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    บทที่  1 
    บทน า 

  …………………………………………. 
 

 การวางแผนเพ่ือการพัฒนาประเทศไทยเริ่มมีแผนใช้ในสมัยแรก ๆ เรียกว่า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  เริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2504   จนถึงปัจจุบัน  เป็นฉบับที่  10  ( พ.ศ.2550-2555 ) แล้ว ได้กล่าวถึงแนวทางการ
ปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และความเป็นไทยได้อย่างใกล้เคียง
กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เนื่องจากกระแสทิศทางของแผนเปลี่ยนไปเป็นการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่รวดเร็ว  เห็นผลมีตัวชี้วัดเป็นมาตรการบังคับก่อให้เกิดงานที่มีประสิทธิภาพการพัฒนาและจัดท า
แผน   นับตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ปี พ .ศ. 2540 บทบาทอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ   
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมีการกระจายอ านาจให้กับประชาชนมากขึ้นในการคิดที่จะ
พัฒนาตนเอง  ด าเนินกิจกรรมเอง  บริหารกิจกรรมเอง  นอกจากนี้พระราชก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการให้บริการ
สาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

1.1. ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
              แผนยทุธศาสตรก์ารพัฒนา  เปน็การแปลงแผนพัฒนาสามปไีปสู่การปฏิบตั ิโดยมีหลกัคิดทีว่่า

ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทาง และภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ / กิจกรรมได้มากกว่าหนึ่งโครงการ / กิจกรรมที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเปูาหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เปูาหมาย จุดมุ่งหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ในท่ีสุด 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีมากข้ึนจึงจ าเป็นอย่างยิ่งใน การวางแผนงาน   ที่ต้องมี
แผนยุทธศาสตร์        มีวัตถุประสงค์ในการที่จะด าเนินกิจกรรมให้บรรลุเปูาหมายตามที่ได้ก าหนดวิสัยทัศน์       
ดังนั้นการวางแผนจึงมีความเกี่ยวข้องกับการคาดการณ์ต่าง ๆ     ในอนาคตและตัดสินใจเลือก   แนวทางปฏิบัติที่ดี
ที่สุด    โดยผ่านกระบวนการคิดก่อนท าจึงจ าเป็นที่ต้องก าหนดแผนยุทธศาสตร์ก่อน 
  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่ง
แสดงถึง วิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผน พัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอและนโยบาย  ในการพัฒนาท้องถิ่น 

1.3   ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 
ขั้นตอนที่ 1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ.  2548  ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นไว้  แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาว่าเป็นระยะกี่ปี ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงสามารถที่จะพิจารณาว่าจะท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของตน     ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาก าหนดห้วงระยะเวลา  5  ปี  ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งมีระยะเวลาครอบคลุมช่วง  5  ปี  เพ่ือใช้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรอบนโยบาย 

 ในขั้นตอนนี้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องพบผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือ
ชี้แจงวัตถุประสงค์  ความส าคัญ  แนวทางและข้ันตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วจัดท าโครงการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เสนอผ่านปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
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ผู้บริหารท้องถิ่นอนุมัติในโครงการดังกล่าว  แล้วแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือทราบเพ่ือด าเนินการตามห้วงเวลาและข้ันตอนที่
ก าหนดต่อไป 
              ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  1. การเก็บรวบรวมข้อมูล  
  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการรวบรวมและจัดท า
ฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน  ทันสมัย  ซึ่งได้แก่  ข้อมูลเบื้องต้นในด้านการเมืองการปกครอง  เศรษฐกิจ  สังคม 
ฯลฯ โดยข้อมูลควรแสดงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไป  แสดงค่าเฉลี่ยร้อยละ  และการวิเคราะห์ข้อมูล  ตลอดจนการให้
ความเห็น  ซึ่งข้อมูลที่ควรจัดท าได้แก่  ข้อมูลประชากร  อาชีพและรายได้  สุขภาพ การศึกษา ทรัพยากร การ
คมนาคมขนส่ง การพาณิชย์ การลงทุน อุตสาหกรรม และข้อมูลงบประมาณ เป็นต้น 
  2. การรวบรวมปัญหาส าคัญของท้องถิ่น 
  ข้อมูลปัญหาส าคัญของท้องถิ่นจะช่วยในการก าหนดยุทธศาสตร์เพ่ือแก้ไขปัญหา  ดังนั้นองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงควรรวบรวมปัญหาที่ส าคัญไว้ให้น าแผนชุมชน  มาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในการวางแผนขององค์กรภาครัฐ  เรื่องที่ยากและสลับซับซ้อนคือการวิเคราะห์ปัญหาและเลือกปัญหาที่
เหมาะสม  เพ่ือน ามาก าหนดยุทธศาสตร์ในการตอบสนองปัญหา  ความต้องการของสาธารณชน  และเพ่ือความ
รอบคอบในการพิจารณาปัญหาสาธารณะ  องค์การสหประชาชาติได้ให้หลักคิดว่าด้วย “การจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหา”  โดยใช้วิธีการ  Rating  Scales  ซึ่งมีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ  รวม  5  เกณฑ์  
ประกอบด้วย 

ก. ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ 
ข. ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
ค. ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ง. การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
จ. ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการ 

 ขั้นตอนที่ 3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็น
สภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  โดยเป็นการตอบค าถาม
ว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน ”  ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานใน
อนาคตต่อไป  ทั้งนี้ โดยใช้เทคนิค SWOT  analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่จุดแข็ง  ( Strength  -  S) 
จุดอ่อน (Weak - W) และปัจจัยภายนอกได้แก่ โอกาส  (Opportunity - O)  และอุปสรรค  (Threat – T) 
            ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
 1. การก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น 
  วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง เป็นถ้อยแถลงที่ระบุสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดในอนาคตข้างหน้า 
 2. การก าหนดภารกิจหลัก  หรือพันธกิจ ( mission)  ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดสิ่งที่ท้องถิ่นจะต้องท า  โดยจะเกิดขึ้นหลังจากท่ีทราบว่าท้องถิ่นต้องการอะไร  เป็น
อะไรในอนาคต  และจะเป็นได้เม่ือผลการวิเคราะห์ศักยภาพและการประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน
ปรากฏ  ผนวกกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นและความต้องการ/ความคาดหวังของทุกฝุายในท้องถิ่น  ดังนั้น  การตอบ
ค าถามว่าท้องถิ่นจะต้องท าอะไร  เพื่อใคร  ค าตอบที่เกิดขึ้นก็คือ  ความหมายของค าว่า  “พันธกิจหลัก”  นั่นเอง 
 
 
 
 



3 
 

 ขั้นตอนที่  5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  จุดมุ่งหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาที่ยั่งยืน  หมายถึง  ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรค่าแก่
การด าเนินงานทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  วัฒนธรรม  สิ่งแวดล้อม  และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะ
ก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่  6  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีท้องถิ่นจะต้องท า
แล้ว การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์จะต้องก าหนดวัตถุประสงค์หรือทิศทางโดยรวมของท้องถิ่นเพ่ือน าท้องถิ่นไปให้บรรลุ
ความต้องการที่จะเป็นในอนาคต ซึ่งวัตถุประสงค์สามารถจ าแนกได้เป็น  2  ส่วน 

1. วัตถุประสงค์โดยรวมของท้องถิ่น 
2. วัตถุประสงค์เฉพาะส่วน/เฉพาะเรื่อง 

     ขั้นตอนที่  7  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
  เมื่อได้ด าเนินการก าหนดวิสัยทัศน์  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพื้นฐานการ
วิเคราะห์ SWOT  แล้ว  ขั้นตอนต่อไปคือการก าหนดแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่นซึ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
หมายถึง  แนวคิดหรือวิธีการที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่
ต้องการในอนาคตได้อย่างไร  อันเป็นการตอบค าถามว่า “ท้องถิ่นจะไปถึงจุดหมายที่ต้องการได้อย่างไร” 
       ขั้นตอนที่  8  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดปริมาณหรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่
ก าหนด  จึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลที่คาดว่าจะได้รับในเชิงปริมาณตามช่วงเวลาต่างๆของกระบวนการด าเนินงาน 
  เปูาหมายที่ดีควรมีองค์ประกอบ  ดังนี้  

1. เงื่อนเวลา  ควรระบุว่าต้องการท าอะไรให้บรรลุผลเมื่อไหร่ 
2. ปริมาณ  ที่ต้องการจะให้เกิดข้ึนในจ านวนเท่าไร 
3. คุณภาพ เป็นสภาพที่พึงปรารถนา 
4. สถานที่ เป็นการระบุถึงเขตพ้ืนที่ครอบคลุมที่ต้องการ  
5. มีความเป็นไปได้ในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จริง 
6. ควรเป็นข้อความที่แสดงผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นภายหลังโครงการสิ้นสุด 
7. กรณีท่ีมีเปูาหมายมากกว่าหนึ่งเปูาหมาย  ควรจัดล าดับความส าคัญหรือความ 

เร่งด่วนไว้เพื่อให้เห็นถึงความจ าเป็นเร่งด่วน 
        ขั้นตอนที่  9  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ด าเนินการตามระเบียบนี้  โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้  
  1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา  ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือน ามาก าหนดแนว
ทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามาวิเคราะห์
เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
  3. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น  
  4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป  
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1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทาง     ในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสถานการณ์ที่เป็นจริงและแนวทางใน การบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ     ทั้งนี้จะต้องสอด  คล้องกับศักยภาพของ
ท้องถิ่น    ปัญหาและความต้องการของประชาชน     การวางแผนยุทธศาสตร์มีความ    ส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    เนื่องจากเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่   สถานการณ์ที่ต้องการให้เกิดข้ึน  ในอนาคตเป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนามุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ ได้     อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
  ดังนั้นการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดี  จะต้องตั้งบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและการ
วิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ ทั้งนี้ เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน    ในท้องถิ่น     อย่างแท้จริงถาวร และ
ยั่งยืนต่อไป 

 
------------------------------------------------  
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                                                   บทที ่ 2 
     สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

       องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย ์
 

2.1 สภาพทัว่ไป 
     2.1.1 ทีต่ั้ง  
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอหนองก่ี ประมาณ  2  
กิโลเมตรและมีพ้ืนที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลต าบลหนองกี่  อยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอหนองก่ี จังหวัดบุรีรัมย์   
 ทิศเหนือ  
 ติดต่อกับต าบลเย้ยปราสาท  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  
 ทิศใต้   

 ติดต่อกับต าบลดอนอะราง  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์  
 ทิศตะวันออก   

 ติดต่อกับต าบลทุ่งกระเต็น  อ าเภอหนองก่ี  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 ทิศตะวันตก   
 ติดต่อกับต าบลบุกระสัง  อ าเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์ 
      2.1.2 เน้ือที่ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา มีพืน้ทีป่ระมาณ   43.00  ตารางกิโลเมตร  
       2.1.3 ภูมปิระเทศ 
 สภาพพืน้ทีท่ัว่ไปขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา เป็นพืน้ที่ราบลุ่ม ไม่มีปุาไม้หนา
ทึบ เป็นไร่โล่งเตียน   
      2.1.4 จ านวนหมู่บ้าน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา ประกอบด้วยหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน   ดังนี้ 
  หมู่ที่  1   บ้านสระหลวง   เป็นหมู่บ้านในเขต อบต. (บางส่วน) 
  หมู่ที่  3   บ้านโนนทอง    เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  4   บ้านศรีสง่า      เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. (บางส่วน) 
  หมู่ที่  5   บ้านเสือชะเง้อ  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. ทั้งหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  7   บ้านสุขส าราญ  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต. (บางส่วน) 
  หมู่ที่  10 บ้านโนนสีทอง  เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต.  ทั้งหมู่บ้าน 
  หมู่ที่  12 บ้านทุ่งรวงทอง เป็นหมู่บ้านในเขต  อบต.  บางส่วน 
 2.1.5 จ านวนประชากร  

ที ่
หมู่บ้าน 

จ านวนประชากร 
จ านวนหลังคาเรือน 

ชาย หญิง รวม 
1 บ้านสระหลวง 6 16 22 4 
2 บ้านโนนทอง 393 356 749 158 
3 บ้านศรีสง่า 50 47 97 40 
4 บ้านเสือชะเง้อ 275 266 541 113 
5 บ้านสุขส าราญ 171 177 348 119 
6 บ้านโนนสีทอง 213 218 431 93 
7 บ้านทุ่งรวงทอง 120 94 214 51 

รวม 1,228 1,174 2,402 578 
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2.2 สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
     2.2.1 สภาพทางเศรษฐกิจ 
      การประกอบอาชีพ 
  -  ท านา              238  ครัวเรือน 
  -  ท าสวน    65  ครัวเรือน  
  -  ท าสวนพืชผักสวนครัว   69  ครัวเรือน  
  -  ท าไรมันส าปะหลัง   30  ครัวเรือน  
  -  ท าไร่อ้อย      2  ครัวเรือน  
  -  เลี้ยงโค,กระบือ   30  ครัวเรือน  
  -  อุตสาหกรรมในครัวเรือน    6  ครัวเรือน  
  -  เลี้ยงสุกร      3  ครัวเรือน  
  -  อาชีพอ่ืน  ๆ    225  ครัวเรือน  
 
ผลผลิตการปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ที่ส าคัญ 
 
 
ที ่

 
 

หมู่บ้าน 

การปลูกข้าวนาปี 
(ไร/่กก.) 

การปลูกพืชไร่อื่น  
(ไร/่กก.) 

 

ข้าวเจ้า 
ข้าวเหนียว มัน

ส าปะหลัง 
อ้อย อ่ืน  ๆ 

1 บ้านโนนทอง 416 37 - - - 
2 บ้านศรีสง่า 450 100 - 3,000 - 
3 บ้านเสือชะเง้อ 480 - - - - 
4 บ้านสุขส าราญ 1/400 1/500 1/3,000 - - 
5 บ้านโนนสีทอง 715 15 30 - 8 
6 บ้านทุ่งรวงทอง 200 5 - - - 
 
2.2.2 หน่วยธุรกิจในเขตพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา   ไดแ้ก่ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ล าดับ ประเภท จ านวน 
1 ปั้มน้ ามัน  ขนาดใหญ่ 2 
2 ปั้มน้ ามันหลอด - 
3 ร้านค้าเบ็ดเตล็ด 32 
4 ร้านรับซ่อมยานยนต ์ 9 
5 ลานมัน 6 
6 โรงส ี 6 
7 โรงงานอุตสาหกรรม - 
8 ฟาร์มไก ่ 3 
9 ร้านค้าวัสดุก่อสร้าง 2 
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2.3 การบริการพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
         2.4.1 การคมนาคม 

 
ที ่

 
หมู่บ้าน 

ถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

จ านวน
(สาย) 

ระยะทาง
(กม.) 

1 บ้านโนนทอง 4 1.559 1 2 5 1.075 
2 บ้านศรีสง่า 1 0.08 - - 1 0.8 
3 บ้านเสือชะเง้อ 3 1.45 1 0.37 4 3.84 
4 บ้านสุขส าราญ 4 1.822 1 0.5 2 0.37 
5 บ้านโนนสีทอง 6 1.886 - - 3 1.9 
6 บ้านทุ่งรวงทอง 2 0.6 - - 3 4 

รวม 20 7.397 2 2.37 18 11.985 
 
2.5 ขอ้มลูเก่ียวกับศักยภาพท้องถ่ิน 
              2.5.1 ข้อมูลสมาชิก อบต. 
ข้อมูลด้านการศึกษาสมาชิก อบต. 

 
 

จ านวนสมาชิก 
ระดับการศึกษา 

 

ประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา

ตอนต้น 
มัธยมศึกษา

ตอนปลาย/ปวช 
อนุปริญญา

หรือเทียบเท่า 

 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า

ปริญญาตรี 
ชาย    10   คน 7 - 2 1 - - 
หญิง    2   คน 1 1 - - - - 
รวม    12  คน 8 1 3 - - - 

 
              2.5.2 โครงสร้างคณะผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 

เลขานุการนายก อบต. 
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ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผู้บริหารคณะผู้บริหาร ระดับการศึกษา 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ปริญญาโท 
   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   ประถมศึกษาปีที่  7 
   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล ประถมศึกษาปีที่ 6 
   เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มัธยมศึกษาปีที่ 6 
 
2.5.1 โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ 
          
 
 
    
 
 
 
 

 
 

ข้อมูลพนักงานส่วนต าบล 

ส่วน จ านวน ระดับการศึกษา 

ส านักงานปลัด 
 
ส่วนการคลัง 
 
ส่วนโยธา 
ส่วนสวัสดิการสังคม 
 

7 
 
2 
 
1 
1 

 

-ปริญญาโท  3  คน 
- ปริญญาตรี  4  คน 
- ปริญญาโท  2  คน 
 
- ปริญญาตรี  1  คน 
- ปริญญาตรี  1  คน 
 

รวม 12  
  

ข้อมูลพนักงานจ้าง 

ส่วน จ านวน ระดับการศึกษา 

ส านักงานปลัด 
 
 
ส่วนการคลัง 
ส่วนโยธา 

5 
 
 
1 
1 

- ปริญญาตรี   3  คน 
-  ปวส.    1  คน 
-  ป.6      1   คน 
-  ปริญญาตรี    1  คน 
-  ปริญญาตรี    1  คน 

รวม 6  
 
 
 

ปลัด อบต. 

ส านักงานปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา 

ส่วนการศึกษาฯ ส่วนสวัสดิการฯ 
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2.5.2 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนต าบล  
 
 

      
 
       
 

  
 

2.5.2.1โครงสร้างการก าหนดส่วนราชการ 
                   โครงสร้าง          
 จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบล ได้ก าหนดภารกิจหลักและภารกิจรองที่จะด าเนินการ  
ดังกล่าวโดยองค์การบริหารส่วนต าบล ก าหนดต าแหน่งของพนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจดังกล่าว และในระยะแรก
การก าหนดโครงสร้างส่วนราชการที่จะรองรับการด าเนินการตามภารกิจนั้น    อาจก าหนดเป็นภารกิจอยู่ในงาน หรือ
ก าหนดเป็นฝุายและในระยะต่อไป เมื่อมีการด าเนินการตามภารกิจนั้น และองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาเห็นว่า 
ภารกิจนั้นมีปริมาณงานมากพอก็อาจจะพิจารณาตั้งเป็นส่วนต่อไป  ดังนี้ 
          1.ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

มีภาระหน้าทีเ่กี่ยวกับงานธุรการสารบรรณการจัดท าแผนพัฒนาต าบล การจัดท าร่างข้อบังคับ 
การจัดท าทะเบียนคณะผู้บริหาร  สมาชิกอบต . การด าเนินการ   ตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
การให้ค าปรึกษางานในหน้าทีแ่ละความรับผิดชอบการปกครอง บังคับบัญชา    พนักงานส่วนต าบลและ พนักงานจ้าง    
การบริหารงานบุคคลของ อบต.ทัง้หมด    การด าเนินการ  เกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้อง  
แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน  คือ 
 1.1 งานบริหารทัว่ไป     มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  - งานสารบรรณ 
  - งานอ านวยการและข้อมูลข่าวสาร 
  - งานบริหารงานบุคคล 
  - งานเลือกต้ัง 
  - งานตรวจสอบภายใน 
  - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเทีย่ว  

1.2 งานนโยบายและแผน    มีหน้าความรับผิดชอบ 
 - งานนโยบายและแผนพัฒนา 
 - งานวิชาการ 
 - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์ 
 - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ 
 - งานงบประมาณ 
1.3  งานกฎหมายและคดี   มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 - งานกฎหมายและนิติกรรม 
 - งานการด าเนินการทางคดีและศาลปกครอง 
 - งานร้องเรียนร้องทุกข์และอุทธรณ์ 
 - งานระเบียบการคลัง 
 - งานข้อบัญญัติ อบต. 
 

สภา  อบต.      คณะผู้บริหาร   อบต. 

   พนักงานส่วนต าบล 

  ส านักงานปลัด     ส่วนการคลัง    ส่วนโยธา    ส่วนอื่น  ๆ 

  องค์การบริหารส่วนต าบล 
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1.4 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 - งานอ านวยการ 
 - งานป้องกัน 
 - งานช่วยเหลือฟืน้ฟ ู

- งานกู้ภัย 
2. ส่วนการคลัง     
มีภาระหน้าทีเ่กี่ยวกับการจัดท าบัญชีและทะเบียนรับ-จ่ายเงินทุกประเภท งานเกี่ยวกับการเงิน  

การเบิกจ่ายเงินการเก็บรักษาเงิน  การน าส่งเงิน  การฝากเงิน  การตรวจเงิน อบต.  รวบรวมสถิติเงินได้  ประเภท
ต่างๆ  การเบิกตัดปี  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ  การหักภาษีและน าส่ งเงินคงเหลือประจ าวัน    
การรับและจ่ายขาดเงินสะสมของ อบต .  การยืมเงินทดรองราชการ  การจัดหาผลประโยชน์จากสิ่งก่อสร้างและ
ทรัพย์สินของอบต. ตรวจสอบงานของจังหวัดและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินการเร่งรัดใบส าคัญและเงินยืมค้างช าระ 
การจัดเก็บ ภาษี  การประเมินภาษี  การเร่งรัดจัดเก็บรายได้  การพัฒนารายได้  การออกใบอนุญาตและค่าธรรมเนียม  
ต่างๆ และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้อง   แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  งาน คือ 

2.1 งานการเงิน    มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  - งานรับเงิน – เบิกจ่ายเงิน 
  - งานจัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
  - งานเก็บรักษาเงิน 

2.2  งานบัญชี   มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
  - งานการบัญชี 
  - งานทะเบียนคุมการเบิกจ่าย 
  - งานงบการเงินและงบทดลอง 
  - งานงบแสดงฐานะทางการเงิน 
 2.3  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

 - งานภาษีอากร  ค่าธรรมเนียมและค่าเช่า 
 - งานพัฒนารายได้ 
 - งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ 
 - งานทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ 

 2.4  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ   มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 - งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนทีภ่าษี 
 - งานพัสดุ 
 - งานทะเบียนเบิกจ่ายวัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะ 
3. ส่วนโยธา   
มีภาระหน้าทีเ่กี่ยวกับการส ารวจออกแบบและจัดท าโครงการ ใช้จ่ายเงินของอบต .การอนุมัติ เพือ่ 

ด าเนินการตามโครงการทีต้ั่งจ่ายจากเงินรายได้ของอบต . งานบ ารุงซ่อม และจัดท าทะเบียน ส่ิงก่อสร้าง 
ทีอ่ยู่ในความรับผิดชอบของอบต.การให้ค าแนะน าปรึกษา เกี่ยวกับการจัดท าโครงการ และการออกแบบ ก่อสร้าง   
แก่อบต. และหน่วยงานอื่นทีเ่กี่ยวข้อง   งานควบคุมอาคาร การดูแล ควบคุม ปรึกษา ซ่อมแซม วัสดุครุภัณฑ์   
และปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นทีเ่กี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 4 งาน คือ 
 3.1 งานก่อสร้าง      มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 

- งานก่อสร้างและบูรณะถนน 
 - งานก่อสร้างและบูรณะสภาพและโครงการพิเศษ 
 - งานระบบข้อมูลและแผนทีเ่ส้นทางคมนาคม 
 - งานบ ารุงรักษาเคร่ืองจักรและยานพาหนะ 
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 3.2  งานออกแบบและควบคุมอาคาร    มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 - งานสถาปัตยกรรมและมัณฑศิลป์ 
 - งานวิศวกรรม 
 - งานประเมินราคา 
 - งานควบคุมการก่อสร้างอาคาร 
 - งานบริการข้อมูลและหลักเกณฑ์ 
 - งานออกแบบ 

 3.3  งานประสานสาธารณูปโภค    มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 - งานประสานสาธารณูปโภคและกิจการประปา 
 - งานขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
 - งานระบายน้ า 
 - งานจัดตกแต่งสถานที่ 

 3.4  งานผังเมือง   มีหน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 - งานส ารวจและแผนที่ 
 - งานวางผังพัฒนาเมือง 
 - งานควบคุมทางผังเมือง 

     - งานจัดรูปทีดิ่นและฟืน้ฟูที่ดิน 
 

        4. ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานจัดการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่น  งานสันทนาการ   งานการศาสนา  งานศิลปวัฒนธรรม งาน
ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ และปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องโดยแบ่งส่วนราชการ ภายใน
ออกเป็น 2 งาน คือ 

 

          4.1 งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้ 
                   - งานส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
                   - งานส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
                   - งานสนับสนุนกิจการศาสนา  
                   - งานสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น 
                   - งานสันทนาการ   
                   - งานอ่ืนๆที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย  
          4.2 งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
                   - งานจัดการศึกษา พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                   - งานประสานและสนับสนุนโรงเรียนประถมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
                   - งานจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
                   - งานห้องสมุด และเครือข่ายทางการศึกษา  
                   - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา  
                   - งานส่งเสริม สนับสนุน เสนอแนะ และการเผยแพร่เก่ียวกับการศึกษา 
                   - งานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
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5.ส่วนสวัสดิการและสังคม  
             มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับการสังคมสงเคราะห์  การส่งเสริม  สวัสดิการเด็กและเยาวชน  การพัฒนา
ชุมชน  การจัดระเบียบชุมชนหนาแน่นและชุมชนแออัด  การจัดให้มีและสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เยาวชน  การส่งเสริม
งานประเพณีท้องถิ่น  และงานสาธารณะ  การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือตรวจสอบเก่ียวกับงานสวัสดิการสังคมและ
ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 3 งาน คือ 
             5.1 งานสังคมสงเคราะห์ มีหน้าที่เก่ียวกับ  
                    - งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พ่ึง  
                    - งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ  
                    - งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ  
                    - งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการด าเนินการด า เนิน ชีวิตในครอบครัว  
                    - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน  
                    - งานส ารวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่างๆ  
                    - งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท  
                    - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือการสังคมสงเคราะห์   
                    - งานให้ค าปรึกษา แนะน าในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ  
                    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย  
             5.2 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีหน้าที่เก่ียวกับ  
                    - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ  
                    - งานสงเคราะห์เด็กก าพร้า อนาถา ไร้ที่พ่ึง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง   
                    - งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมอง และปัญญา  
                    - งานให้ความช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหาร
กลางวัน ทุนการศึกษา ฯลฯ  
                    - งานส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ได้แก่ การสอดส่องดูแล และช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่
ประพฤติตนไม่สมแก่วัย  
                    - งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน   
                    - งานให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เด็กและเยาวชนซึ่งมีปัญหาในด้านต่างๆ  
                    - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย                                                       

   5.3 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ  
                    - งานส ารวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพ่ือรับผิดชอบในการปรับปรุง ชุมชนของตนเอง   
                    - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน  
                    - งานจัดระเบียบชุมชน  
                    - งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อน าบริการขั้นพ้ืนฐาน ไปบริการแก่ชุมชน   
                     - งานจัดท าโครงการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ให้แก่ชุมชน  
                     - งานด าเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และ
สุขาภิบาล  
                     - งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 
 
2.2.2 งบประมาณ 
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ตารางรายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

รายรับ 
รับจริง 

ปี  2552 
ประมาณการ 

ปี  2553 
ประมาณการ 

ปี  2554 
ก. รายได้ภาษีอากร    
    1. หมวดภาษีอากร 5,008,598.08 8,270,000 8,609,500 
       1.1 ภาษีบ ารุงท้องที่ 50,750.47 40,000 40,000 
       1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 58,471 39,300 39,300 
       1.3 ภาษีสรรพสามิต 580,928.46 2,200,000 2,200,000 
       1.4 ภาษีสุรา 342,027.88 900,000 900,000 
       1.5 ภาษีปูาย 10,748 1,700 1,700 
       1.6 อากรฆ่าสัตว์ 2,877 2,500 2,500 
       1.7 ค่าธรรมเนียม และนิติกรรมท่ีดิน 192,527 225,480 225,000 
       1.8 ภาษีมูลค่าเพ่ิม 3,735,774.53 4,750,000 5,090,000 
       1.9 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 0 10,000 10,000 
       1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 9,291.55 5,000 5,000 
       1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
       1.12 ภาษีรถยนต์และล้อเลื่อน 
       1.13 ค่าธรรมเนียมน้ าบาดาลและใช้น้ าฯ 

25,202.19 
0 
0 

15,000 
80,000 
1,020 

15,000 
80,000 
1,020 

ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร    
  1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 13,654.72 17,000 22,440 
      1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตวฯ์ 3,142 6,600 6,600 
      1.2 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข 0 2,500 2,500 
      1.3 ค่าปรับผู้กระท าผิดทางกฎหมายจราจรทางบก 0 2,800 2,800 
      1.4 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการพนัน 
      1.5 ค่าปรับผิดสัญญา 
      1.6 ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 
      1.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 

      1.8 ค่าธรรมเนียมปิดปูายประกาศ 

0 
1,608 
8,530 

364.72 
10 

100 
0 

5,000 
0 
0 

100 
1,600 
8,500 

330 
10 

    2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 62,536.71 8,000 8,000 
       2.1 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 62,536.71 8,000 8,000 
   3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 162,900.70 55,000 2100,060 
       3.1 ค่าขายแบบแปลน 1,600 30,000 30,000 
       3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น 161,238.70 5,000 160,000 
       3.3 เงินช่วยเหลือจากสาธารณูปโภค 0 20,000 20,000 
ค.หมวดรายได้จากทุน    
ง. เงินช่วยเหลือ    
   1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไปรัฐบาล           5,297,655.71 5,200,000 5,363,000 
       1.1 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 5,297,655.71 5,200,000 5,363,000 

รวม 10,545,345.92 13,550,000 14,213,000 
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ตารางรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
หมวด จ่ายจริง 

ปี 2552 
งบประมาณ 
ปี  2553 

งบประมาณ 
ปี  2554 

1. รายจ่ายงบกลาง 1,481,128  1,963,340  2,005,300  
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 2,138,928  4,054,440  4,111,920  
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว 611,040  - -  
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 3,663,457.03  4,221,770  4,791,950  
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 170,148.05  214,000 281,330  
6. หมวดเงินอุดหนุน 189,996  801,000  264,000  
7. หมวดรายจ่ายอื่น 1,234,500 166,950 -  
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 678,200  1,963,340  2,758,500  

รวม 10,545,345.92 13,550,000 14,213,000 
 

2.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะที่ผ่านมา 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ปี 2553 

ประมาณการ
ในแผนฯ 
ปี 2553 

โครงการที่
ด าเนินการ

จริง  

งบประมาณ 
รายจ่ายปี 

2553 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน      

1.1 ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงก่อสร้าง และบ ารุงรักษาระบบ
ประปา  ถังเก็บน้ า  บ่อน้ าตื้น  แหล่งน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 

2 1,300,000 1  200,000  
 

50 

1.2 การก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษา  ถนนท่อระบายน้ า 
สะพาน ท่อลอดเหลี่ยม 

7 3,100,000 7 844,000  
 

100 

1.3 ขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/บ ารุงรักษา  ไฟฟูาสาธารณะ  
โทรศัพท์สาธารณะ 

2 300,000 2 475,000  
 

100 

รวม 11 4,700,000 10 1,519,000 90.90 

2. ด้านแหล่งน้ า      

2.1 การพัฒนา  ก่อสร้าง ปรับปรุง  แหล่งน้ า เพื่อการเกษตร 
2 300,000 0 0 

 
0 

รวม 2 300,000 0 0 0 

3. ด้านเศรษฐกิจ      

3.1 การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจ และการ
เรียนรู้ในชุมชน  
3.2 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน 
3.3 การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ 

3 
 
4 
1 

65,000 
 

140,000 
5,000 

2 
 
1 
0 

80,000  
 

20,000 
0 

66.67 
 

25 
0 

รวม 8 210,000 3 100,000  37.5 

4. ด้านสังคม      
4.1 การพัฒนาสร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม 7 1,442,000 6 1,661,000  85.71 

4.2 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
5 150,000 3 125,000  

 
60 

รวม 12 1,592,000 9 1,786,000 75 

5. ด้านสาธารณสุข 
5.1 การควบคุมและปูองกันโรค 

 
2 

 
90,000 

 
2 

 
90,000 

 
100 
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5.2 การเสริมสร้างสุขภาพท่ีดีให้กับประชาชน และการ
ด าเนินงานสารธารณสุขโดยเน้นการมีส่วนร่วม 

3 90,000 1 60,000 33.33  

รวม 5 180,000 3 150,000 60 

 

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา 
โครงการตาม
แผนพัฒนา 
ปี 2553 

ประมาณการ
ในแผนฯ 
ปี 2553 

โครงการที่
ด าเนินการ

จริง  

งบประมาณ 
รายจ่ายปี 

2553 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

โครงการ 

6. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ      

6.1 การเพิ่มโอกาสการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน 
6 315,000 4   145,000  

 
66.67 

6.2 การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน การศึกษาฯ 
4 140,000 6      

221,710  
 

100 

6.3 การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
5 420,000 3      

290,000  
 

60 

6.4 การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 8 255,000 7 435,000 87.5 

รวม 
23 1,130,000 20   

1,091,710 
86.95 

7. ด้านการเมือง การบริหารและการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น      

7.1 การส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ภาค
ประชาชน 
7.2 การเพิ่มโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน
การเมือง การบริหาร 
7.3 การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการ
บริการจัดการ 

6 
 
7 
 

15 

160,000 
 

61,000 
 

1,574,000 

4 
 
5 
 

13 

  170,000  
 

115,000 
 

2,350,000 
 

66.67 
 

71.42 
 

86.67 

รวม 28 1,795,000 22 2,635,000 78.57 

8. ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
8.1  การสร้างจิตส านึกและการตระหนักในคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
5 

 
1,760,000 

 
3 

 
204,210 

 
60 

รวม 5 1,760,000 3 204,210 60 

รวมท้ังสิ้น 94 11,667,000 70 7,485,920 74.47 

 
------------------------------------------------------------- 
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บทที่  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 

3.1 หลักและแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
การวางแผนการพัฒนาท้องถิ่น      เป็นแนวความคิดท่ีดีแต่การปฏิบัติที่ผ่านมาไม่เกิดเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  

เพราะงบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนา   การแก้ไขปัญหาที่ผ่านมายังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด  ไม่บรรลุวัตถุประสงค์
ของประชาชน  

การวางแผนที่ผ่านมาได้ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม     ในการวางแผนที่จะพัฒนา ถึงแม้นรัฐธรรมนูญจะ
กระจายอ านาจให้         แม้นพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ  ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการคิด
วางแผนการพัฒนาตนเอง   เข้ามาบริหารงาน  ควบคุมงบประมาณเอง  ในทางปฏิบัติการคิดที่จะพัฒนาก็ยังไม่พ้น 
โครงสร้างพื้นฐาน  

การพัฒนาท้องถิ่นที่แท้จริง  ต้องเกิดจากประชาชน เพราะจะทราบปัญหาและปัญหานั้นจะแก้อย่างไร    
ด าเนินการอย่างไร  ประชาชนเท่านั้นที่จะบอกได้ดีที่สุดในการวางแผนพัฒนา 

 

1. นโยบายและแนวคิดการพัฒนาระดับชาติ 
 
           1.ปรัชญาและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

“ เศรษฐกิจพอเพียง ”  เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสชี้แนะแนวทางการ
ด าเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี  ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจและภายหลังได้
ทรงเน้นย้ าแนวทางการแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้น  และสามารถด ารงอยู่ได้อย่างมั่นคง  และยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์
และความเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ได้ประมวลและกลั่นกรองพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง  เศรษฐกิจพอเพียง  ซึ่งพระราชทานในวโรกาสต่างๆ  โดยได้รับพระราชทานพระ
บรมราชานุญาตให้น าไปเผยแพร่  เมื่อวันที่  29  พฤศจิกายน 2542 เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของทุกฝุายและประชาชน
โดยทั่วไป  ดังนี้ 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

เศรษฐกิจพอเพียง   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่
ระดับครอบรัว   ระดับชุมชน     จนถึงระดับรัฐ   ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไป ในทางสาย
กลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์  ความพอเพียง    หมายถึง  ความ
พอประมาณ   ความมีเหตุผล      รวมถึงความจ าเป็นที่ต้องมี   ระบบภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี   พอสมควรต่อการมี
ผลกระทบใด ๆ    อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน   ทั้งนี้  จะต้องอาศัย  ความรอบรู้  ความรอบ
ครอบ  และความระมัดระวังอย่างยิ่ง  ในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและด าเนินการทุกขั้นตอน  และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ      โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ    นักทฤษฎี       และ นัก
ธุรกิจในทุกระดับ ให้มีส านึกใน  คุณธรรม   ความซื่อสัตย์สุจริต  และให้มีความรอบครอบที่เหมาะสม   ด าเนินชีวิต
ด้วยความอดทน  ความเพียร  มีสติ   ปัญญา  และความรอบคอบ       เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับ การ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ  สังคม   สิ่งแวดล้อม   และวัฒนธรรม      จากโลกภายนอกได้
เป็นอย่างด ี
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 
3.แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10 ( พ.ศ.2550-2555) 
ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10 ( พ.ศ.2550-2555)  ประเทศไทยยังคงต้อง

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในหลายบริบท  ทั้งที่เป็นโอกาสและข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ  จึงต้องมีการ
เตรียมความพร้อมของคนและระบบให้สามารถปรับตัวพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและแสวงหาประโยชน์
อย่างรู้เท่าทันโลกาภิวัตน์และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกภาคส่วนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒน์ที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจ าเป็นต้อง
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม  โดยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของโครงสร้างของระบบต่างๆ  
ภายในประเทศให้มีศักยภาพ  แข่งขันได้ในกระแสโลกาภิวัฒน์  และสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ  ได้อย่างรู้เท่าทัน  ควบคู่ไปกับการกระจายการพัฒนาที่เป็นธรรม  และเสริมสร้างความเท่าเทียม
กันของกลุ่มคนในสังคม  และความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น  พร้อมทั้งฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้คงความสมบรูณ์เป็นรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง  และเป็นฐานการด ารงวิถีชีวิตของชุมชนและ
สังคมไทย ตลอดจนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ  อันจะน าไปสู่การพัฒนา
ประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน  สามารถด ารงอยู่ในประชาคมโลก  ได้อย่างมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี  โดยมียุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10  ดังนี้  
 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้  ให้ความส าคัญกับ 
          (1)  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
          (2)  การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
          (3)  การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ   ให้
ความส าคัญกับ 
  (1)  การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  
  (2)  การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  
  (3)  การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
สันติและเก้ือกูล 
 3. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและย่ังยืน  ให้ความส าคัญกับ 
  (1)  การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและบริการบนฐานความรู้และ
ความเป็นไทย 
  (2)  การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ  
  (3)  การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็น
ธรรม 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  โดยให้ความส าคัญ 
  (1)  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  
  (2)  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  (3)  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  
 
 
 
 



18 
 

5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุ่งเสริมสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมอย่างยั่งยืน  โดยให้ความส าคัญกับ 
  (1)  การเสริมสร้าง  และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการ
ด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
  (2)  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการบริหารจัดการประเทศ  
  (3)  สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เน้นการบริการแทนการก ากับควบคุม
และท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา 
  (4)  การกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค  ท้องถิ่น  และชุมชนเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง  
  (5)  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล  
 
  (6)  การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  และข้ันตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมเพ่ือสร้างสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา 
  (7)  การรักษาและเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู่ดุลยภาพและ
ความยั่งยืน 
 

 4. ค าแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรี (นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ) 
1. นโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการในปีแรก 

1.1  การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมเพ่ือให้เกิดความเชื่อม่ันแก่ภาคประชาชนและ
เอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

   1.1.1  เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ  
   1.1.2  จัดให้มีส านักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร  
   1.1.3  ปฏิรูปการเมือง  
   1.1.4  เร่งสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาของชาวโลก  
   1.1.5  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ก าลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน  
   1.1.6  เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว  
   1.1.7  เร่งลงทุนเพ่ือการพัฒนาประเทศ  
  1.2  การรักษาและเพ่ิมรายได้ของประชาชน  

1.2.1  ร่วมมือกับภาคเอกชนในการด าเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้างและปูองกันการขยายตัวของ
การเลิกจ้าง 

   1.2.2  ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า  
1.2.3  เร่งรัดด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงานอัน

เนื่องมาจากวิกฤต เศรษฐกิจ 
   12.4  สร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ  
   1.2.5  เพ่ิมมาตรการด้านการคลัง  
   1.2.6  สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  
   1.2.7  ด าเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของรัฐให้มี  
             ประสิทธิภาพ  
   1.2.8  เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้า 
   1.2.9  จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ  
   1.2.10 ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขปะจ าหมู่บ้าน (อสม.)ทั่วประเทศให้ปฏิบัติงานเชิงรุก 
  1.3  การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  
   1.3.1  ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี  15  ปี  
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   1.3.2  ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและบริการที่มีความจ าเป็นต่อการครองชีพ  
  1.3.3  ด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน  
   1.3.4  ใช้กองทุนน้ ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ ามัน  
  1.4  จัดตั้งคณะกรรมการรัฐมนตรีเศรษฐกิจและคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทาง  
          เศรษฐกิจ (กรอ.)  
 
2. นโยบายที่จะด าเนินการภายในระยะเวลา  3  ปี 

2. นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
2.2  ปกปูองและเทิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ให้มีความมั่นคงในการเป็นศูนย์รวมจิตใจและความรัก  
       สามัคคีของคนในชาติ 

        2.3   เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศให้มีความพร้อม 
     2.4   เสริมสร้างสันติภาพของการอยู่ร่วมกันกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.5   แก้ไขปัญหาคนหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ 
2.6   เสริมสร้างศักยภาพในการจัดการปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 

3. นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1นโยบายการศึกษา 
 - ปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบโดยปฏิรูปโครงสร้างและระบบปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญและ
ระดมทรัพยากรเอการปรับปรุงการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับพ้ืนฐานจนถึงระดับอุดมศึกษา  

- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในพัฒนาการศึกษาท้ังระบบโดยมุ่งเน้นนะระดับอาชีวะศึกษาและ
อุดมศึกษา 
 -  พัฒนาครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้ได้ครูเก่ง ครูดี ครูมีคุณภาพ และมีวิทยาฐานะสูงข้ึน  
 - จัดให้ทุกคนได้รับการศึกษาฟรี 15  ปี ตั้งแต่อนุบาล จนถึงมัธยมศึกษาตอนปลายพร้อมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการให้เกิดความเสมอภาคและเป็นธรรมในโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสทั้งผู้ 
ยากไร้หรือผู้พิการผู้ทุพพลภาพ ผู้อยู่ในสภาวะยากล าบากผู้บกพร่องทางร่างกายและสติปัญญาและชนต่างวัฒนธรรม 
รวมทั้งยกระดับการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กในชุมชน 
 - ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  
 - ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา ให้มีการประนีประนอมไกล่เกลี่ยหนี้ รวมทั้ง
ขยายกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาเพ่ิมข้ึนเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและปริญญา
ตรีเพิ่มขึ้น 
 - ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชานได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสารทนเทศเชิงสร้างสรรค์อย่าง
ชาญฉลาดเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ 
 -  เร่งรัดการลงทุนด้านการศึกษาและเรียนรู้เชิงบูรณาการในทุกระดับการศึกษาและในชุมชนโดยใช้พื้นที่และ
โรงเรียนเป็นฐานในการบูรณาการทุกมิติและยืดเกณฑ์การประเมินของส านักรับรองมาตรฐานและประเมินการศึกษา
เป็นหลักในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนที่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

3.2 นโยบายแรงงาน 
 -  ด าเนินการให้แรงงานทั้งในและนอกระบบได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานแรงงานไทยโดยเฉพาะในด้านความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพการจ้างงานโดยส่งเสริมให้สถานประกอบ 
การผ่านการทดสอบและรับรองมาตรฐานระบบการจัดการปฏิบัติต่อแรงงานด้านสิทธิและคุ้มครอง    ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานแรงงานสากล 
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 -  ปฏิรูประบบประกันสังคมให้มีความเข้มแข็งมั่นคง ให้มีการบริหารจัดการที่มีอิสระ โปร่งใสและขยายความ
คุ้มครองถึงบุตรและคู่สมรสของผู้ประกันตนในเรื่องการเจ็บปุวย รวมทั้งเพ่ิมสิทธิประโยชน์อื่นๆ เพ่ิมเติมให้แก่
ผู้ประกันตน 
 -  พัฒนาและฝึกอบรมแรงงานทุกระดับให้มีความรู้และทักษะฝีมือท่ีมีมาตรฐานสอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานโดยเพิ่มขีดความสามารถของสถาบันและ
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่ทั่วประเทศให้มีศักยภาพเพ่ิมข้ึนในการฝึกอบรบฝีมือแรงงานด้วยการระดมการมีส่วน
ร่วมจากภาคเอกชนในลักษณะโรงเรียนในโรงงานและการบูรณาการ กับ สถาบันการศึกษาท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาฝีมือแรงงาน 
 - ส่งเสริมให้แรงงานไทยไปท างานต่างประเทศอย่างมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยการสนับสนุนด้าน
สินเชื่อการไปท างานต่างประเทศการฝึกอบรบทักษะการใช้ฝีมือและทักษะการใช้ภาษาการสร้างหลักประกันการ
คุ้มครองดูแลการจัดส่งแรงงานไปท างานยังต่างประเทศและการติดตามดูแลมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบระหว่างการ
ท างานในต่างประเทศ 
 - สนับสนุนสวัสดิการด้านแรงงานโดยจัดตั้งสถาบันด้านความปลอดภัยในการท างานจัดให้มีสถานดูแลเด็ก
อ่อนในสถานประกอบการและเพ่ิมศักยภาพกองทุนเงินทดแทนในการดูแลแรงงานผู้ประสบภัยเนื่องจากการท างาน
รวมทั้งจัดระบบดูแลด้านสวัสดิการแรงงานของกลุ่มแรงงานนอกระบบและส่งเสริมระบบแรงงานสัมพันธ์ในระบบ
ไตรภาคีเพ่ือให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกจ้าง นายจ้างและภาครัฐ 
 - จัดระบบการจ้างงานแรงงานต่างด้าวให้สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตไม่กระทบต่อการจ้าง
แรงงานไทยและความม่ันคงของประเทศโยการจัดจ าแนกประเภทงานที่อนุญาตให้แรงงานต่างด้าวท าและการ
จัดระบบการน าเข้าแรงงานต่างด้าวการขจัดปัญหาแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการจัดท าทะเบียนแรงงานต่างด้าว
และระบบการตรวจสอบที่สะดวกต่อการควบคุม 
 - ส่งเสริมการมีงานท าของผู้สูงอายุและคนพิการโยการก าหนดรูปแบบให้มีความหลากหลายเหมาะสมตาม
ความต้องการของผู้สูงอายุและคนพิการอาทิการท างานแบบบางเวลา การท างานชั่วคราวการท างานแบบสัญญาระยะ
สั้นรวมทั้งการขยายโอกาสการท างานของผู้สูงอายุที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

3.3  นโยบายด้านสาธารณสุข 
 - สนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติโดยเร่งด าเนินมาตรการสร้างเสริม
สุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและการเจ็บปุวยเรื้อรัง 
 - สร้างขีดความสามารถในการเฝูาระวังปูองกัน ควบคุมโรค และวินิจฉัยและดูแลรักษาพยาบาลอย่างเป็น
ระบบ เชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนทุกสาขาท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือปูองกันปัญหาการปุวยตายด้วยโรคอุบัติใหม่ที่รวมถึงโรคท่ีที
การกลายพันธ์เป็นสายพันธ์ใหม่และโรคระบาดซ้ าในคนอย่างทันต่อเหตุการณ์ 
 - ปรับปรุงบริการด้านสาธารณสุขโดยลงทุนพัฒนาระบบบริการสุขภาพของภาครัฐในทุกระดับให้ได้มาตรฐาน
ยกระดับสถานีอนามัยให้เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 
 - ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขควบคู่กับการสร้างขวัญก าลังใจให้มี
ความก้าวหน้าในอาชีพมีการปรับปรุงกฎระเบียบเพ่ือให้มีรายได้จากเงินเดือนและค่าตอบแทนอ่ืนๆที่เหมาะสมเป็น
ธรรมรวมทั้งปรับปรุงกฎหมายบทบาทายท่ีเกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์ 
 - ผลักดันการขับเคลื่อนประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติโดยมี
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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3.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 - ส่งเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย
ให้มีความก้าวหน้ามีการค้นคว้าวิจัย ฟ้ืนฟูและพัฒนา พร้อมทั้งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ของประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 
 - เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวร่วมกับสถาบันทางศาสนา สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคม
อ่ืนๆ ในการปลูกฝังค่านิยมและจิตส านึกที่ดีและการระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนพฤติกรรมของ
เด็กและเยาวชน รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์  สร้างกระแสเชิงบวกให้แก่สังคม   และเปิดพื้นท่ีสาธารณะที่
ดีให้แก่เด็กและเยาวชน 
 - สนับสนุนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งความหลากหลายของศิลปะและวัฒนธรรมไทย  ทั้งท่ีเป็นวิถีชีวิต  
ค่านิยมท่ีดีงาม  และความเป็นไทย  เพ่ือการศึกษาเรียนรู้และเผยแพร่สู่สังคมโลก  ตลอดจนใช้ประโยชน์เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับชาวโลกและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
 - ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกที่รับผิดชอบด้านศาสนา  เพื่อให้การบริหารจัดการ ส่งเสริม  ท านุ
บ ารุงศาสนา มีความเป็นเอกภาพและประสิทธิภาพ  รวมทั้งส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนา  เพื่อน าหลักธรรมของศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจให้ประชาชน
ใช้หลักธรรมในการด ารงชีวิตมากขึ้น 
 3.5  นโยบายสวัสดิการสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 
 - แก้ไขปัญหาความยากจนโดยจัดหาที่ดินท ากินของผู้มีรายได้น้อยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เช่น  การ
ปลูกปุา สร้างความเข้มแข็งของกองทุนหมู่บ้านและแหล่งเงินทุนอ่ืนๆในระดับชุมชนให้มีกลไกลโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และให้ชุมชนมีการตัดสินใจ และน าไปใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนได้  
 - ปรับโครงสร้างหนี้ภาคประชาชนเพื่อน าไปสู่การลดหนี้  หรือยืดระยะเวลาช าระหนี้ หรือลดอัตราดอกเบี้ย
หรือพักช าระดอกเบี้ย 
 - เร่งรัดปรับปรุงแก้ไขคุณภาพการอยู่อาศัยคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมชุมชนโดยเฉพาะชุมชนผู้มีรายได้น้อย
ให้ดียิ่งขึ้นโดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการให้บริการสาธาราณูปโภคให้ทั่วถึงปรับปรุงการบริหารจัดการองค์การ
ภาครัฐด้านการเคหะและการอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานขององค์กร รวมถึงพิจาณา
จัดตั้งองค์กรในลักษณะดังกล่าวเพ่ิมเติมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวิต 
 - สร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและในสังคมของผู้สูงอายุโดยเน้นบทบาทของสถาบันทางสังคม ชุมชนและ
เครือข่าย 
 - ให้ความส าคัญของผู้บริโภคในทุกมิติโดยรณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจจัดตั้งองค์กรอิสระผู้บริโภค  
 - ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง ขจัดการกระท าความรุนแรงต่อเด็กละสตรีและการเลือกปฏิบัติต่อ
เด็กและสตรีและผู้พิการให้การคุ้มครองส่งเสริมการจัดสวัสดิการทางสังคมที่เหมาะสมแก่ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือผู้ทุพพล
ภาพและผู้ที่อยู่ในสภาวะยากล าบากให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนพึ่งตนเองได้ 
 - เร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบครบวงจร ทางด้านการปูองกันการปราบปราบบ าบัดรักษา  
 - เพ่ิมประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
          3.6 นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 
 - เสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนทุกกลุ่มออกก าลังกายและเล่นกีฬาโดยประสานความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจภาคธุรกิจเอกชน และชุมชนจัดหาสถานที่ออกก าลังกาย 
 - พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศโดยจัดตั้งศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติพร้อมทั้งน าวิทยาศาสตร์การกีฬาน ามาใช้  
 - ส่งเสริมกีฬาไทยให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางและได้รับการยอมรับจากสากลยิ่งขึ้น  
 - ปรับปรุงการบริหารจัดการด้านกีฬาโดยส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้านกีฬาจัดกิจกรรมและสถานกีฬารวมทั้งจัดสร้างลานกีฬาในทุกหมู่บ้านทุกชุมชน 
 - ปรับปรุงกฎหมายกีฬาที่เก่ียวข้องโดยจัดให้มีกฎหมายกีฬาอาชีพเพ่ือเป็นเครื่องมือบริหารจัดการด้านกีฬาให้
มีประสิทธิภาพ 
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4. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 4.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค 
 - สนับสนุนเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตให้มีเสถียรภาพ 
 - สร้างเสถียรภาพความมั่นคงของสถาบันการเงินในประเทศบริหารสภาพคล่องการเงินในประเทศและดูแล
ทุนเคลื่อนย้ายระหว่างประเทศ 
 - พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให้เข้มแข้งและรองรับผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะ
การเงินโลก 
 - ส่งเสริมและรักษาวินัยคลังโดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมานของประเทศให้สอดคล้องก าลังเงิน
ของแผ่นดิน 
 - ปรับปรุงโครงสร้างภาษีและการจัดเก็บภาษีเพ่ือให้มีความเป็นธรรมและโปร่งใสทั้งในรวมทั้งมาตรการภาษี
เพ่ือการสนับสนุนการประหยัดพลังงานและพลังงานทางเลือก 
 
 - ก าหนดกรอบการลงทุนของภาครัฐทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความชัดเจนของแหล่งเงินรูปแบบ
การลงทุนและเพ่ิมบทบาทภาคเอกชนที่เหมาะสม 
 4.2 นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
 ภาคเกษตร  
 - เร่งรัดการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิติกส์ทางการเกษตร  
 - ส่งเสริมการขยายโอกาสการท าประมงโดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าประมงชายฝั่งประมงน้ าจืดทั้งใน
ระดับพ้ืนบ้านและเชิงอุตสาหกรรม 
 - พัฒนาศักยภาพสินค้าปศุสัตว์และปรับปรุงอนุรักษ์พันธ์สัตว์เศรษฐกิจส าคัญอาทิโคกระบือ  
 - ดูแลเสถียรภาพสินค้าเกษตรและตลาดสินค้าเกษตรโดยจัดให้มีระบบประกันความเสี่ยงสินค้าเกษตร 
 - ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิตและความปลอดภัย
ด้านสินค้าเกษตร 
 - สร้างความม่ันคงทางด้านอาหารโดยส่งเสริมการท าเกษตรตามแนวพระราชด าริขยายกระบวนการเรียนรู้
และพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 - เร่งรดการจัดหาแหล่งน้ าให้ทั่วถึงและเพียงพอรวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรน้ าเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร 
 - คุ้มครองและรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการท าเกษตร  
 - พัฒนาภาคเกษตรให้มีความเหมาะสมโดยพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถบริหารจัดการทางด้าน
ผลผลิต 
 - แก้ไขปัญหาหนี้สินฟื้นฟูอาชีพและความเป็นอยู่ของเกษตรกรโดยเร่งด าเนินการจัดการหนี้สินของเกษตรทั้ง
ในและนอกระบบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนรักษาที่ดินท ากินให้เกษตรกร 
 ภาคอุตสาหกรรม 
 -  สร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกในภาคอุตสาหกรรมไทย 
 - ก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาของแต่ละอุตสาหกรรมและพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคตเช่น 
อุตสาหกรรมผลิตเครื่องจักรอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอาหาร 
 -ร่วมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินค้าให้ทัดเทียมและล้ าหน้าในระดับสากล  
 -  เร่งผลิตบุคลากรด้านอาชีวะตามความต้องการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม 
 - สร้างความเข้มแข้งอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมเพ่ือให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  
 - จัดตั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรม  
 - ส่งเสริมให้อุตสาหกรรมรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในด้านคุณภาพและสินค้าและบริการมาตรฐานความปลอดภัย
ในสถานประกอบการและสิ่งแวดล้อม 
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 ภาคท่องเที่ยวและบริการ 
 - พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนโดยรักษาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างข้ึน 
 - พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยวโดยจัดให้มีมาตรฐานธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว  
 - พัฒนาการตลาดการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมก าหนดนโยบายและกล
ยุทธ์ด้านการตลาด 
 - ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมดให้ทันสมัยและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  
 การตลาดการค้าการลงทุน 
 - ส่งเสริมการค้าเสรีและเป็นธรรม 
 - ขยายตลาดสินค้าและบริการส่งออกของไทย  
 -ใช้ประโยชน์ข้อตกลงเขตการค้าเสรีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
 
 - ปรับปรุงการบริหารการน าเข้าเพ่ือปูองกันการค้าที่ไม่เป็นธรรม  
 - ส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาให้ถูกต้อง  
 - ส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการที่ไทยมีศักยภาพโดยเฉพาะสินค้าอาหารและบริการ
ฮาลาล อุตสาหกรรมภาพยนตร์ 
 4.3 นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ 
 - ขยายการสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของประชาชนให้กระจายอย่างทั่วถึง  
 - พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์อย่างบูรณาการ  
 - พัฒนาขนส่งหลายรูปแบบ โดยเชื่อมโยงขนส่งทางถนน ทางราง ทางน้ า และอากาศอย่างเป็นธรรม  
 -  พัฒนาโครงข่ายระบบรถไฟฟูาขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้มีความสมบูรณ์  
 -  พัฒนาโครงข่ายรถไฟรางคู่ท่ัวประเทศ 
 4.4 นโยบายพลังงาน 
 -  พัฒนาพลังงานให้ประเทศไทยมีความสามารถพ่ึงตนเองได้มากขึ้นโดยจัดหาพลังงานให้พอเพียงมีเสถียรภาพ
ด้วยการเร่งส ารวจและพัฒนาแล่งพลังงานประเภทต่างๆ 
 - ด าเนินการให้ใช้พลังงานทดแทนเปูนวาระแห่งชาติโดยสนับสนุนการผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
โดยเฉพาะเชื้อเพลิงชีวภาพและมวลชนเช่นแก๊สโซฮอล์ (อี10 อ2ี0และอี85)           ไบโอดีเซลขยะและมูลสัตว์ 
 - ก ากับดูแลราคาพลังงานให้อยู่ระดับท่ีเหมาะสมมีเสถียรภาพและเป็นธรรมต่อประชาชน  
 - ส่งเสริมการประหยัดพลังงานทั้งในภาคครัวเรือนและอุตสาหกรรมบริการและขนส่ง  
 - ส่งเสริมการจัดหาและใช้พลังงานที่ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้กระบวนการที่ประชาชนมีส่วนร่วม 
 4.5 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 - พัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมพ้ืนฐานให้ครอบคลุมทั่วประเทศและสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการสื่อสาร
อย่างเท่าเทียมกัน 
 - พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์รวมทั้งพัฒนา
บุคลากรในระดับภูมิภาค 

5 .นโยบายที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 คุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้และสัตว์ปุา ทรัพยากรน้ า ทรัพยากรดิน ทรัพยากรธรณี ทรัพยากร
ทางทะแลและชายฝั่ง รวมทั้งฟ้ืนฟูอุทยานทางทะเลอย่างเป็นระบบ  
 5.2 คุ้มครองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญระบบเชิงนิเวศเพ่ือการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ 
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 5.3 จัดให้มีระบบปูองกันรวมทั้งเตือนภัยบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติก าหนดพ้ืนที่
เตือนภัยพิบัติ ติดตั้งระบบเตือนภัย 
 5.4 ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายเป็นมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทางอากาศ กลิ่น 
เสียง และน้ าเสีย โดยส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 5.5 พัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทุกโครงการอย่างจริงจัง  

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการวิจัยตามแนวพระราชด าริการวิจัยพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์ 
 6.2 เร่งรัดผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและบุคลากรด้านการวิจัยให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของภาคการผลิตโดยพัฒนาเส้นทางก้าวหน้าสายอาชีพเป็นต้น 
 6.3 ปฏิรูประบบการวิจัยและการพัฒนาของประเทศโดยจัดให้มีกองทุนวิจัยร่วมภาครัฐและเอกชนที่รัฐลงทุน
ร้อยละ๕๐และจัดหาสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าให้กับภาคเอกชนที่ร่วมงานวิจัยทั้งนี้ให้มีโครงการวิจัยที่ก่อให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่
เป็นรูปธรรม เช่น ยา เคมีภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ และสินค้าเกษตรโดยเชื่อมโยงระหว่างภาคเอกชน 
สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยตลอดจนเครือข่าย วิสาหกิจ 

7. นโยบายระหว่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 7.1 พัฒนาสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านในทุกมิติและทุกระดับและเร่งแก้ปัญหากับประเทศเพ่ือนบ้านโดย
สันติวิธีบนพื้นฐานของสนธิสัญญาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 7.2 ส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือสร้างความแข็งแกร่งของอาเซียนในวาระท่ีไทยด ารงต าแหน่งประธานอาเซียน
รวมทั้งความร่วมมือต่างๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียและระหว่าเอเชียกับภูมิภาคอ่ืน 
 7.3 ส่งเสริมความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับประเทศมุสลิมและองค์กรมุสลิมระหว่างประเทศเพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องและสนับสนุนแนวทางไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย  
 7.4 กระชับความร่วมมือและเป็นหุ้นส่วนทางยุทศาสตร์เพ่ือรักษาการร่วมมือทางการเมืองความมั่นคง 
เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การลงทุน การท่องเที่ยว รวมทั้งแสวงหาตลาดใหม่ และองค์ความรู้ใหม่ 
 7.5 ส่งเสริมการมีบทบาทร่วมกับประชาคมโลก และมีความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา
เพ่ิมข้ึน 
 7.6 สนับสนุนการเข้าร่วมในข้อตกลงระหว่างประเทศท้ังทวิภาคีและพหุภาคีท่ีเป็นประโยชน์ต่อประเทศ 
 7.7 ส่งเสริมการรับรู้และเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในโลกท่ีมีผลกระทบต่อประเทศไทย
เพ่ือให้เกิดฉันทามติในการก าหนดนโยบายต่างประเทศ 
 7.8 สร้างความเชื่อม่ันของต่างประเทศต่อประเทศไทยและการเข้าถึงระดับประชาชนเพื่อให้ประชาชน 
รัฐบาลและประชาคมระหว่างประเทศมีทัศนคติในทางบวกต่อประเทศและประชาชน 
 7.9 คุ้มครองและส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยและภาคธุรกิจเอกชนไทยใน
ต่างประเทศและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ 

8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 

- สนับสนุนการกระจายอ านาจทางการคลังสู่ท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความเป็นอิสระขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในการพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น 

- สนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างาน
ให้มีประสิทธิ 

- ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนไม่
ซ้ าซ้อน เพ่ือสามารถด าเนินภารกิจที่สนับสนุนเชื่อมโยงกัน 
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- บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคสู่ท้องถิ่นโดยจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดที่สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 

- สนับสนุนให้มีการบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษให้สอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของพ้ืนที่
โดยสนับสนุนให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพและความพร้อมจัดตั้งเป็นมหานคร 

- สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่ช้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมถึง การ
ปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่รัฐตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ 

- จัดระบบให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัวและรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ พร้อมทั้ง
พัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะข้าราชการรุ่นใหม่ที่จะต้องเป็นก าลังส าคัญของภาคราชการในอนาคต 

- ปรับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เหมาะสมกับ
ความสามารถ 

 
8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
- ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่ล้าสมัยและเปิดช่องให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  

ท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งออกกฎหมายใหม่ๆ เพื่อปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบส่งเสริมคุณธรรม
คู่ความรู้ทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือปลูกฝังค่านิยม “ คนไทยไม่ต้องโกง ” 

- พัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีระบบอ านวยการยุติธรรมที่ประสิทธิภาพโปรงใส และเป็นธรรมต่อทุกกลุ่ม 
มีกระบวนการชะลอการฟูองส าหรับคดีประมาท คดีลหุโทษ และคดีท่ีมีอัตราโทษจ าคุกไม่เกิน 3  ปี เป็นอย่างน้อยมี
ระบบหรือกระบวนการให้สามารถพิจารณาคดีได้รวดเร็วและเป็นธรรมมากขึ้น 

- พัฒนากฎหมายให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล รวมทั้งสนับสนุน
การด าเนินการทางก าหมายของหน่วยงานของรัฐในการให้ความคิดเห็นหรือตรวจสอบตรากฎหมายของรัฐให้ถูกต้อง
ตามหลักนิติธรรม 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนของภาคประชาชนในกรับวนการยุติธรรมให้มากข้ึน 
- พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการฟื้นฟูแก้ไขผู้กระท าความผิดที่เป็นเด็กและเยาวชนและผู้ใหญ่ให้มีความ

หลากหลายและเหมาะสมต่อกลุ่มเปูาหลาย 
- สนับสนุนและพัฒนาต ารวจให้มีประสิทธิภาพความโปร่งใสและเป็นต ารวจที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี 
- เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การติดตาม ประเมินผลการท างานของต ารวจ อัยการ และผู้ใช้อ านาจรัฐอื่นๆ 
8.3 สื่อและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีโอกาสได้รับรู้ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารสาธารณจากทางราชการ รวมทั้งให้กลไกลภาครัฐ

เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุกมิติตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
- ปรับปรุงกลไกลการสื่อสารภาครัฐให้ด ารงบทบาทสื่อเพ่ือประโยชน์สาธารณะและสร้างความสมานฉันท์ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสาธาราณะ  
- จัดให้มีกฎหมายว่าด้วยความคุ้มครองผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมีเสรีปราศจากการแทรกแซง และมีความ

รับผิดชอบต่อสังคมรวมทั้งปรับปรุงและยกเลิกกฎหมายที่ขัดต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน และสื่อมวลชนตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
          ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืแผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ชัยภมิู  นครราชสีมา  
บุรีรัมย์  สุรินทร์ ซึ่งมีการจัดท าวิสัยทัศน์  และยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ 

วิสัยทัศน์ 
            ประตอีูสานสูส่ากล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรส่งออก 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ 

     1.1  เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้แก่เกษตรกร  
1.2  เพ่ิมขีดความสารถในการแปรรูปให้แก่ผู้ประกอบการ 
2.1 การตลาดน าการผลิต 
2.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผ้าไหม 
2.3 การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
3.1 การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
3.2 การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยว 
3.3 การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ 
3.4 การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานสิ่งอ านวยความสะดวก 
3.5 การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
1.1 ส่งเสริมและพัฒนาให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐาน 
1.2 เพ่ิมความ สามารถในการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตรประเภทข้าวหอมมะลิอินทรีย์และ 

          แปูงมันส าปะหลัง 
1.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรเกษตรมีความเข้มแข็ง 
1.4 ส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในการผลิตสินค้าการเกษตร 
2.1 ส่งเสริมผู้ประกอบการไหมรายใหม่ 
2.2 ฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มประกอบการให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
3.1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว 
3.2 พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
3.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

7. นโยบายและแนวคิดการพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  
วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์       (vision) 

 “เกษตร กรรมล้ าหน้า        พัฒนาการท่องเที่ยวที่หลากหลาย   สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
                   มีหลกัธรรมาภิบาล   บนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ”    
           พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาการเกษตรกรรมครบวงจร 
  2. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
  3. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตในด้านเศรษฐกิจและสังคมที่สมดุล 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) ประกอบด้วย ๔  ด้าน 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเกษตรกรรม  
    เปูาประสงค์  “การเกษตรกรรมที่มีความม่ันคง” 
    กลยุทธ์  ( Strategy) 

๑. ส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ 
๒. ส่งเสริมการน าแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิตในระดับ

ครัวเรือนและชุมชน 
๓. พัฒนาคุณภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
๔. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานทางการเกษตร 
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๕. ส่งเสริมการผลิตสินค้าทางการเกษตรในระดับครัวเรือนให้มีมาตรฐาน 
๖. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อพัฒนาอาชีพและการเกษตรอินทรีย์  
๗. พัฒนาและปรับปรุงระบบชลประทานเพื่อการเกษตร 
๘. จัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรให้มีประสิทธิภาพ 
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งตลาดสินค้าชุมชน 
๑๐. ส่งเสริมการน าปุ๋ยอินทรีย์มาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีในภาคการเกษตรกรรมเพ่ือลดต้นทุน  

การผลิต 
๑๑. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
๑๒. พัฒนาระบบการขนส่งสินค้าเกษตรกรรมที่มีคุณภาพเพ่ือลดต้นทุนการผลิต  

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา  
    เปูาประสงค์  “แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาและบุคลากรทางด้านกีฬามีคุณภาพ”  
    กลยุทธ์  ( Strategy) 

๑. สนับสนุนและส่งเสริมด้านกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
๒. พัฒนากีฬา พ้ืนที่สาธารณะและสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจในชุมชน 
๓. สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวให้หลากหลาย 
๔. พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว 
๕. พัฒนาบุคลากรด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
๖. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
๗. สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชน 
๘. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและทางอารยธรรมที่ส าคัญ 
๙. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
๑๐. พัฒนาเครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว 
๑๑. จัดระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ 

 

    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    เปูาประสงค์  “พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
    กลยุทธ์  ( Strategy) 

๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกจิตส านึกเด็ก เยาวชนและประชาชนให้คุณธรรมและ
จริยธรรม 

๒. ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
๓. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในวิถีชีวิตระดับครอบครัวและชุมชน 
๔. ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
๕. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งด้วยกระบวนการส่วนร่วมของ

ประชาชน 
๖. ส่งเสริมการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน (ต าบลสุขภาวะ) 
๗. การสนับสนุนการฝึกอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือน 
๘. ส่งเสริมการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
๙. พัฒนาให้มีระบบการจัดการขยะท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันมลพิษ หรือสามารถผลิต

พลังงานทดแทนจากขยะชีวมวล 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงภาวะโลกร้อน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม 
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๑๑. พัฒนาระบบการจัดวางผังเมืองและใช้ที่ดินตามผังเมืองรวม 
๑๒. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
๑๓. จัดหาสื่อสนับสนุนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 
๑๔. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบการศึกษา 
๑๕. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอัน

หลากหลาย 
๑๖. พัฒนาศักยภาพผู้น าชุมชนเพ่ือเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการพัฒนาชุมชนในอนาคต 

 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
    เปูาประสงค์  “บุคลากรมีขีดความสามารถสูง” 
    กลยุทธ์  ( Strategy) 

๑. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยเน้นหลักธรรมภิบาลและบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
๒. ปรับปรุงระบบบริหารและการให้บริการ 
๓. พัฒนาบุคลากรตามต าแหน่งและสายงาน 
๔. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารยุทธศาสตร์ 
๕. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญการขับเคลื่อนยุทธศาตร์ 

8.ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

 อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา  ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2555 -2559) 
 “ทุ่งกระตาดพัฒนา  นาข้าวอินทรีย์   ดนตรีพื้นบ้าน  สืบสานวัฒนธรรม” 
 

 1.  ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ  ของ  
              ประชาชนเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคตและเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

2. ปรังปรุงและพัฒนาระบบการศึกษาตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงานและ 
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

 3.  การสร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาอาชีพทุกด้ายเพื่อให้เศรษฐกิจโดยรวมมีความมั่นคง  
 4.  การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  
 5.  บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่ดีและยั่งยืนโดยใช้แนวทางเกษตรอินทรีย์  
 6.  ปรับและส่งเสริมด้านสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนให้อย่างท่ัวถึง  
 7.  จัดระบบปูองกันด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ  
              ประชาชน 



29 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
8.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.  การก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษาระบบประปา 
     ถังเก็บน้ า  บ่อน้ าตื้น  แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
 2.  การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนนท่อระบายน้ า 
     สะพาน   
 3.  การขยายเขต/ซ่อมแซม/ปรับปรุง/รักษาไฟฟูา 
     ไฟฟูาสาธารณะ  โทรศัพท์สาธารณะ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 1. การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.  การพัฒนาการบริหารจัดการระบบเศรษฐกิจและการ 
     เรียนรู้ในชุมชน 
 2.  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพในครัวเรือน 
 3. การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว์ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 1.  การพัฒนา สร้างเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม 
 2.  การแก้ไขปัญหาความยากจน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.  การควบคุมและปูองกันโรค 
 2.  การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนและการ 
     ด าเนินงานสาธารณสุขโดยเน้นการมีส่วนร่วม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา   1.  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและ 
   วัฒนธรรมและนันทนาการ     นันทนาการ 
 2. การส่งเสริมการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน  การศึกษาฯ 
 3. การส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 
 4. การส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 1. การส่งเสริม และพัฒนาด้านการเมือง การบริหารแก่ 
   การบริหาร และการพัฒนาบุคลากร    ภาคประชาชน  
   ท้องถิ่น 2. การเพ่ิมโอกาสในการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้าน 
    การเมือง การบริหาร 
 3. การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น และการพัฒนาระบบการ 
     บริหารจัดการ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ 1. การสร้างจิตส านึกและการตระหนักในคุณค่าของ 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ที ่ ประเด็นการพัฒนา ขอบข่าย ปริมาณปัญหา พื้นที่/

เป้าหมาย 
การคาดการณ์ในอนาคต 

1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - เป็นระบบที่มีความจ าเป็นขั้นปฐมภูมิที่
จะต้องเร่งด าเนินการเพ่ือสนองต่อความ
ต้องการของชุมชน 
-  เป็นปัจจัยขั้นต้นในการด ารงชีพของคนใน
ชุมชนเป็นระบบที่หล่อเลี้ยงในด้านอาหาร
เศรษฐกิจและสังคมตลอดจนระบบ
การเกษตรทุกขั้นตอน 

-การคมนาคมไม่สะดวก ถนนภายในต าบลช ารุด  
เป็นหลุม เป็นบ่อ 
-ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในด้าน 
แสงสว่างเวลากลางคืนไฟฟูาสาธารณะสว่างไม่พอ 
-แหล่งน้ ากักเก็บไม่เพียงพอ และขาดน้ าดื่มน้ าใช้ที่ 
เพียงพอตลอดปี 

ทุกหมู่บ้าน 
“ 
 
“ 
 
“ 

-  จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง
บ ารุงรักษาทางถนนอย่างทั่วถึง 
-ชุมชนได้รับความสะดวกด้าน 
แสงสว่างและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
- มีแหล่งน้ ากักเก็บเพียงพอ และน้ าดื่ม
น้ าใช้ที่เพียงพอตลอดปี 

2 ด้านแหล่งน้ า -ขาดระบบบริหารจัดการน้ าที่ดี  
-เป็นปัจจัยขั้นต้นในการด ารงชีพของคนใน
ชุมชน เพราะคนในชุมชน ต้องการน้ าไว้เพื่อ
อุปโภคบริโภค 

-ขาดระบบบริหารจัดการน้ าที่ดี  
-การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าที่มีอยู่ไม่คุ้มค่า 
ดังนั้นจึงท าให้ขาดแคลนในฤดูแล้งอย่างรุนแรง 

ทุกหมู่บ้าน 
“ 
 
“ 

-การสร้างระบบบริหารการจัดการน้ าที่
ดีเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและการขาด
แคลนน้ าที่ดีที่สุด 
-การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า จะช่วย
ให้ชุมชนรู้จักพ่ึงตนเองและใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไปตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง  

3 ด้านเศรษฐกิจ - เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ เพื่อสู่ปัจจัยการด ารงชีพแนวคิด
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทั้งด้านอาหาร ที่อยู่
อาศัยรายได้ท่ีเพียงพอในการครองชีพ 

-ราคาผลผลิตตกต่ า 
-ปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
-ศักยภาพการผลิตและต้นทุนการผลิตตกต่ า 
-ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
-ประชาชนมีหนี้สินนอกระบบ 

ทุกหมู่บ้าน 
“ 
“ 
“ 
“ 

-ส่งเสริมเกิดการออมในอนาคต  
เพ่ืออยู่อย่างพอเพียง 
-สร้างระบบคุ้มครองทางสังคม 
ให้สามารถขับเคลื่อนไปสู่เศรษฐกิจ
พอเพียงจุดมุ่งหมายของสังคม 
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3.2.1ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ที ่ ประเด็นการพัฒนา ขอบข่าย ปริมาณปัญหา พื้นที่/เป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
4 ด้านสังคมและ

สาธารณสุข 
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 
เพ่ือสู่ปัจจัยการด ารงชีพ ทั้งด้านอาหาร ที่
อยู่อาศัยรายได้ที่เพียงพอในการครองชีพ 
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
- มาตรการการปูองกัน การควบคุมโรค  
- การให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยเป็น  
หลักประกันด้านสุขภาพที่ต้องได้รับการ
สนับสนุน 

-  ขาดการส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืน 
- สตรี – เด็ก- คนชราและคนพิการยัง

ได้รับการดูแลยังไม่ท่ัวถึง 
- ประชาชนมีฐานะยากจน คุณภาพชีวิต

ยังไม่ดี 
- ปัญหายังมียาเสพติดอยู่ในชุมชน 
- ขาดช่องทางในการรับรู้ข่าวสาร 
- ขาดการควบคุมโรคติดต่อ 
- ขาดความรู้เกี่ยวกับโรคระบาด  
- ขาดการเอาใจใส่ในสุขภาพของตนเอง  

ทุกหมู่บ้าน 
 
“ 
“ 
 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 
“ 

- จัดให้มีสวัสดีการ และสงเคราะห์ 
ผู้ด้อยโอกาส เช่น เด็ก สตรี คนชรา 
คนพิการ เพื่อจะได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
-  สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน 
เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือ
ยกระดับชีวิตในอนาคต 
- ชุมชนรู้จักปูองกันควบคุมโรคติดต่อ
ด้วยตนเอง 
-  ส่งเสริมอาชีพที่ยั่งยืนเพื่อกระตุ้น
รายได้เพ่ืออยู่อย่างพอเพียง 

5 ด้านการศึกษา และ
ศาสนา วัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

- เป็นระบบที่พัฒนาจิตใจควบคุมความ
ประพฤติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น การน าเสนอภูมิ
ปัญญาสู่สังคมภายนอก,การเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมจากความไม่รู้สู่ความรู้ที่ยั่งยืน 

- การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคน ท า
ให้ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ส่งผลเกิดปัญหา
สังคมหลายเรื่องตามมา 
- วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิปัญญา
ชาวบ้านเริ่มสูญหาย   
- ประชาชนในพื้นท่ีขาดการตื่นตัวในการ
เล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ทุกหมู่บ้าน 
“ 
 
“ 
 
“ 

- การน าภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล 
- สนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
เพ่ือให้ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
- กระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือ
ยกระดับชีวิตในอนาคต 
- สมควรสนับสนุนการเล่นกีฬาในทุก
รูปแบบ 
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3.2.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น  
ที ่ ประเด็นการพัฒนา ขอบข่าย ปริมาณปัญหา พื้นที่/เป้าหมาย การคาดการณ์ในอนาคต 
6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
- เป็นการเริ่มต้นตั้งแต่การฟื้นฟู การ
อนุรักษ์ การปูองกันความเสื่อมโทรมหรือ
การน ากลับมาใช้ใหม่เพ่ือปูองกันให้เกิด
ความสมดุลย์ทางธรรมชาติ 

- ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม 
- การใช้ที่ดินทางสิ่งแวดล้อมไม่สอดคล้อง

กับพ้ืนที่ เนื่องจากการบุกรุกถางปุา 
- แหล่งธรรมชาติสิ่งแวดล้อมขาดการดูแล

บ ารุงรักษา ขาดจิตส านึกในการรักษาปุา 
- ขยะและสิ่งปฏิกูล เป็นสิ่งที่ก าลังสร้าง

ปัญหาให้กับสังคม 

ทุกหมู่บ้าน 
“ 
 
“ 
 
“ 
 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบ ารุง 
รักษาคุ้มครองและฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม
ทางธรรมชาติ เพ่ือชุมชนของ
ตนเองอย่างยั่งยืน 
- สร้างระบบบริหารจัดการก าจัด
ขยะอย่างถูกวิธี โดยไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม 

7 ด้านการเมือง การบริหาร
และพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

- กระบวนการเรียนรู้ด้านการปกครองเป็น
ส่วนส าคัญให้ท้องถิ่นสามารถก ากับดูแล
ตนเองภายใต้ระบบประชาธิปไตย 

-  ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้
ด้านการเมืองการปกครอง 
- ปัญหาพิพาทระหว่างรัฐ  - ราษฎร์ 
- ประชาชนมีส่วนร่วมการปกครองน้อย 
- ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย

ในชีวิตประจ าวัน และกฎหมายต่างๆ 
- องค์กรยังมีการบริหารงานที่ยังไม่ดี

เท่าท่ีควร 

ทุกหมู่บ้าน 
“ 
“ 
 
“ 
 
“ 
 

- ชุมชนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 

- สามารถระงับข้อพิพาทท่ีเกิดข้ึน
ในชุมชน 

- มีส่วนร่วมในการคัดเลือกผู้น า
เพ่ือเป็นตัวแทนของชุมชน 

- องค์กรมีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี (ตามหลักธรรมาภิ
บาล) 



34 
 

3.2.2 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT ANALYSIS(จุดแข็ง ,จุดอ่อน ,โอกาสและอุปสรรค 
  

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง 
 มีเส้นทางคมนาคมท่ีเป็นทางผ่านไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียงหลายเส้นทาง 
1. มีพ้ืนที่เพียงพอในการจัดให้มีแหล่งน้ าอุปโภค-บริโภคท่ียั่งยืน 
2. ยังมีการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมที่เก่าแก่และมีความเอ้ืออาทร 
3. มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบรูณ์ 
4. มีบุคลากรจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ และจากสถาบันศาสนาในพื้นท่ี ที่มีความพร้อมใน

การขับเคลื่อนให้การด าเนินการมีประสิทธิภาพ 
5. มีสถานบริการด้านสุขภาพและบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

จุดอ่อน 
1. เครื่องมือ และวัสดุ อุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการท างาน 
2. ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอตลอดปี 
3. ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม 
4. ขาดการให้ความร่วมมือจากประชาชนในด้านต่างๆ 
5. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
6. การส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นยังไม่เพียงพอ 
7. ประชาชนทั่วไปขาดความรู้ความเข้าใจ และวินัยในการดูแลสุขภาพของตน 

 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  

1. มีเส้นทางคมนาคมท่ีเป็นทางผ่านไปยังต าบลและอ าเภอใกล้เคียงหลายเส้นทาง     
2. นโยบายของรัฐบาล และระเบียบวาระแห่งชาติเอ้ือต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน การ

กระจายรายได้ของประชาชน เพ่ือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. เนื่องจากพ้ืนที่ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนามีทรัพยากรปุาไม้ที่อุดมสมบรูณ์ในพ้ืนที่ 
4. พ.ร.บ. การกระจายอ านาจท าให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ความรับผิดชอบมากขึ้น 

 

     อุปสรรค  
1. เส้นทางคมนาคมยังไม่สะดวกและยังไม่ได้มาตรฐาน 
2. ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อรายได้ของเกษตรกร ซึ่งเป็นอาชีพ

ส่วนใหญ่ในต าบล 
3. กระแสโลกาภิวัฒน์และความเจริญทางเทคโนโลยีคุกคามต่อวิถีชีวิตของประชาชน 
4. ประชาชนขาดความเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน 
5. นโยบายขาดความต่อเนื่อง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหาร 
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บทที่  4 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์
ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลทุ่ง
กระตาดพัฒนา  เป็นต าบลขนาดใหญ่  คาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมี
ทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาใน
อนาคต 

วิสัยทัศน์อันเป็นถ้อยแถลงที่ระบุถึงสถานการในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย ที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนาต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า เป็นผลรวมของการสรุปวิเคราะห์ การ
ด าเนินมาของท้องถิ่นตั้งแต่อดีต  ปัจจุบัน  และมุ่งหวังในอนาคต 
 การประชุมคณะกรรมการการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่  มี
ผลท าให้สามารถทราบถึงปัญหาความต้องการของท้องถิ่น  ท าให้เกิดความมุ่งหวังให้ท้องถิ่นมีความ
เจริญก้าวหน้าไปอย่างมีทิศทาง  สรุปถ้อยค าวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา
อย่างมีเปูาหมาย  ดังนี้ 

 

4.1  วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น  
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งกระตาดพัฒนา 

 อบต. ทุ่งกระตาดพัฒนา  ภายในระยะเวลา 5 ปี ข้างหน้า (พ.ศ. 2555 -2559) 
      “พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพึ่งพา เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง สืบสานประเพณีวัฒนธรรม” 
 

4.2.  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
              พันธกิจ  

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกด้าน 
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพึ่งพา 
3. สนับสนุนการเรียนรู้สร้างชุมชนเข้มแข็ง 
4. อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 

    จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา      
1. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
2. เศรษฐกิจแบบพึ่งพาแพร่หลายในท้องถิ่น 
3. ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
4. ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นยังคงอยู่ 
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 4.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(Goals) ตัวช้ีวัด (KPIs) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 
เป้าหมาย  (Targets) 

ปี55-59 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 
1. เพ่ือก่อสร้าง ปรับปรุง แซมซ่อมระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ไฟฟูา 
ประปา และแหล่งน้ าในเขตต าบลให้มี
ความสะดวกรวดเร็วและได้มาตรฐาน  

1. ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง ปรับปรุง     
   และซ่อมแซมใหม่ 
2. ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง ปรับปรุง     
   และซ่อมแซมใหม่ 
3. ระยะทางถนนที่ก่อสร้าง ปรับปรุง     
   และซ่อมแซมใหม่ 
3. จ านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟูา
และให้ครบทุกหมู่บ้าน 
4. ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ าเพียงพอ
เพ่ืออุปโภคและบริโภคตลอดทั้งปี 

- มีการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนคสล.
ระยะทางรวมกันยาว 10.1 ก.ม. 
- มีการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลูกรัง
ระยะทางรวมกันยาว 41.5 ก.ม. 
มีการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนลาดยาง
ระยะทางรวมกันยาว 2.56 ก.ม. 
- ด้านไฟฟูาครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ร้อยละ 95 
ของครัวเรือนทั้งหมด 
- แหล่งน้ าประปามีใช้ร้อยละ 70 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

 75% 
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2.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนแนวคิด
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เกษตรอินทรีย์ และการ
ส่งเสริมประกอบอาชีพเพ่ือประชาชนจะ
ได้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 
 
 
 
 

1.  ร้อยละของประชากรที่มีการผลิตผล
ทางเกษตรเมื่อเทียบกับจ านวนครัวเรือน
ทั้งต าบล 
2.  ร้อยละของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
ที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3.  ครัวเรือนในพื้นท่ีต าบลมีรายได้เฉลี่ย
ต่อคนต่อปีเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบจาก
ข้อมูล จปฐ. 

- มีการรวมกลุ่มกันในแต่ละหมู่บ้าน  ซึ่ง
แล้วแต่ความต้องการของประชาชนในแต่
ละหมู่   
- ต าบลทุ่งกระตาดพัฒนามีสมาชิก อบต.  
ท าให้มีพลังในการด าเนินการด้านอาชีพ
ต่างๆมีประสิทธิภาพ 
-รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีเพ่ิมข้ึน จากข้อมูล 
จปฐ. คือ 23,000 บาท/คน/ปี 
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จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(Goals) ตัวช้ีวัด (KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี55-59 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนทางด้านสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา ด้านสวัสดิการ ด้านสังคม 
และด้านกีฬา เพ่ือประชาชนอยู่ดีมีสุข  
 

1.  จ านวนกิจกรรมกีฬาทางสังคมที่ 
อบต. จัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
 2.  ร้อยละของผู้สูงอายุ  ผู้ปุวยเอดส์ ผู้
พิการผู้ได้รับเงินสงเคราะห์เป็นไปอย่าง
ทั่วถึง 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่ประชาชนมี
สุขภาพอนามัยที่ดี 
4. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

- มีการจัดกิจกรรมด้านการส่งเสริมกีฬา
ต้านยาเสพติดและแจกอุปกรณ์กีฬาเพ่ือ
สนับสนุนการเล่นกีฬา 
- มีกลุ่ม อสม. และสนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือซื้อวัสดุปูองกันการแพร่ระบาดของโรค 
เช่น โรคไข้เลือดออก ฯลฯ 
- มีการสนับสนุนอาหารกลางวันและ
อาหารเสริมนมส าหรับเด็กในแต่ละ
โรงเรียน  และส่งเสริมการจัดกิจกรรมวัน
เด็กเป็นประจ าทุกปี ฯลฯ 
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4. เพ่ือพัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสิ่ง
อันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหา    
ภายในชุมชนซึ่งเป็นไปตามแนวทาง
ยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด 

 1.  จ านวนโครงการเกี่ยวกับฟื้นฟู  การ
อนุรักษ์ทรัพยากรดิน น้ า ปุาไม้ และ
สิ่งแวดล้อม 
2.  ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ให้
การบริหารจัดการที่ดีมีปริมาณขยะลดลง 

- มีการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูปุาไม้ และปลูกต้นไม้ 
- มีการบริหารจัดการที่ดีและมีปริมาณขยะ
ลดลง     

10  
กิจกรรม 
100% 

 

2 
 

20% 
 

2 
 

20% 
 

2 
 

20% 

2 
 

20% 
 

2 
 

20% 

5.เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทาง
ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้
ด ารงรักษา ฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มี
มาตรฐาน และเสริมสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
 

1. จ านวนกิจกรรมที่เก่ียวกับการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและวันส าคัญ
ทางศาสนา 
2. จ านวนผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
คุณธรรม จริยธรรม 
 

- มีการจัดโครงการ / กิจกรรม ด้านการศึกษา
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ 
-มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นเป็นประจ าทุกปี 

75% 
 
 
  

50% 
 

15% 
 
 
 

10% 
 

15% 
 
 
 

10% 
 

15% 
 
 
 

10% 
 

15% 
 
 
 

10% 
 

15% 
 
 
 

10% 
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จุดม่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(Goals) ตัวช้ีวัด (KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี55-59 ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59 

6.เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหน่วยงานอื่นๆ 
รวมถึงอบต.มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานในทุกด้าน 
 

1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทาง
การเมืองและสังคม 
2.  จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มี
ศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มขึ้น 
3.   ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน
ผู้ใช้บริการ 

- มีการจัดโครงการ / กิจกรรมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชนเพื่อน ามาเป็น
แนวทางในการบริหารงาน 
- การส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
- ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานให้แล้ว
เสร็จในขั้นตอนเดียว 

75% 
 
 

 100% 
 

70% 

15% 
 
 

20% 
 

30% 

15% 
 

    
  20% 

 
20% 

15% 
 
 

20% 
 

10% 

15% 
 
 

20% 
 

10% 

15% 
 
 

20% 
 
- 

 
 
 

**************************************** 
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  บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 
   การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคปริโภค 
2. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนนและสะพาน 
3. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบไฟฟูา ไฟฟูาพลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโทรศัพท์
สาธารณะ 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
   การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรน้ า 

1. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ระบบระบายน้ า 
2. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
3. การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา แหล่งน้ าเพื่อการประมงน้ าจืดและเลี้ยงสัตว์น้ า 

ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 
ส่วนโยธา 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

1. แนวทางการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชุมชน  
2. แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและส่งเสริมอาชีพ 
3. แนวทางการส่งเสริมปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักปลัดฯ 
ส่วนสวัสดิการฯ,ส่วนการคลัง 

ส่วนสวัสดิการฯ 
ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
   การพัฒนาด้านสังคม 

1. แนวทางการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในสังคม 
2. การแก้ไขปัญหาความยากจน 

ส านักปลัดฯ 
ส่วนสวัสดิการฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

1. แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน 
3. แนวทางการควบคุมและปูองกันโรค 
4. แนวทางการเสริมสร้างคุณภาพท่ีดีและการมีส่วนร่วมด้านสาธารณสุข 

ส านักปลัดฯ 
“ 
“ 
“ 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 
   การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
และการกีฬา 

1. แนวทางการเพิ่มโอกาสการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
2. แนวทางการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
3. แนวทางการส่งเสริมการศึกษาก่อนวัยเรียนและการศึกษาภาคบังคับ 
4. แนวทางการส่งเสริม ด้านศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
5. แนวทางด้านการส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ส านักปลัดฯ 
ส่วนการศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
ทุกส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
   การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น 

1. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร แก่ประชาชน 
2. แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ด้านการเมือง การปกครอง การบริหาร
แก่ประชาชน 
3. แนวทางการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นและระบบบริหารจัดการ 

ทุกส่วน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8  
   การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

1. แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส านักปลัดฯ 
ทุกส่วน 

 
 
 
                                                                                                                  ************************************
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บทที่  6 

      การน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

องค์ประกอบ ประกอบด้วยการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยน าเสนอได้ ดังนี้ 
  6.1 องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล  ซึ่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการฯอาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร ซึ่งควรแสดงไว้ในเอกสารแผนพัฒนาเพื่อเป็นแนว
ทางการด าเนินงานที่ชัดเจนและต่อเนื่อง 
  6.2 การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและ
ประเมินผลตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าได้ด าเนินการน าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ ตามเปูาหมาย
ภายใต้ระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ และบรรลุตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้หรืไม่ 
  6.3 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยค านึงถึงความ
เหมาะสม ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามระหว่างการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
ประเมินผลการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จ ในแต่ละปีควรจะมีการติดตาม
การน าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง
ได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 
(หมายเหตุ แนวทางการติดตามและประเมินผล ศึกษาได้จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการ
จัดท าและแปลงไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


