท่ีเพ่ือเก็บรักษาทรัพยส์ิน และ

การประชุมการดําเนินงานต่าง ๆ 
- วัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดกิจกรรมตา่งๆ 
 

- สภาพสังคม - แหล่งอบายมุขในหมู่บ้าน ได้แก่ การพนัน 
ยาเสพตดิ 

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักท่ีถูกต้องตาม
กฎหมาย 

- การกีฬาและนันทนาการ 
 

- สถานท่ีและอุปกรณส์ําหรับการออกกําลัง
กายไมเ่พียงพอ ไม่เหมาะสม 

 

- จัดให้มีสวนสาธารณะ สวนหย่อม สวนสุขภาพ
เพ่ือออกกําลังกาย  

- การส่งเสริมการกีฬาทุกประเภท และให้มี
สนามกีฬาประเภทต่างๆ อย่างครบครัน เพ่ือ
รองรับการเล่นกีฬา เช่น สนามตระกร้อ สนาม
วอลเล่ย์บอล สนาม สนามแบดมินตัน 
วอลเลย์บอล เป็นต้น 

- การศึกษา - สถานท่ี และวัสดุอุปกรณ์ในการจัดการเรียน
การสอนยังไม่เพียงพอ และยังไมไ่ด้
มาตรฐานเท่าท่ีควร 

 

- พัฒนาให้โรงเรียนจัดสอนความรูด้า้น
เทคโนโลยีให้เพียงพอเหมาะสมกับความ
ต้องการ 

- ส่งเสริมการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
- สาธารณสุข 
 

- มีแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลายและสตัว์พาหะนํา
โรคต่างๆ 

- ประชาชนยังขาดความสนใจในการรักษา
สุขภาพ และปัญหาด้านสุขอนามัย ขาด
ความตระหนัก และการสนใจในการดูแล
สุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว 

- ทําความสะอาดรางระบายนํ้าและสถานท่ี
ต่างๆ ให้มีความสะอาด 

- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนตระหนักถึง
การรักษาสุขภาพ และการออกกําลังกาย 

 

- การศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี

- การประสานงานระหว่างรัฐกับประชาชน 
- ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการไม่ตรงตาม

ความต้องการของประชาชน 
- นอกเหนืออํานาจหน้าท่ีของ อบต. 

- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ 
- รัฐและประชาชน ประสานงานตอ่กัน 
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ด้าน สภาพแวดล้อม ความต้องการ 
4) เศรษฐกิจ 

- สถานท่ีประกอบ
อาชีพ /การประกอบ
อาชีพ/ผลผลติภาค
เกษตร และอ่ืนๆ 

 
- รายได้ต่ํา ราคาผลผลิตตกต่ํา ไม่แน่นอน 
- ผลผลติไมไ่ด้คณุภาพ 
- ขาดการรวมกลุ่มอาชีพ ไม่มีการ

ประสานงาน หรือร่วมมือท่ีดีในด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ 

- รายได้น้อย และอาชีพไม่มั่นคง 

 
- พัฒนาอาชีพ และรายได้เสริม เพ่ือใช้เวลาว่าง

ให้เกิดประโยชน์  
- ส่งเสริม/สนับสนุนให้ประชาชนนําปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพทุกรูปแบบ 

5) ด้านการจัดการองค์การบริหารส่วนตําบล 
- สถานท่ี - องค์การบริหารส่วนตําบลมสีถานท่ีในการ

ให้บริการประชาชนยังไม่เพียงพอและมี
มาตรฐานเท่าท่ีควร 

- จัดสร้างสถานท่ีในการให้บริการประชาชนให้
เพียงพอ และมีมาตรฐาน 

- เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจบทบาทหน้าท่ี
ของประชาชน 

- ประชาชน - ประชาชนไม่เห็นความสําคัญของการมีส่วน
ร่วม 

- เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจ และความสําคัญ
ของการมีส่วนร่วม 

- บุคลากร - การเปลีย่นแปลงภายในและภายนอก เช่น 
ระเบียบ กฎหมาย เทคโนโลย ี

- เสรมิสร้างความรู้ ความเข้าใจระเบียบ 
กฎหมาย และเทคโนโลย ี

  



3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ 
 

โครงสร้างเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ่ พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ 
อปท. ในเขตจังหวัด 

ศรีสะเกษ 

1. การยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

4. การเสริมสร้างความมั่นคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดบัเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเสริมสร้างภมูิคุ้มกันทางสังคม 

และคุณภาพชีวิตที่ด ี

ยท. 01 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
1.ด้านความมั่นคง 2.การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 
3.การพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพคน 

4.การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกัน
ทางสังคม 

5.การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฉบับที ่12 ยุทธศาสตร์ 1 

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

(อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
อํานาจเจริญ) 

1. การเพิ่มมูลค่าข้าวหอม
มะลิ พืชเศรษฐกิจฯ 

2. การขยายฐานตลาดการ
ท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

3. สนับสนุนและส่งเสริม
ศักยภาพผู้ประกอบการฯ 

ยุทธศาสตร์ 5 ยุทธศาสตร์ 6 ยุทธศาสตร์ 10 ยุทธศาสตร์ 8 ยุทธศาสตร์ 4 ยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ 2 ยุทธศาสตร์ 7 ยุทธศาสตร์ 9 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตําบล
ทุ่งใหญ่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้าน
สังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

ให้พึ่งตนเองได้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่มีประสิทธิภาพ 

 

1. มีโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 

2.สังคมเข้มแข็ง ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี  

4.ประชาชนได้รับความสะดวก
ในการรับบริการจาก อบต.ทุ่ง
ใหญ่ 
 

3.ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ 

กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 10 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 11 กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ 14 กลยุทธ์ 13 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

บริหารงานทั่วไป รักษาความสงบภายใน  การศึกษา  การสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  สร้างความเข้มแข็งฯ  ศาสนาวัฒนธรรมฯ  การเกษตร  งบกลาง  

จํานวน 
โครงการ 

 

ยท. 01 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 

 

จํานวน 
โครงการ 
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริการสาธารณะตามอํานาจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
วิสัยทัศน์ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

กลยุทธ ์

1.มีพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมที่เอื้อ
ประโยชน์ต่อการดํารงชีวิตและการประกอบ
อาชีพของประชาชน 
 

4.ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบรกิาร
จากองค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งใหญ ่3.ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 

2.สังคมเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 
 
 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.การพัฒนาการบริหารจัดการองค์การบริหาร
ส่วนตําบลที่มีประสิทธิภาพ 

3.การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้
พึ่งตนเองได้ 

2.การเสริมสร้างภูมิคุ้มกนัทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตทีด่ี 

ยท. 02 

1.ประชาชนมีความพึงพอใจในการพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานร้อยละ ร้อยละ 80 
 

2.ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการพัฒนา
ทางสังคมและคุณภาพชีวิตร้อยละ 80 
 

3.ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ ร้อยละ 3 
 

4.ประชาชนมีความพึงพอใจด้านการรับบริการ
จาก อบต.ทุ่งใหญ่ ร้อยละ 80 
 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์ 1 กลยุทธ์ 2 กลยุทธ์ 3 กลยุทธ์ 4 กลยุทธ์ 5 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 7 กลยุทธ์ 8 กลยุทธ์ 9 กลยุทธ์ 10 กลยุทธ์ 11 กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 14 

อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

บริหารงานทั่วไป รักษาความสงบภายใน  การศึกษา  การสาธารณสุข  สังคมสงเคราะห์  สร้างความเข้มแข็งฯ  ศาสนาวัฒนธรรมฯ  การเกษตร  งบกลาง  แผนงาน 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัดศรีสะ

เกษ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
ทุ่งใหญ่ 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิตโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว 

หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผดิชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

มีโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่
เอื้ออํานวยต่อการ
ดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

จํานวนถนนเพิ่มขึ้น 40 80 120 160 ปีละ 40 
โครงการ 

1. จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านคมนาคมและระบบ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
เพียงพอ และทั่วถึง 

1. ก่อสร้างถนน 
คสล. 
2. ก่อสร้างถนนดิน 
3. ก่อสร้างสะพาน 
4. ก่อสร้างประปา 
5. วางทอ่ระบายน้ํา 

กองช่าง สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
 

     2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรกัษ์ 
พัฒนาและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1. อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

การสร้างภูมิคุ้มกนั
ทางสังคมและ
คุณภาพชีวิตทีด่ี 

สังคมเข้มแข็ง 
ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 

2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

1. จัดให้มีสถานที่ วัสดุ 
อุปกรณ์ ในการจัดกจิกรรม
สาธารณะอย่างเพียงพอและ
ทั่วถัง 

1. ก่อสร้างเมร ุ
2. ก่อสร้างห้องน้ํา 
3. ต่อเติมศาลา
ประชาคม 
 

กองช่าง สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

     1 2 3 4 ปีละ 1
โครงการ 

2. ส่งเสรมิและสนับสนนุการ
ประกอบอาชีพ 

1. ฝึกอบรมอาชีพ สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

     2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

3. เสริมสร้างความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ติดตั้งกล้องวงจรปิด 
2. ตั้งจุดบริการประชาชน
3. ฝึกอบรมป้องกัน
ยาเสพติด 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

     10 20 30 40 ปีละ 10
โครงการ 

4. ส่งเสรมิและสนับสนนุ
การศึกษาให้เป็นไปตาม
เกณฑ์กําหนด 

1. ก่อสร้าง ศพด. 
2. ปรับปรุง ศพด. 
3. อุดหนนุการศึกษาฯ 

กอง
การศึกษาฯ 
กองช่าง 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

     2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

5. ส่งเสรมิและสนับสนนุการ
ออกกําลังกาย 

1. ก่อสร้างลานกฬีา 
2. จัดโครงการ
แข่งขนักฬีา 

กอง
การศึกษาฯ 
กองช่าง 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 

ยท. 03 
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ความเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด

ศรีสะเกษ 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัดศรีสะ

เกษ 

ยุทธศาสตร์ อบต.
ทุ่งใหญ่ 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด 

ผลผลิตโครงการ 
ค่าเป้าหมาย ความก้าว 

หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผดิชอบหลัก 

หน่วย
สนับสนุน 61 62 63 64 

     2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

6. ส่งเสรมิผู้สูงอายุ พัฒนา
คนพิการ ผู้ดอ้ยโอกาส และ
คนไร้ที่พึ่ง 

1. จ่ายเบี้ยยังชีพ 
2. สร้างบ้านให้คนไร้
ที่พึ่ง 

สํานักงาน
ปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

     1 2 3 4 ปีละ 1
โครงการ 

7. ส่งเสรมิการพัฒนาสตร ี 1. ฝึกอบรมพัฒนา
สตร ี

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

     1 2 3 4 ปีละ 1
โครงการ 

8. สนับสนนุด้านการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภัย 

1. ฝึกอบรม อปพร. สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

     2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

9. ส่งเสรมิและสนับสนนุด้าน
สาธารณสุข 

1. สนับสนนุ สปสช. 
2. อุดหนนุ อสม. 

สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 

     5 10 15 20 ปีละ 5
โครงการ 

10. ส่งเสริมและสนับสนนุ
การจดังานประเพณี งานวนั
สําคัญต่างๆ 

1. จัดโครงการ
ประเพณี 
2. สนับสนนุการจัด
งานประเพณีวนั
สําคัญ 

กอง
การศึกษาฯ 
 

สํานักงานปลัด 
กองคลัง 
 

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขนัได้ 

การยกระดับ
เศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและ
แข่งขนัได้ 

การพัฒนา
เศรษฐกิจฐานราก
ให้พึ่งตนเองได้ 

ประชาชนมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีรายได้
เพิ่มขึ้น 

2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

1. ส่งเสรมิการเกษตรตาม
แนวปรชัญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ก่อสร้างคลองส่งน้ํา 
2. ขุดบ่อน้ําเพื่อ
การเกษตร 
3. ฝึกอบรมเกษตร
พอเพียง 

สํานักงาน
ปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
 

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

การเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกนัทาง
สังคมและคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
องค์การบริหาร
ส่วนตําบลทีม่ี
ประสิทธภิาพ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจในการรับความ
สะดวกในการรับ
บริการจาก อบต.ทุ่ง
ใหญ่ 

ประชาชนมีความพึง
พอใจมากขึ้น 

2 4 6 8 ปีละ 2
โครงการ 

1. จัดให้มีการบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบล
ตามหลักการบริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

1. ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน 
2. ฝึกอบรมพนกังานฯ 
 

กองช่าง 
สํานักงาน
ปลัด 

กองคลัง 
กองการศึกษา
ฯ 

 


