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บทที่ 1 
บทนำ 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบล มิใช่เพียงจะมีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถิ่น

เท่านั้น  แต่ยังมีหน้ามี่รับผิดชอบการพัฒนาทุกๆด้าน  ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การพัฒนาเศรษฐกิจ การ

ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   และเป็นองค์กรที่เปิดให้

ประชาคมท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารและการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือความโปร่งใส   การวางแผนถือ

เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบรรลุจุดมุ่งหมายดังกล่าวโดยใช้ยุทธศาสตร์ที่

เหมาะสม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้

วางแผนการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

1.  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ได้

ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแนวทางในการพัฒนา  เป็นการแสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายที่จะ

ด าเนินการพัฒนาในอนาคต  โดยแผนดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา

จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

2.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  เป็นกระบวนการก าหนดทิศ

ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กร  โดยก าหนดสถานภาพความต้องการและแนวทางในการด าเนินการเพ่ื อให้

บรรลุเป้าหมาย  บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ  สอดคล้องกับศักยภาพ  

ปัญหาและความต้องการของชุมชน  เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อก าหนดต่าง ๆ  บรรลุตามเป้าหมาย  โดย

สามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของชุมชน  ครอบคลุมทุกด้ าน  องค์การบริหารส่วน

ต าบลต าบลทัพราช  จึงจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขึ้น  

3.  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2548    
ได้ก าหนดขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดังนี้ 
 1. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  จัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ
และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น   รับทราบปัญหา   ความต้องการ   ประเด็นการ
พัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพ
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พ้ืนที่   เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนา จาก
หน่วยงานต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูลน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอคณะกรรมพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลทัพราช   

3. คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์ต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบ แล้วผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชต่อไป 

4.  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทัพราช เป็นกระบวนการก าหนด

ทิศทางในอนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทัพราช   โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและ

แนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูลอย่างรอบด้าน และเป็นระบบ  ทั้งนี้จะต้อง

สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น และปัญหา/ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ประกอบด้วย 

 1. ท้องถิ่นมีจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่ชัดเจน 

 2. ท้องถิ่นสามารถจัดสรรและบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 3.  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม   และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 4. แนวทางพัฒนาเป็นการประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ   และเอกชนและมี
ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดแนวทางการพัฒนา   
 5. สามารถก ากับดูแล  ติดตาม และประเมินผลการพัฒนาได้ 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลทัพราช  เป็นการก าหนดทิศทางในการ
พัฒนาในอนาคต  ระยะ  5 ปี (พ.ศ. 2558– 2562)  ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาคม เพ่ือเป็นทิศทางในการ
พัฒนา ที่ท าให้การด ารงชีวิตของประชาชนมีความสุข มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่สิ่งเหล่านี้จะบรรลุตามเป้าหมายได้
ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุก ๆ ฝ่าย ในการที่จะน าแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างมีระบบ 
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บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของต าบลทัพราช 

1.  ข้อมูลทั่วไป 
ต าบลทัพราชเป็นต าบลหนึ่งของอ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว  มีที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล

ตั้งอยู่เลขที่  99  หมู่ที่  4  ถนนธนะวิถี  ต าบลทัพราช  อ าเภอตาพระยา  จังหวัดสระแก้ว  อยู่ห่างจากอ าเภอตา
พระยา  ประมาณ  14  กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ  406.234  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  246,715.25 ไร่  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ  และมีภูเขาล้อมรอบ ลักษณะดินเป ็นดินปนทรายไม่อุ ้มน้ า ป่าส ่วนใหญ่เป ็น          
ป่าเบญจพรรณ  องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่  23  กุมภาพันธ์  2540 มีประชากร
จ านวนทั้งสิ้น  14,531  คน แบ่งเป็นชาย  7,274 คน   เป็นหญิง  7,257  คน   

อาณาเขต 
ทิศเหนือ   ติดกับ ต าบลล านางรอง อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก  ติดกับ ต าบลทัพไทย อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ทิศใต้    ติดกับ ต าบลตาพระยา  อ าเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว 
ทิศตะวันตก   ติดกับ ต าบลแซออร์  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบจ านวน  17  หมู่บ้าน  ดังนี้ 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

รวม 
จ านวน 

ชาย หญิง ครัวเรือน 
1 บ้านหนองติม 324 356 680 183 
2 บ้านตะลุมพุก 417 395 812 195 
3 บ้านหนองปรือ 764 805 1,569 349 
4 บ้านเหนือ 241 248 489 123 
5 บ้านใหม่ไทยถาวร 525 553 1,078 260 
6 บ้านเจริญสุข 316 332 648 159 
7 บ้านโคกไพล 545 489 1,034 227 
8 บ้านโคกกราด 502 497 999 230 
9 บ้านหนองผักแว่น 447 436 883 216 
10 บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 398 442 840 198 
11 บ้านเนินขาม 445 421 866 207 
12 บ้านคลองยาง 686 632 1,318 296 
13 บ้านทุ่งทะเล 269 288 557 124 
14 บ้านไพลงาม 341 319 660 151 
15 บ้านเขาวงศ์ 389 365 754 161 
16 บ้านหนองกก 331 369 700 141 
17 บ้านไพรอนันต์ 334 310 644 144 

รวม 7,274 7,257 14,531 3,364 

ข้อมูล  เมื่อเดือนมีนาคม  2556 
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1.1 การบริการพื้นฐาน 
การคมนาคม 
เนื่องจากต าบลทัพราช  อ าเภอตาพระยา เป็นพ้ืนที่ติดต่อระหว่างจังหวัดสระแก้ว -บุรีรัมย์     

จึงท าให้มีเส้นทางคมนาคมสะดวก  สามารถเดินทางได้โดย 
1. รถโดยสารประจ าทาง สายบุรีรัมย์-จันทบุรี  วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวร  บ้านหนองปรือ  

และบ้านเหนือ   
2. รถโดยสารประจ าทาง สายมุกดาหาร-พัทยา-ระยอง วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวร และบ้าน

โคกกราด 
3. รถโดยสารประจ าทาง  สายนครราชสีมา-ตลาดโรงเกลือ  วิ่งผ่านบ้านใหม่ไทยถาวรและ

บ้านโคกกราด 
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

-  ล าห้วย/คลอง   จ านวน  14 สาย 
-  หนองน้ า    จ านวน  21 แห่ง 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นและสามารถใช้งานได้ 
           -  อ่างเก็บน้ าห้วยยาง    จ านวน  1 แห่ง 

-  ฝาย    จ านวน  13 แห่ง  
-  บ่อบาดาล   จ านวน  13 แห่ง 
-  ประปาหมู่บ้าน   จ านวน  21 แห่ง 
-  สระน้ า   จ านวน  22 แห่ง 

  ไฟฟ้า 
  มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านร้อยละ 95 ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

1.2 ด้านเศรษฐกิจ 
อาชีพ 
ราษฎรในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ดังนี้ 

   1.  ท านา 49,719 ไร่ 1,640 ครัวเรือน 
   2.  ท าไร่ 30,393 ไร่ 1,015 ครัวเรือน 
   3.  ท าสวน     725 ไร่     63 ครัวเรือน 
   4.  เลี้ยงสัตว์  8,654 ไร่   646 ครัวเรือน 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
-  สถานีบริการน้ ามันขนาดใหญ่  7 แห่ง 
-  สถานีบริการน้ ามันขนาดเล็ก  12 แห่ง 
-  โรงสีข้าว    52 แห่ง 
-  ร้านค้าทั่วไป    130 แห่ง 
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-  ร้านอาหาร    20 แห่ง 
-  ร้านซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์ 11 แห่ง 
-  ร้านรับซื้อข้าว    5 แห่ง 
-  ร้านวัสดุก่อสร้าง   1 แห่ง 

  การท่องเที่ยว 
 1.  ละลุหนองผักแว่น , คลองยาง , เนินขามและเขาวงศ์ 
 2.  อุทยานแห่งชาติตาพระยา 
 3.  อ่างเก็บน้ าห้วยยาง 
 4.  ปราสาทเขาโล้น 
 5.  ภาพแกะสลักหินเขายักษ์ 
 6.  จารึก ร.5 
 7.  ละเลิงบ้านใหม่ไทยถาวร 

 1.3 ด้านสังคม 
การศึกษา 

1)  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  6 แห่ง ประกอบด้วย 
1.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปรือ 
2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจริญสุข 
3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกไพล 
4.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านใหม่ไทยถาวร 
5.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองผักแว่น 
6.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 

2)   สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่ต าบลทัพราช 
1. โรงเรียนวัดหนองติม 
2.  โรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร 
3.  โรงเรียนบ้านเจริญสุข  
4.  โรงเรียนบ้านโคกไพล  (ขยายโอกาส) 
5.  โรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 
6.  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น  (ขยายโอกาส) 
7.  โรงเรียนทัพราชวิทยา  (มัธยม) 

3)  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
วัด / ส านักสงฆ์ 16 แห่ง ประกอบด้วย 
1.  วัดหนองติม 
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2.  ส านักวิปัสสนากรรมฐานบ้านเหนือ 
3.  วัดบ้านใหม่ไทยถาวร   
4.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาย้อยผาแดง 
5.  ศูนย์ปฏิบัติธรรม  ร. 5 ช่องตะโก 
6.  วัดเจริญสุข 
7.  ที่พักสงฆ์ปราสาทเขาโล้น 
8.  วัดโคกไพล 
9.  ที่พักสงฆ์บ้านระเบิกขาม 
10. วัดโคกกราด 
11. ที่พักสงฆ์เขาน้อยแสงเทียน 
12. วัดป่าหนองผักแว่น     
13. ส านักสงฆ์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ 
14. ส านักสงฆ์ประชาสุขสันต์  (บ้านเนินขาม) 
15. ส านักสงฆ์บ้านคลองยาง 
16. ส านักสงฆ์วังรีทอง 
17. ส านักสงฆ์ป่ารัง 
18. ที่พักสงฆ์วัดใหม่ไพรอนันต์    

  ภาษา / วัฒนธรรม  
ภาษาที่ใช้ในต าบลทัพราชมีอยู่ 4 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาไทยโคราช ภาษาลาว 

และภาษาเขมร ประเพณีวัฒนธรรมภายในต าบลทัพราช ได้แก่ ประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น 
วันสงกรานต์ วันผู้สูงอายุ ฯลฯ และยังมีประเพณีท้องถิ่น ที่ท าเป็นประจ าทุกป ีได้แก่ประเพณีบุญบั้งไฟ  
  สาธารณสุข 

1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองติม 
2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกไพล 
3)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองผักแว่น 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1)  สถานีต ารวจชุมชนต าบลทัพราช จ านวน  1 แห่ง 
2)  ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จ านวน   1 ศูนย ์
3)  หน่วยกู้ชีพ  กู้ภัย  ของต าบล  จ านวน  1 หน่วย 

มวลชนจัดตั้ง 
1)  ลูกเสือชาวบ้าน   2 รุ่น 414 คน 
2)  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 3 รุ่น 284 คน 
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2.  โครงสร้างและอัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 
2.1  แบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล ได้ดังนี้  

  (1) ส านักงานปลัด  
  (2) ส่วนการคลัง  
  (3) ส่วนโยธา  
  (4) ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

 อัตราก าลังในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล มีบุคลากรทั้งหมดจ านวน 34 คน 
  ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล   34 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล     6 คน 
   -  ลูกจ้างประจ า      1 คน 
     -  พนักงานจ้าง     14 คน 
   -  พนักงานจ้างเหมา    13 คน 
  ต าแหน่งในส่วนการคลัง      7 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล     5 คน 
   -  พนักงานจ้าง      2 คน 
  ต าแหน่งในส่วนโยธา      5 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล     3 คน 
   -  พนักงานจ้าง      2 คน 

  ต าแหน่งในส่วนการศึกษาฯ    12 คน 
   -  พนักงานส่วนต าบล     7 คน 
   -  พนักงานจ้าง      5 คน 
  ระดับการศึกษาของบุคลากร (พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง)    

-  ประถมศึกษา      4 คน 
-  มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา             24      คน  
-  ปริญญาตรี     15 คน 
-  สูงกว่าปริญญาตรี     5 คน 

 2.2  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  การรวมกลุ่มของประชากร 
   1.   กลุ่มอาชีพ  จ านวน     33 กลุ่ม ประกอบด้วย 

-  กลุ่มส่งเสริมหัตถกรรมก้าวหน้า จ านวน 1 กลุ่ม 
    -  กลุ่มเย็บจักร จ านวน  3  กลุ่ม 
    -  กลุ่มเลี้ยงโค จ านวน  11  กลุ่ม 
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    -  กลุ่มปลูกพริก  จ านวน  1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มปลูกมันส าปะหลัง  จ านวน 1 กลุ่ม 
    -  กลุ่มธนาคารหมู่บ้าน  จ านวน  3  กลุ่ม 
    -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  จ านวน  2  กลุ่ม 
    -  กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนพัฒนาตนเอง จ านวน  1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มเลี้ยงปลา  จ านวน  2  กลุ่ม 
    -  กลุ่มสตรีต าบลทัพราช  จ านวน  1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มผลิตภัณฑ์ตอไม้และทอผ้า จ านวน 1 กลุ่ม 
    -  กลุ่มลดพลังงานไฟฟ้า จ านวน  1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จ านวน 1 กลุ่ม 
    -  กลุ่มศิลปหัตถกรรมตอไม้และรากไม้  จ านวน  1  กลุ่ม 
    -  กลุ่มส่งเสริมการเลี้ยงสุกร  จ านวน 1 กลุ่ม 
    -  กลุ่มจัดซื้อปุ๋ยให้กู้ยืม  จ านวน 1 กลุ่ม 
    -  กลุ่มกองทุนส่งเสริมอาชีพ จ านวน  1  กลุ่ม 
   2.  กลุ่มออมทรัพย์   จ านวน    17 กลุ่ม  ประกอบด้วย 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองติม หมู่ที่  1 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านตะลุมพุก หมู่ที่  2 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองปรือ หมู่ที่  3 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเหนือ หมู่ที่  4 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่  5 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเจริญสุข หมู่ที่  6 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกไพล หมู่ที่  7 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านโคกกราด หมู่ที่  8 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่  9 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านทดวงศ์สมบูรณ์  หมู่ที่  10 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเนินขาม หมู่ที่  11 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านคลองยาง หมู่ที่  12 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่  13 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพลงาม หมู่ที่  14 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่  15 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านหนองกก หมู่ที่  16 
    -  กลุ่มออมทรัพย์บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่  17 
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3.  การคลังท้องถิ่น   

  การบริหารรายรับ - รายจ่าย ในปีงบประมาณที่ผ่านมา เปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี 

รายการ 
ปีงบประมาณ 

2554 
ปีงบประมาณ 

2555 
ปีงบประมาณ 

2556 

รายรับจริง 48,017,749.47 69,815,322.88 66,815,454.32 

รายจ่ายจริง 43,899,178.59 64,193,918.61 58,242,709.93 

รายรับ - รายจ่าย  ปีงบประมาณ 2556 

  รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  66,815,454.32 บาท ประกอบด้วย 

  1.  หมวดภาษีอากร    จ านวน    323,412.44 บาท 

  2.  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ค่าใบอนุญาต จ านวน      28,485.80 บาท 

  3.  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน   จ านวน    424,126.16 บาท 

  4.  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน    430,049.00 บาท 

  5. หมวดภาษีจัดสรร    จ านวน 25,412,986.12 บาท 

  6.  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   จ านวน 23,517,399.00 บาท 

  7. หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   จ านวน 16,678,995.80 บาท 

  รายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  58,242,709.93 บาท ประกอบด้วย 

  1.  หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า  จ านวน   1,776,172.00 บาท 

  2.  หมวดค่าจ้างชั่วคราว    จ านวน   2,105,885.00 บาท 

  3.  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  จ านวน  14,118,661.45 บาท 

  4.  หมวดค่าสาธารณูปโภค   จ านวน     210,284.31 บาท 

  5.  หมวดเงินอุดหนุน    จ านวน   5,255,268.37 บาท 

  6.  หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  จ านวน   14,323,000.00 บาท 

  7.  หมวดงบกลาง    จ านวน   3,864,215.00 บาท 

  8.  หมวดเงินนอกงบประมาณ   จ านวน  16,589,223.80 บาท 

 

บทที่  3 
แผนยุทธศาสตร์ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น        

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ซึ่งแนวคิดในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ยึดหลักการพัฒนาที่

ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล  และสอดคล้อง เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์จังหวัด / อ าเภอ  รวมทั้งเป็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น  พ.ศ. 2542 ตลอดจนมีความเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและศักยภาพของท้องถิ่นและจังหวัด  รวมทั้ง

ตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งกรอบแนวคิดในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์

การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 

3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559)   

วิสัยทัศน์  

“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

พันธกิจ  

1)  สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ การคุ้มครองทาง 

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่าง 

เสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ 

บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม  

2)  พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน 

แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ 

เปลี่ยนแปลง   

3)  พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ 

ภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น 

มิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  

4)  สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของชุมชน  

รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง 

ธรรมชาติ 
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วัตถุประสงค์  

1)  เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข   

2)  เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม  

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 

3)  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย 

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี 

ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็น 

สังคมคาร์บอนต่ า 

4)  เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ 

นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ   

เป้าหมายหลัก  

1)  ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู ้

อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดชันีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5 คะแนน  

2)  คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี 

ความเข้มแข็งมากขึ้น  

3)  เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต 

ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ  3 ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม 

มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่า  

ร้อยละ 40 

4)  คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ   

ตัวช้ีวัด  

1)  ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด 

ร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอก 

ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น  

 

2)  จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน 

ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและ 

พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว   
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3)  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ่อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน 

การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  

4)  คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน 

กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

3.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี ้

1.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้าง

ขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 

และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วม

ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ

สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ

และการรับผิดชอบที่รัดกุม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 

  2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 

  2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

  2.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 

  2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

  2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

3.ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

  3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 

  3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 

  3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต ส 

  3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 

  3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน    
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  3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ 

เข้มแข็งภาคเกษตร 

  3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน  

4.ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 

  4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 

  4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์  

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ 

ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์ สังคม และ ชุมชน 

  4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 

  4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมี เสถียรภาพ  

5.ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

  5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือใน 

อนุภูมิภาคต่างๆ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค มุ่งพัฒนา

พ้ืนที่ในภูมิภาคต่างๆ 

  5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท ที่ 

สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการด าเนิน นโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 

  5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ 

เคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  

  5.6 การมีส่วนร่วมอย่างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการ 

ก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 

  5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือ 

กับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาก าไร 

  5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 

  5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้ง 

เป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 

  5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับ 
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ชุมชนท้องถิ่น 

6.ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

  6.1 การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น 

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 

6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ 

พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ  

6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ  

โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

 

3.4 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 (รัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี) 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  พ .ศ . 2555 – 2558  รัฐบาลนางสาวยิ่ งลักษณ์  ชินวัตร
นายกรัฐมนตรีได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2554 มีหลักการบนพ้ืนฐานที่
ส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา เมื่อ
วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2554 แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆที่ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมประกอบด้วย
สาระส าคัญ 4 ส่วน ได้แก่ แนวคิด และทิศทางการบริหารประเทศ แนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน กลไก
การน าแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปสู่การปฏิบัติ และแผนงาน/โครงการที่มีล าดับความส าคัญตามนโยบาย
รัฐบาล โดยทั้ง 4 ส่วน จะช่วยสร้างความชัดเจน และก าหนดทิศทางการด าเนินงานของส่วนราชการต่าง ๆ ให้
เป็นไปตามเป้าหมายเกิดความสามัคคีปรองดองความสมานฉันท์ความผาสุกความเป็นอยู่ที่ดีความสงบ  และ
ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม 

กรอบการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล รัฐบาลได้ก าหนดกลยุทธ์ และวิธีการด าเนินการที่
สอดคล้องกับนโยบายโดยแบ่งการด าเนินการเป็น 2 ระยะคือ 

1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 
2. นโยบายที่จะด าเนินการในระยะ 4 ปี 
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1. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก 

1.1 สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
1.2 ก าหนดใหการแกไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
1.3 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอยางจริงจัง 
1.4 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการน้ าอยางบูรณาการและเรงรัดขยายเขตพ้ืนที่ชลประทาน 
1.5 เรงน าสันติสุขและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนกลับมาสูพ้ืนที่จังหวัด 
ชายแดนภาคใต 
1.6 เรงฟนฟูความสัมพันธและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศ  
1.7 แก้ไขปญัหาความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ประกอบการเนื่องจากภาวะเงินเฟ่อและราคา 
น้ ามันเชื้อเพลิง 
1.8 ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเพ่ิมก าลังซื้อภายในประเทศ สรางสมดุลและความเขมแข็ง   
อยางมีคุณภาพใหแกระบบเศรษฐกิจมหภาค 
1.9 ปรับลดภาษีเงินไดนิติบุคคล 
1.10 สงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเงินทุน  
1.11 ยกระดับราคาสินคาเกษตรและใหเกษตรกรเขาถึงแหล่งเงินทุน 
1.12 เรงเพ่ิมรายไดจากการท่องเทีย่วทั้งในและนอกประเทศ 
1.13 สนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการสรางเอกลักษณและการ 
ผลิตสินคาในทองถิ่น   
1.14 พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
1.15 จัดหาเครื่องคอมพิวเตอรแท็บเล็ตใหแกโรงเรียน   
1.16 เรงรัดและผลักดันการปฏิรูปการเมืองที่ประชาชนมีสวนรวมอยางกวางขวาง 

2. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ 
 2.1 เทิดทูนและพิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
 2.2 พัฒนาและเสริมสรางศกัยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศ 
 2.3 พัฒนาและเสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศ 
 2.4 พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 
 2.5 เรงด าเนินการแกไขปญหายาเสพติด องคกรอาชญากรรม การคามนุษย ผูหลบหนีเขาเมือง      

แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไมมีสถานะชัดเจน  
3. นโยบายเศรษฐกิจ 
 3.1 นโยบายเศรษฐกิจมหภาค   
 3.2 นโยบายสรางรายได 
 3.3 นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
 3.4 นโยบายโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพ่ือขนสงมวลชน และการบริหารจัดการระบบ 
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ขนสงสินคาและบริการ  
 3.5 นโยบายพลังงาน 
 3.6 นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. นโยบายสังคม และคุณภาพชีวิต 
 4.1 นโยบายการศึกษา 
 4.2 นโยบายแรงงาน 
 4.3 นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 4.4 นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 4.5 นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
5. นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
 5.2 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

5.3 ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมและเรงรัดการควบคุมมลพิษ  
5.4 สรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้าในการใชประโยชนที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
5.5 สงเสริมและสรางความตระหนักและจิตส านึกทางดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
5.6 ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
5.7 สร้างภูมิคุ้มกันและเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง 
ของสภาพภูมิอากาศและพิบัติภัยธรรมชาติ 
5.8 พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6. นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 6.1 เร่งพัฒนาในประเทไทยเป็นสังคมที่อยู่บนพื้นฐานขององค์ความรู้ 
 6.2 เร่งสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย และครูวิทยาศาสตร์ ให้เพียงพอต่อความต้องการของประเทศ 
 6.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน 
 6.4 จัดระบบการบริหารงานวิจัยให้เกิดประสิทธิภาพสูง 
 6.5 ส่งเสริมการใช้ข้อมูลเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
7. นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 7.1 เร่งส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 7.2 สร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน 
 7.3 เสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริมผลประโยชน์ของชาติในองค์กรการระหว่างประเทศ 
 7.4 กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กับประเทศ กลุ่มประเทศ และองค์การ 

ระหว่างประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญของโลก 
 7.5 สนับสนุนการเข้าถึงในระดับประชาชนของนานาประเทศพรอมทั้งสงเสริมภาพลักษณที่ดีและ 

ความรวมมือทางวิชาการกับประเทศก าลังพัฒนา 
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7.6 สงเสริมการรับรูและความเขาใจของประชาชนเกี่ยวกับปญหาเรื่องพรมแดนและการเปลี่ยนแปลงใน
โลกที่มีผลกระทบตอประเทศไทย   

 7.7 สนับสนุนการฑูตเพ่ือประชาชน 
 7.8 ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 
 7.9 ประสานการด าเนินงานของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 7.10 สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิม และองคกรอิสลามระหวางประเทศ 
8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 8.1 ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 
 8.3 สงเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูขอมูลขาวสาร จากทางราชการ สื่อสารมวลชน และ  
          สื่อสาธารณะทุกประเภทไดอยางกวางขวาง รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม 

3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง (ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก
สมุทรปราการ) พ.ศ. 2557 - 2560 

วิสัยทัศน์ 
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ แหล่งผลิต

สินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติ และวัฒนธรรม” 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุนภาคตะวันออกของอิน
โดจีนและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เป้าประสงค์ 
เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน การคมนาคมขนส่ง และสิ่งอ านวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูง และ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็วและเชื่อมต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน 
2. พัฒนาศูนย์กลาง และช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ือรองรับการเป็นฐานการผลิต ขนส่ง และ 
จัดจ าหน่ายของอินโดจีน 
3. วางแผนการผลิต และพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพ และปริมาณ เพ่ือรองรับการเป็น 
ศูนย์กลางการค้า การลงทุนของอินโดจีน 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการค้า การลงทุน และการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเติบโต
ทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
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1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน และศักยภาพท่ีพร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพื้นฐาน 
 แรงงานฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างต่อเนื่อง 
2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวกท่ีเอ้ือต่อการขยายตัวของ 
ภาคอุตสาหกรรม 
2. พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
3. การก าหนดเขตพ้ืนที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสม และวางแผนการลงทุนใน 
อุตสาหกรรม 
4. เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม 
5. ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพัฒนา 
เครือข่ายระบบเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี 
เป้าประสงค์ 

1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพ่ิมข้ึน สอดคล้องกับความ 
ต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน 
2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพ่ืออ านาจทางการตลาด 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิต และโครงสร้างพ้ืนฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน 
2. เพ่ิมผลิตภาพ และยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 
3. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม  
 
4. เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัดเพ่ือสร้าง 
มูลค่าเพ่ิม  
5. ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างอัตลักษณ์การท่องเที่ยว และเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
เป้าประสงค์ 

1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่งที่ 
สะดวกรวดเร็วเพ่ือรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว 
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

และ 
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วัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวสินค้า บริการ และระบบขนส่งให้ได้มาตรฐาน โดยค านึงถึงชุมชน 
และสิ่งแวดล้อม 
2. อนุรักษ ์และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว 
ภายในกลุ่มจังหวัด และภูมิภาค 
3. ยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
4.จัดท าเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพการตลาด และ

การ 
ประชาสัมพันธ์ และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค 

3.6 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

วิสัยทัศน์จังหวัดสระแก้ว 

 “ศูนย์กลางโลจิสติกส์ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของอินโดจีน ถิ่นพืชพลังงาน อาหารปลอดภัย” 

พันธกิจจังหวดสระแก้ว 

1. ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 มาตรา 52/1  
ให้จังหวัดมีอ านาจในเขตจังหวัด น าภารกิจของรัฐบาลและนโยบายของรัฐบาลไปปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ และมาตรา 52 วรรค 3 การบริหารงานแบบบูรณาการจังหวัดให้จังหวัดยื่นค าขอจัดตั้ง
งบประมาณ และงานอื่นๆตามที่กฎหมายก าหนด 

2. พัฒนาการบริการข้ันพ้ืนฐานการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน เพื่อประชาชนมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 

3. เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาปัจจัยสนับสนุน
โครงสร้างพ้ืนฐาน และโลจิสตกิส์เพ่ือเชื่อมโยงกับต่างประเทศ 

4. พัฒนาการเกษตร เกษตรอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตร โดยการเพ่ิม
ผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมเกษตรปลอดสารพิษ 

5. พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
6. พัฒนาการบริหารจัดการการปฏิบัติราชการ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความพึงพอใจใน

การบริหารงานของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สามารถด าเนินการขนส่งและกระจาย 
สินค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ตรงเวลา และประหยัด สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาค 
อินโดจีน 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
รองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทนและอาหารปลอดภัย ของจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวและปรับปรุงสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว 
เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงประวัติศาสตร์
วัฒนธรรมขอม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้สามารถ 
ปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 เสริมสร้างศักยภาพคน ชุมชน และพ้ืนที่ตามแนวชายแดน ให้เกิดความ 
ปลอดภัยและมั่นคง เพ่ือสนับสนุนการแข่งขันในประชาคมอาเซียน 

นโยบายการบริหารงานของผู้บริหาร 

1. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน สะดวก ปลอดภัย เพ่ือรองรับ 

การพัฒนาโครงข่ายด้านโลจิสติกส์ 

1.2 การด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน คลอง 

1.3 ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองจังหวัด เพ่ือการใช้ประโยชน์ในที่ดินเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 

1.4 พัฒนาแหล่งน้ า อ่างเก็บน้ า ฝาย คู คลอง เพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดจนด้านเกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรม 

1.5 สนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ บุคลากร เครื่องจักรกล ให้กับหน่วยงานส่วนราชการและองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

2. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ 

การศึกษาให้ทันสมัย    

2.2 พัฒนาระบบการศึกษาให้ผู้เรียนมีความรู้ คู่คุณธรรม ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนทุก 

ระดับชั้น ได้มีโอกาสแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ กิจกรรมต่างๆ 

2.3 สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาโดยค านึงถึงความเสมอภาคและความเป็น 

ธรรมให้เกิดข้ึนแก่โรงเรียน เด็ก เยาวชน ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งใน 

ระบบและนอกระบบ 

2.4 ส่งเสริมท านุบ ารุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม สนับสนุนให้ศาสนิกชนน า ค าสอนหลักธรรมทาง 

ศาสนามาใช้ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้างแรงจูงใจในการด ารงชีวิต 
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2.5 อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรม โบราณสถาน ที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 

ของจังหวัด 

2.6 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬานันทนาการ  

3. นโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต 

3.1 ส่งเสริมนโยบายการจัดระเบียบสังคม  

3.2 ส่งเสริมสนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ เพ่ือช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงที   

3.3 ให้การสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส ให้ 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

3.4 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข  

3.5 ส่งเสริมการด ารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ 

4. นโยบายด้านการเกษตร 

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น    

4.2 ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ และส่งเสริมปลูก 

พืชทางการเกษตรปลอดสารพิษ เกษตรทฤษฎีใหม่ 

4.3 ส่งเสริมสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐานสากล   

4.4 ส่งเสริมให้มีตลาดเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการจ าหน่ายสินค้าทางการเกษตร 

4.5 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้า 

เกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 

5. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและการกระจายรายได้ 

5.1 สนับสนุนให้เกิดกระบวนการสร้างรายได้  

5.2 สนับสนุนประสานร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมด้านการพัฒนา 

ทักษะ และฝีมือแรงงานเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น   

5.3 ส่งเสริมระบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน องค์กรชุมชนในจังหวัดให้เข้มแข็งเพ่ือสร้างอ านาจต่อรองทั้ง 

ทางด้านการผลิตและการตลาด 

5.4 สนับสนุนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   ให้มีศักยภาพเสริมสร้างองค์ความรู้ใน 

6. นโยบายด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ตลอดจนฟ้ืนฟูอนุรักษ์บริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

6.2 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการปลูกป่าเพ่ือลดปัญหาโลกร้อน   

6.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
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 7. นโยบายด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 

7.1 ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนา ฟ้ืนฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เสริมสร้าง 

สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ 

7.2 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรม และวิถี 

ชีวิตของชุมชน 

7.3 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ 

แหล่งท่องเที่ยว   

7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพ่ือเป็นทางเลือกให้แก่ 

นักท่องเที่ยวเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน สร้างรายได้ 

7.5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรม   

8. นโยบายด้านการพัฒนาตลาดการค้าชายแดน (ตลาดโรงเกลือ) 

8.1 พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา (ตลาดโรงเกลือ) ให้มีความสะอาด  

สะดวก และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น 

8.2 สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ ให้สามารถด าเนินการขนส่งแลกระจายสินค้าได้อย่างสะดวกและ

รวดเร็ว 

8.3 สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีนและพัฒนาผู้ประกอบการด้าน

 โลจิสติกส์ สร้างเครือข่ายการค้าสู่อินโดจีน 

 

8.4 อ านวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้มาใช้บริการที่ตลาดโรงเกลือ   โดยการจัดหาสิ่งอ านวยความ 

สะดวกให้เพ่ิมมากข้ึน เช่น การบริการทางด้านการเงิน การบริการด้านการสื่อสาร 

8.5 พัฒนากองอ านวยการตลาดโรงเกลือเป็นศูนย์บริการร่วมส าหรับบริการนักท่องเที่ยวและ 

ผู้ประกอบการค้า 

8.6 ส่งเสริมและพัฒนาศูนย์แสดงและจ าหน่ายสินค้า OTOP ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว และเป็นการ 

เพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ให้กับประชาชนอีกด้านหนึ่ง 

9.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

9.1 บริหารจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นองค์กรที่โปร่งใส  

9.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานขององค์กร    

9.3 พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นศูนย์รวมแหล่งข้อมูลท้องถิ่น   

9.4 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มีความรู้ ทัศนคติ และทักษะทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้าน 
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วิชาการ   

9.5 ส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติ 

ราชการและเครื่องมือ เครื่องใช้ให้มีความทันสมัย  

9.6 รณรงค์ให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความส าคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วม 

ในการปกครองส่วนท้องถิ่น 

9.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนขึ้นเป็นองค์กรภาคประชาชนในรูปแบบต่าง ๆ และ 

ส่งเสริมให้ประชาชนสามารถมีกิจกรรมทางการเมือง และมีส่วนร่วมทางการเมือง โดยยึดมั่นในการ 

ปกครองระบอบประชาธิปไตย 

3.7 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอตาพระยา 

วิสัยทัศน์ 

  “เมืองอารยธรรมโบราณ สืบสานต านานตาพระยาน่าอยู่ น าสู่วิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งศูนย์กลาง

ด้านเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตประชาชนดี” 

นโยบายการบริหารราชการ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
1.1 มุ่งพัฒนาบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการและจัดระบบบริการสาธารณะ
ให้ได้มาตรฐาน 
1.2 พัฒนาและปรับปรุงและแก้ไขกิจการประปา  
1.3 สร้างเสริมความสะดวกสบายในการสัญจร โดยการบูรณะพัฒนาถนน ซอย ท่อระบายน้ าและทาง
เท้าในเขตเทศบาลให้มาตรฐาน  
1.4 ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์เมืองโดยรวมให้มีความสวยงามร่มรื่นภายใต้นโยบายตาพระยา เมืองน่าอยู่
และเป็นศูนย์กลางเมืองเศรษฐกิจในเขตพ้ืนที่ 
1.5 พัฒนาสนามกีฬา สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ จัดสร้างลานเวทีกลางแจ้งและสถานที่ออกก าลังกาย 

2. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกระบวนการสร้างรายได้ให้กับชุมชนทุกระดับ  
2.2 สนับสนุนให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าที่มีคุณภาพ  
2.3 ส่งเสริมการตลาดชุมชน ให้สามารถเชื่อมโยงกับตลาดภายนอกชุมชน 

3. นโยบายด้านสังคม 
3.1 ส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งเป็นสถาบันหลักของสังคม โดยเน้นสังคมแบบอยู่ดีมีสุข 
3.2 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
3.3 ให้การสงเคราะห์และสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
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3.4 ส่งเสริม สนับสนุน ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ  

4. นโยบายด้านการศึกษา 
 4.1 ส่งเสริมการจัดการด้านการศึกษาและกระบวนการเรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 

4.2 ปรับปรุง ดูแล ยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีมาตรฐาน 
4.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้หลักศาสนาในการด ารงชีวิต เพื่อสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

5. นโยบายด้านสาธารณสุข 
5.1 ส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นเมืองสะอาด สวยงาม ปราศจากมลภาวะ 
5.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
5.3 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตส านึกของประชาชนและชุมชนในการควบคุมและก าจัดสิ่งปฏิกูล  
5.4 สนับสนุนกิจกรรมคุ้มครองและสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพดี 
5.5 ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสดเทศบาล แผงลอย ตลอดจนกิจการอ่ืน ด้านสาธารณสุขตามกฎหมาย 

6. นโยบายด้านการบริหาร 
 6.1 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีเป็นแนวทางการบริหารจัดการ 

6.2 ยึดแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานการกระจายทรัพยากรอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
6.3 การด าเนินโครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีมาตรฐานตามที่
ก าหนด 
6.4 พัฒนาบุคลากร ยกระดับให้มีความรู้ ความสามารถมีทักษะที่ดีและสนับสนุนให้มีการศึกษาดูงาน 
6.5 น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและบริการประชาชน  
6.6 จัดซื้อรถดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ในกองสาธารณภัยให้มากขึ้น 
6.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วม ตั้งแต่กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผล การบริหารงานตามครรลองของระบอบประชาธิปไตยเพ่ือตอบสนอง ความต้องการของ
ประชาชน 

3.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช  

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  เป้าหมาย  
  เพ่ือก่อสร้าง และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคมทั้งทางบก ทางน้ า การวางผังเมืองและการ
ควบคุมอาคารในท้องถิ่น  พร้อมทั้งจัดให้มี สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล  
ให้มีความสะดวก มีมาตรฐาน และเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  

  แนวทางการพัฒนา  
  1)  ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้ าและสะพาน)    
  2)  ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า ให้ได้มาตรฐาน  



25 
 

 

  3)  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
                     4)  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตต าบล       

  ตัวช้ีวัด  
  1) จ านวนถนน ทางระบายน้ าและสะพาน ที่ได้รับการก่อสร้างและบ ารุงรักษา 
  2) จ านวนฝาย คลอง สระ แหล่งน้ าที่ก่อสร้างและได้มาตรฐาน  
  3) จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า และประปาใช้ ครบทุกครัวเรือน 
  4) จ านวนอาคารสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  
  เป้าหมาย  
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นท่ี ทั้งจากการท าเกษตร 
และการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือให้ประชาชนในต าบลสามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
  แนวทางการพัฒนา  
  1)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ  และพัฒนาคุณภาพการผลิต  
  2)  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3)  ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ  
 
  ตัวช้ีวัด  
  1) จ านวนการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมขึ้น และจ านวนต้นทุนในการผลิตลดลง  
  2) ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3) มีการบริหารจัดการแบบผสมผสาน และน าเทคโนโลยีมาผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่  
 

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข  
  เป้าหมาย  
  เพ่ือเป็นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาระบบการศึกษาในพ้ืนที่ให้กับประชาชนได้เข้าถึง
การศึกษา มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับวิถีของชุมชน พัฒนาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง เด็ก 
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV ให้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 
ประชาชนมีสุขภาพที่ด ีการจัดสวัสดิการชุมชนโดยใหชุ้มชนเขา้มามีส่วนรว่มในการบรหิารจัดการ พร้อมทั้งให้ประชาชน
มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน  
  แนวทางการพัฒนา  
  1)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน      

    และประชาชนทั่วไป 
  2) ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา  สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ 
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  3)  ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
  4)  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
  5)  มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  ตัวช้ีวัด  
  1) คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
  2) จ านวนสนามกีฬา  และสถานที่พักผ่อนเพ่ิมข้ึน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
  3) ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน  
                     4) ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข  
  5) เยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง  

 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  เป้าหมาย  
  เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชนเห็นความส าคัญในเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม  การท านุ
บ ารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านของท้องถิ่น โดยการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  ก่อสร้าง
และปรับปรุงบูรณะโบราณสถานที่ส าคัญของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
  แนวทางการพัฒนา  
  1)  จัดให้มีกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  2)  พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน 
  3)  ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 
              ตัวชี้วัด  
  1) กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์มากขึ้น 
  2) ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันเพ่ิมมากขึ้น 
  3) จ านวนโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะ 

 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  
  เป้าหมาย  
  เพ่ือจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และ
ส่งเสริมการปลูกป่าไม้ในพ้ืนที่ให้มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทางธรรมชาติ  สนับสนุนการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ โดยเน้นให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าของป่าไม้  
รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ไว้ให้ลูกหลานสืบต่อไป  
  แนวทางการพัฒนา  
  1)  ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
  2)  จัดให้มีการบ ารุงรักษา อนุรักษ์การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ 
       ทรัพยากรธรรมชาติ  
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  3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่                
                          ให้ เป็นที่รู้จักของประชาชน 
  ตัวช้ีวัด  
  1) จ านวนศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน จ านวนขยะมูลฝอยลดลง  สภาพแวดล้อมดีข้ึน 
  2) จ านวนพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน  
  3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงได้มาตรฐาน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร  
  เป้าหมาย  
  เพ่ือพัฒนาบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือพัฒนาองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์ของผู้บริหาร 
องค์กรมีความทันสมัย มีระบบข้อมูลข่าวสารที่ตรวจสอบได้ มีการพัฒนาในด้านการบริการประชาชน และการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล  
  แนวทางการพัฒนา  
  1)  ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  
  2)  ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร  
  3)  ให้มีการตรวจสอบองค์กร โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ  
   

ตัวช้ีวัด  
  1) การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร และประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ิมขึ้น  

2) ศักยภาพขององค์กรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการของ      
   ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว 

              3) ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การจัดท าแผน และร่วมกิจกรรมทุกๆ ด้าน     
                        เพ่ิมมากขึ้น 

นโยบายของผู้บริหาร 

 1.  ด้านเศรษฐกิจ จะส่งเสริม สนับสนุน จัดหาและพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่ประชาชนในพื้นท่ี

ตามอ านาจหน้าที่  เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  อาทิเช่น 

  1.1  ด้านความพอเพียง การเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย จะด าเนินการตามแนวพระราชด าริของ

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

  1.2  ด้านการส่งเสริมอาชีพหลักและอาชีพเสริม 

  1.3  ด้านการสร้างมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต 

  1.4  ด้านการหาแหล่งจ าหน่ายผลผลิต 
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  1.5  ด้านการพัฒนาแหล่งน้ าและถนน 

  1.6  ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 2.  ด้านสังคม  จะดูแล สนับสนุน และพัฒนาพ้ืนที่ให้มีความเข้มแข็งในสังคม ตามอ านาจหน้าที่เพ่ือ

ความเข้มแข็งของชุมชน ดังนี้ 

  2.1  ด้านการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 

  2.2  ด้านการศึกษา และกีฬา 

  2.3  ด้านปัญหายาเสพติด 

  2.4  ด้านการสงเคราะห์เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

  2.5  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

  2.6  ด้านที่อยู่อาศัยส าหรับผู้ยากไร้ 

3.  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  จะพัฒนาชุมชนให้มีความเจริญก้าวหน้า สะดวกสบายในการด ารงชีวิต

ประจ าวัน โดยจะด าเนินการดังนี้ 

  3.1  ด้านการจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภค บริโภค 

  3.2  ด้านการก่อสร้างถนนเพ่ือลดภาวะฝุ่นละออง 

  3.3  ด้านการระบายน้ า 

  3.4  ด้านการสร้างสวนสาธารณะชุมชน 

  3.5  ด้านไฟฟ้าแสงสว่าง 

4.  ด้านสาธารณสุข  จะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพที่ดีสมบูรณ์แข็งแรงทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 

โดยจะด าเนินการดังนี้ 

  4.1  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาด้านสาธารณสุขมูลฐานให้มีประสิทธิภาพทุก ๆ ด้าน 

  4..2  สนับสนุนและบูรณาการกับสาธารณสุขต าบลให้มีศักยภาพในการป้องกันโรคติดต่ออย่างมี 

ประสิทธิภาพ 

  4.3  ส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนในพื้นท่ีได้ออกก าลังกายตามสมควรและเหมาะสม 

  4.4  จัดหาและบูรณาการกับโรงพยาบาลตาพระยาด้านการบริการงานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมี 

  ประสิทธิภาพ 

 5.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  จะท าให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความม่ันใจในภัยธรรมชาติ

ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึน้ โดยจะด าเนินการดังนี้ 

  5.1  ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพ อปพร. และหน่วยกู้ชีพ - กู้ภัย 

  5.2  ด้านการให้ความรู้เรื่องภัยธรรมชาติในด้านต่าง ๆ 
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  5.3  จัดซื้อและจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัย 

  5.4  การอยู่เวรยามในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 

 6.  ด้านสิ่งแวดล้อม  จะรักษา แก้ไข ปรับปรุง และเพ่ิมเติมสิ่งที่จะท าให้สิ่งแวดล้อมดีข้ึนโดยจะ

ด าเนินการดังนี้ 

  6.1  การก าจัดขยะมูลฝอย 

  6.2  การปลูกต้นไม้เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว 

  6.3  การปรับปรุง ดูแล รักษาแหล่งน้ าธรรมชาติ 

  6.4  การก่อสร้างฌาปนสถาน 

 7.  ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีและแหล่งท่องเที่ยว  จะสืบทอด สืบค้น และรักษาขนบธรรมเนียม

ประเพณีโบราณสถาน โบราณวัตถุ เพื่อให้เป็นมรดกของท้องถิ่นและเพ่ือการเรียนรู้ของชุมชน ส่งเสริมแหล่ง

ท่องเที่ยวที่สวยงาม โดยจะด าเนินการดังนี้ 

  7.1  สนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์เชิญชวน จัดท าข้อมูลแนะน าแหล่ง 

  ท่องเที่ยวและที่พัก (ละลุ , อุทยานแห่งชาติตาพระยา , ปราสาทเขาโล้น , อ่างเก็บน้ าห้วยยาง) 

7.2  พัฒนาเชื่อมโยงแหล่งธรรมชาติให้เป็นสากล และครบวงจร  สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่ง

ท่องเที่ยวอื่นได้ 

  7.3  ส่งเสริมสนับสนุนการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ เพ่ือเป็นของที่ระลีกแก่นักท่องเที่ยว 

7.4  พัฒนาส่งเสริมการก่อสร้างเส้นทางสายไหมของการท่องเที่ยวให้สามารถสัญจรไป-มาได้ 

อย่างสะดวก 

  7.5  สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ00ก่อสร้างสถานที่พักตากอากาศในแหล่ง 

ท่องเที่ยว (โฮมสเตย์ , บ้านพักชุมชน) 

 8.  ด้านการบริหารจัดการ จะพัฒนา ปรับปรุง บุคลากร อาคารที่ท าการเพ่ือให้เกิดความสะดวก และ

รวดเร็ว แก่ผู้รับบริการ โดยจะด าเนินการดังนี้ 

  8.1  ส่งเสริม สนับสนุน ในการพัฒนาความรู้ของบุคลากร 

  8.2  ปรับปรุงที่ท าการให้เป็นที่น่าประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ 

  8.3  สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุคลากร 

3.9 ผลการพัฒนาในแผนพัฒนาที่ผ่านมา 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน โครงการที่ได้ด าเนินการประกอบด้วย 
  1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านตะลุมพุก หมู่ 2  

(จากบ้านนายเที่ยง ด้วงนางรอง – บ้านนายบัวผัน พรมสุข) 
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  2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 3  
(ช่วงที่ 1 จากบ้านนายอิฐ วงศ์ท าเนียบ –บ้านนายแพ หอมหวาน) 

  3) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผักแว่น หมู่ที่ 9  
(จากบ้านนายสุภาพ ถ้ าหิน – คลองยาง) 

  4) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเนินขาม หมู่ที่ 11 
 (ถนนแบ่งเขตหมู่บ้าน ระหว่างบ้านหนองผักแว่น – บ้านเนินขาม) 

  5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองยาง หมู่ที่ 12  
(จากบ้านนายทองฉัน ภูศิริ – บ้านนายวิทย์ ทองหล่อ) 

  6) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ 13  
(จากบ้านนายเสงี่ยม ทนกระโทก – หลังโรงเรียนทัพราชวิทยา) 

  7) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 
 (ช่วงที่ 1 จากบ้านนางเพียง สงฆ์พระ – บ้านนายสุวรรณ์ สงฆ์พระ) 

  8) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไพลงาม หมู่ที่ 14 
 (ช่วงที่ 2 จากบ้านนางสมควร เย็นสกุล – บ้านนางพูน พูนทวี) 

  9) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังผิวจราจร บ้านหนองกก หมู่ที่ 16  
(จากบ้านนายเลี่ยม วงวาท – นานางห่วง) 

  10) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองติม หมู่ที่ 1  
(จากหนองก้านเหลือง – อุทยาน) 

  11) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตรโดยการถมดินและลงลูกรังผิวจราจร 
  บ้านใหม่ไทยถาวร หมู่ที่ 5 (จากโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร – ล าสะโตน) 
  12) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตร บ้านไพรอนันต์ หมู่ที่ 17  

(จากวัดไพรอนันต์ – นานายเพียง ใจอุ่น) 
  13) โครงการปรับปรุงระบบประปาระเบิกขาม บ้านโคกไพล หมู่ที่ 7  
  14) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทดวงศ์สมบูรณ์ หมู่ที่ 10 

 (จากบ้านนายวุธ  จันทรจร – บ้านนางนารี วิชาจารย์) 
  15) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังผิวจราจร รอบหมู่บ้านเขาวงศ์ หมู่ที่ 15 
  16) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน บ้านเหนือ หมู่ที่ 4 
  17) โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงลูกรังผิวจราจรภายในหมู่บ้านโคกกราด หมู่ที่ 8 
  18) โครงการก่อสร้างถนนล าเลียงพืชผลทางการเกษตร บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 6 

 (จากบ้านนายดม เย็นจิตร์ ไปหนองบัวลาย สิ้นสุดทางเข้าปราสาทเขาโล้น) 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
  19) โครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าว 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
  20) โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุและวันผู้พิการ ประจ าปี 2556 

  21) โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม 2556 

  22) อุดหนุนคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมการจัดการสวัสดิ์การองค์กรสตรีต าบลทัพราช 

  23) โครงการอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ยากไร้ 

  24) โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ประจ าปี 2556 

  25) โครงการจ้างนักเรียนท างานช่วงปิด ภาคเรียน ปี 2556 

  26) อุดหนุนโรงเรียนทัพราชวิทยาโครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมเยาวชนต าบลทัพราช

  ต้านยาเสพติด 

  27) อุดหนุนโรงเรียนวัดหนองติม โครงการร่วมต านานสืบสานวัฒนธรรมชุมชน 

  28) อุดหนุนโรงเรียนกองทัพบกอุทิศบ้านใหม่ไทยถาวร โครงการทัศนศึกษา 

  29) อุดหนุนโรงเรียนบ้านเจริญสุข โครงการทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

  30) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล โครงการพัฒนาศักยภาพด้านดนตรี – นาฏศิลป์ 

 

  31) อุดหนุนโรงเรียนบ้านโคกไพล โครงการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่าย 

อารยธรรมบูรพาต้านยาเสพติด    

  32) อุดหนุนโรงเรียนบ้านทดวงศ์สมบูรณ์ โครงการจัดกิจกรรมการเกษตรตามแนวพระราชด าริ

  เศรษฐกิจพอเพียง 

  33) อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองผักแว่น โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กนักเรียน 

  34) อุดหนุนโครงการสาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บ้าน ปี 2556 

  35) สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทัพราช 

  36) โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 

  37) อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่และ

  เทศกาลสงกรานต์ ประจ าปี 2556 

  38) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ 

  ประจ าปี 2556 

  39) อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการ ศตส. อ. ตาพระยา 

  40) อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองร้อย

  อาสารักษาดินแดน อ. ตาพระยา 
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  41) โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต้านภัยยาเสพติดต าบลทัพราช ประจ าปี 255 

  42) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เยาวชนต้านภัยยาเสพติดต าบลทัพราช 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

  43) โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันมาฆบูชา) 

  44) โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันวิสาขบูชา) 

  45) โครงการวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา (วันเข้าพรรษา) 

  46) โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง 

  47) โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหนะ ณ ปราสาทเขาโล้น 

  48) อุดหนุนอ าเภอตาพระยา โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมชายแดนเบื้องบูรพาและ 

งานกาชาดจังหวัดสระแก้ว 

49) อุดหนุนโครงการอยู่ปริวาสกรรมและปฏิบัติธรรม ประจ าปี 2556 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 

50) โครงการฝึกอบรม ทบทวน อปพร. และสัมมนาศึกษาดูงานประจ าปี 2556  

51) อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ และงานรัฐพิธีต่าง ๆ 

52) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าระบบเครื่องมือสื่อสารภายในอาคารส านักงาน อบต.ทัพราช    

53) โครงการ”จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี” ประจ าปี 2556 

54) โครงการ”จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช” ประจ าปี 2556 

55) โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร.  วันที่  22  มีนาคม  2556 

56) อุดหนุนส านักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว โครงการประชาสัมพันธ์สนับสนุนการ

 พัฒนาจังหวัดสระแก้ว 

57) ค่าใช้จ่ายในการรับรองคณะข้าราชการตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ 

58) ค่าจัดซื้อโต๊ะพับเอนกประสงค์ 

59) ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารก าลังส่ง 40 วัตต์ 

60) ค่าจัดซื้อตู้เกบ็เอกสารแบบบานเลื่อน 

61) ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 15 ลิ้นชัก 

62) ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล 

63) อุดหนุนอ าเภอตาพระยาโครงการบริหารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง 

64) โครงการประชุมประชาคมการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) 
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3.10 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนา 

1.ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
1.1 ผลการวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน 
ในการจัดท าแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชได้มีการจัดประชุมผู้บริหารและ

ฝ่ายต่างๆในองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชเพ่ือเป็นการระดมความคิดและกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในหลายๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลทัพราชด าเนินการตามโครงการจัด
เวทีประชาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมประเด็นปัญหาสาเหตุของปัญหาและความต้องการของประชาชนใน
การแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆจากนั้นจึงได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือหารือการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 – 2562 โดยเป็นการวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุและแนวทางแก้ไข
ปัญหาโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นของสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาโดยใช้ 
SWOT Analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์นอกจากนี้ยังได้ด าเนินการจัดล าดับความส าคัญของยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนาจากการก าหนดล าดับความส าคัญของโครงการและกิจกรรมที่จะต้องด าเนินการใน 3-5 
ปีข้างหน้าและในแต่ละปีของการพัฒนาจากผลการประชุมประชาคมที่ผ่านมาน ามาสรุปปัญหาสาเหตุแนว
ทางแก้ไขความต้องการของประชาชนได้ดังนี้ 

 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 
1.1 ปัญหาการ
คมนาคม 
 
 
 
 
1.2 ปัญหาการ
ขยายเขตไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- ถนนภายในต าบลส่วน
ใหญ่เป็นถนน 
หินคลุกและลูกรังเป็น
หลุมบ่อการคมนาคมไม่
สะดวก 
 
- ราษฎรในบางหมู่บ้าน
ยังมีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอ
และครบทุกครัวเรือน 
- การติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะของหมู่บ้านยัง
ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 
 

 
 
 
 
- ก่อสร้างถนนที่ได้
มาตรฐานให้ครอบคลุม
ทุกหมู่บ้านรวมทั้ง
ซ่อมแซมและปรับปรุง
ถนนเดิมให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- ด าเนินการขยายเขต
ไฟฟ้าให้ครบถ้วนทุก
ครัวเรือน 
- จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะ
เพ่ิมข้ึนทุกหมู่บ้านและ
ปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 

 
 
 
 
- ก่อสร้างถนนคสล. ลาดยางในสายหลักของ

หมู่บ้าน และต าบลปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรัง, หินคลุก, คสล. ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งาน 

 
 
- สามารถขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้านได้
ครบถ้วนทุกหมู่บ้านและทุกครัวเรือน 
- ประชาชนทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะ
ติดตั้งในจุดที่ล่อแหลมแก่การเกิดภัยอันตราย
และในบริเวณชุมชนรวมทั้งมีการบ ารุงรักษา
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
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2.ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจ 
 
2.1 ปัญหาการ
รวมกลุ่มของ
เกษตรกร 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
- การขาดผู้น าที่มีความรู้
ความสามารถในด้าน
การเกษตร 
- เกษตรกรไม่มีความ
มั่นใจในการรวมกลุ่มเพ่ือ
แก้ไขปัญหา 
- เกษตรกรขาดเงินทุนใน
การบริหารกิจกรรมของ
กลุ่ม 

 
 
 
 
- ผู้น าที่มีความรู้
ความสามารถในด้าน
การเกษตรอย่างแท้จริง
เพ่ือสร้างความมั่นใจใน
การรวมกลุ่มและร่วมกัน
แก้ไขปัญหา 
- มีการสนับสนุนเงินทุน
เพ่ือใช้ในการบริหาร
กิจการของกลุ่ม 

 
 
 
 
- ให้การช่วยเหลือสนับสนุนความรู้ทางด้าน
การเกษตรแก่ผู้น ากลุ่มอาชีพเกษตรกรรมและ
สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพของ
กลุ่มต่างๆเพ่ิมขึ้น 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2.2. ปัญหา
ผลผลิตทาง
การเกษตร
ตกต่ า 
 
 
 
 
 
2.3 ปัญหาการ
ท าการเกษตร
ในฤดูแล้ง 
 
 
 
 
 
 

- การขาดความรู้และวาง
แผนการเพาะปลูก 
- สถานที่รับซื้อและ
รวบรวมผลผลิตทางการ
เกษตรมีน้อย 
- การผลิตการขนส่งและ
บรรจุหีบห่อไม่ได้
มาตรฐาน 
 
- การขาดความรู้ด้าน
เทคโนโลยีและวิทยาการ
การเกษตรสมัยใหม่ 
- การจัดระบบ
ชลประทานยังไม่สมดุล
ต่อพ้ืนที่ท าการเกษตร 
-การผลิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่
กับปัจจัยด้านภูมิอากาศ 
ทั่วถึง 

- การส่งเสริมความรู้ในการ
วางแผนการเพาะปลูก 
- มีสถานที่รับแลกเปลี่ยนซื้อ
ขายสินค้าทางการเกษตร
ระดับต าบล 
- การให้ความรู้ทางด้านการ
ผลิตการขนส่งและการบรรจุ
ภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 
 
- ต้องการความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีและวิทยา
การเกษตรสมัยใหม่เพ่ือช่วย
ในการเพิ่มผลผลิต 
- มีการจัดระบบชลประมาน
ในพ้ืนที่ท าการเกษตรอย่าง 
- ส่งเสริมการผลิตภาค
เกษตรกรรมนอกฤดูกาล 
 

- ประชาชนในหมู่บ้าน และต าบลมีความรู้
และสามารถวางแผนการเพาะปลูกการ
ผลิตการขนส่งและการบรรจุหีบห่อที่ได้
มาตรฐาน 
- สามารถจัดสถานที่รับแลกเปลี่ยนซื้อขาย
สินค้าทางการเกษตรขึ้นภายในต าบล 
 
 
 
- ให้ความช่วยเหลือด้านความรู้ทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม่แก่
ประชาชนเพือ่เพ่ิมผลผลิตและใช้พัฒนา
คุณภาพผลผลิต 
- มีการวางแผนจัดการระบบชลประทาน
ในพ้ืนที่ท าการเกษตรครอบคลุมทั่วถึงใน
ทุกหมู่บ้าน 
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2.4 การ
ประกอบอาชีพ
เสริม 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- การส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
เกษตรกรรมตามทฤษฎี
ใหม่ยังน้อย 
- การขาดความรู้ และ
การส่งเสริมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร 
- ราษฎรขาดเงินทุนใน
การประกอบอาชีพเสริม 
 
 
 
 

 
- ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่ม
อาชีพตามทฤษฎีใหม่ 
- พัฒนาความรู้ในการแปร
รูปผลผลิตทางการเกษตรให้
มีความหลากหลายและตรง
กับความต้องการของตลาด 
- สนับสนุนเงินทุนในการ
ประกอบอาชีพเสริม 
 
 
 

 
- มีกลุ่มอาชีพตามทฤษฎีใหม่เพ่ิมมากข้ึน 
- ผลผลิตทางการเกษตรมีการแปรรูปเพื่อ
เพ่ิมมูลค่าให้มากข้ึนและเป็นที่ต้องการ
ของตลาด 
- สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา
อาชีพเสริมเพ่ิมมากขึ้น 
 
 
 
 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3. ปัญหาด้าน
การบริหาร
จัดการน้ า 
 

3.1แหล่งน้ า
เพ่ือการบริโภค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 แหล่งน้ า
เพ่ือการอุปโภค 
 

 
 
 
 
- ระบบประปาหมู่บ้าน
ยังไม่เพียงพอ และทั่วถึง 
- การพัฒนาระบบ
ประปาหมู่บ้านให้สะอาด
และสามารถบริโภคได้ยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้
ในทุกระบบประปา 
- การมีภาชนะเก็บกักไม่
เพียงพอในการบรรจุน้ า
เพ่ือการบริโภค 
 
- การขุดสระเก็บกักน้ า
และการขุดบ่อน้ าตื้นยังมี
น้อย 

 
 
 
 
- ระบบประปาหมู่บ้าน
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
- น้ าประปาสะอาดสามารถ
ใช้ในการบริโภคได้ทุกระบบ
ประปา 
- ภาชนะเก็บกักน้ ามี
เพียงพอในการบรรจุน้าเพ่ือ
การบริโภค 
 
 
 
- การขุดสระเก็บกักน้ าการ
ขุดบ่อน้ าตื้นรวมทั้งการสร้าง
ฝายเก็บกักน้ ามีเพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
- ประชาชนมีระบบประปาหมู่บ้านอย่าง
เพียงพอและครอบคลุมทั่วถึง 
- พัฒนาน้ าประปาหมู่บ้านให้สามารถใช้ใน
การบริโภคได้ 
- ภาชนะเก็บกักน้าที่สร้างขึ้นเพียงพอต่อ
ความต้องการใช้น้ าในการบริโภคของ
ประชาชน 
 
 
 
 
- ประชาชนทุกหมู่บ้านในต าบลจะมีน้ า
เพ่ือการอุปโภคบริโภคเพียงพอครัวเรือน 
- แหล่งเก็บกักน้ าตามธรรมชาติและได้รับ



36 
 

 

 
 
 
 
 
3.3 แหล่งน้ า
เพ่ือการเกษตร 

 

- การก่อสร้างฝายกักเก็บ
น้ ายังมีไม่เพียงพอ 
 
 
 
- การก่อสร้างคลองส่งน้ า
และรางระบายน้ าไม่
ทั่วถึง 
- แหล่งน้ าธรรมชาติคู
คลองตื้นเขิน 
- ไม่มีแหล่งส ารองไว้ใช้
ในฤดูแล้ง 
 

- พัฒนาและปรับปรุงแหล่ง
น้ าที่สร้างข้ึนและแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติให้มีคุณภาพดี
เพียงพอกับความต้องการ 
 
- แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่
สร้างข้ึนเองและแหล่งน้ า
ตามธรรมชาติมีน้ าเพียงพอ
ต่อการเกษตรกรรม 
- มีการก่อสร้างรางระบาย
น้ าเพิ่มขึ้นเพ่ือการเกษตรที่
เพียงพอทุกครัวเรือน 

 

การขุดลอกอย่างทั่วถึง 
- ภาชนะเก็บกักน้าที่สร้างขึ้นจะเพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน 
 
 
- มีการขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขินเพื่อให้มีน้ า
ตามธรรมชาติช่วยในการเพาะปลูกได้มาก
ขึ้น 
- จัดสร้างฝายและภาชนะเก็บกักน้ าเพ่ือ
เป็นแหล่งน้ าส ารองไว้ใช้ในฤดูแล้ง 

 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 



37 
 

 

4.ปัญหาด้าน
คุณภาพชีวิต 
 
4.1 ปัญหาด้าน
สังคม 
- ปัญหาการให้
ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 
 
 
 
- ปัญหาด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
 
 
- ปัญหาด้านยา
เสพติด 
 
 
 
 
- ปัญหาความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 

 
 
 
 
 

- การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารของรัฐยังไม่
ทั่วถึงและเพียงพอ 
- ประชาชนยังขาดความ
เข้าใจในการใช้ข้อมูล
ข่าวสาร 
- สนามกีฬามีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ชุมชน 
- อุปกรณ์กีฬายังไม่
เพียงพอต่อความ
ต้องการของเยาวชน 
- การแพร่ระบาดของยา
เสพติดภายในพ้ืนที่เพ่ิม
มากขึ้น 
- การให้ความรู้ในเรื่อง
ยาเสพติดยังมีน้อย 
 
 
- การไม่เคารพกฎหมาย
รัฐ 
- การว่างงานและความ
ยากจนของประชาชน 
 

 
 
 
 
 

- ราษฎรต้องการทราบ
ข้อมูลข่าวสารของรัฐมากข้ึน 
- ประชาชนในต าบลมี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้
ข้อมูลข่าวสารมากขึ้น 
 
- มีการสร้างสนามกีฬาและ
จัดอุปกรณ์กีฬาให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของเด็ก

และเยาวชนในชุมชน 
 
 
 

- มีการป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดภายใน
หมู่บ้านและต าบล 
- การรณรงค์ให้ความรู้เรื่อง
ยาเสพติดเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ประชาชนเคารพใน
กฎระเบียบและกฎหมายอ่ืน
ของรัฐ 
- ประชาชนในหมู่บ้านมีงาน

ท าและมีรายได้มากขึ้น 
 

 
 
 
 
 

- ราษฎรทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐผ่าน
หอกระจายข่าวและเสียงตามสาย 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
 
- ประชาชนและเยาวชนในหมู่บ้านมีสนาม
กีฬาในการออกก าลังกายและมีอุปกรณ์
กีฬาเพียงพอมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง
ยิ่งขึ้น 
 
 
 
- การแพร่ระบาดของยาเสพติดภายใน
หมู่บ้านและต าบลลดลง 
- ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องยา
เสพติดเพ่ิมมากข้ึนและนาความรู้นั้นไปใช้
ป้องกันตนเองได้ 
 
- ประชาชนเคารพในกฎหมายอื่นของรัฐ
เพ่ิมมากข้ึน 
- อัตราการว่างงานลดลงและประชาชนมี
รายได้เพ่ิมมากข้ึน 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
 

4.2 ปัญหาด้าน    
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สาธารณสุข 
- ปัญหาการ
คุ้มครองด้าน
การ
รักษาพยาบาล 
 
 
 
 
 
 
- ปัญหาการ
บริการ
สาธารณสุขใน
หมู่บ้านและ
ต าบล 
 
 
 
4.3 ปัญหาด้าน
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-ปัญหาการ
ระดับการศึกษา
ของประชาชน
อยู่ในระดับต่ า 
 

 

 
- การสงเคราะห์ที่
เกี่ยวข้องกับการ
รักษาพยาบาลยังไม่
ทั่วถึงทุกกลุ่ม 
- การป้องกันโรคติดต่อ
ต่างๆยังไม่ทั่วถึงและดี
พอ 
- การประชาสัมพันธ์ด้าน
สุขภาพอนามัยยังมีน้อย
และไม่ต่อเนื่อง 
- การให้บริการด้าน
สาธารณสุขยังไม่
ครอบคลุมและทั่วถึง 
- รพสต.ยังขาดความ
พร้อมและเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการ
รักษาพยาบาลที่ได้
มาตรฐาน 
 
 
 
 
- การขาดความรู้และการ
ส่งเสริมให้เยาวชนศึกษาต่อ 

- การขาดแคลนทนุทรัพย์
ในการศึกษาต่อของ
นักเรียน 
- การส่งเสริมให้ประชาชน
เรียนตามโครงการศึกษา
นอกโรงเรียนยังมีน้อย 

 
- มีการสงเคราะห์เกี่ยวกับ
การรักษาพยาบาลทั่วถึงทุก
กลุ่ม 
- ส่งเสริม/รณรงค์ป้องกัน
และให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการป้องกันและควบคุม
การแพร่ระบาดของ
โรคติดต่อต่างๆอย่างทั่วถึง
และต่อเนื่อง 
 
-มีการบริการด้าน
สาธารณสุขอย่างครอบคลุม
ทั่วถึงและเพียงพอ 
- สนับสนุนเครื่องมือ
เครื่องใช้และอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน 
 

 
 
 
 
 

- ให้มีการจัดการศึกษาภาค
บังคับแก่เด็กและ
ผู้ด้อยโอกาสทั้งในและนอก
ระบบ 
- สนับสนุนเงินทุนการศึกษา
ให้แก่เด็กและเยาวชนที่ขาด
แคลนทุนทรัพย์ 

 
- ประชาชนในต าบลได้รับการสงเคราะห์
เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลเพ่ิมมากขึ้น 
- ประชาชนในต าบลได้รับความรู้ความ
เข้าใจเรื่องการป้องกันและการควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคติดต่อและสามารถลด
ปริมาณการแพร่ระบาดให้น้อยลง 

 
 
 
 

- การให้การบริการด้านสาธารณสุขใน
ต าบลมีความพร้อมทั้งทางด้านเครื่องมือ
และสามารถให้บริการได้อย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
- สามารถยกระดับสถานศึกษาภายใน
ต าบลให้มีมาตรฐานเพ่ือเพ่ือเป็นแรงจูงใจ
ให้เยาวชนศึกษาต่อ 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
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- ปัญหาการจัด
กิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
5. ปัญหาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5.1 ประชาชนไม่ให้
ความส าคัญในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- การขาดการส่งเสริม
กิจกรรมทางศาสนาและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
- เยาวชนไม่ให้
ความส าคัญใน
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่
ขาดจิตส านึกในการ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- การขุดหน้าดินขายเพ่ือ
น าไปถมที่และก่อสร้าง
ถนน 
 
 

 

- จัดกิจกรรมทางศาสนา
และวัฒนธรรมในท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่องเพ่ือส่งเสริม
ให้ประชาชนและเยาวชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมและ
สร้างจิตส านึกให้เห็น
ความส าคัญของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามของท้องถิ่น 
 
 
 
 
- สร้างจิตส านึกและให้
ความรู้แก่ประชาชน/
เยาวชนในหมู่บ้านได้
ตระหนักและเข้าใจในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- รณรงค์การปลูกป่า
ทดแทนพ้ืนที่ป่าที่ถูก
ท าลายทั้งในบริเวณที่
สาธารณะประโยชน์และ
เขตชุมชน 
- ปรับปรุงระบบก าจัดสิ่ง
ปฏิกูลและขยะมูลฝอยให้
ถูกสุขลักษณะ 

 

- สามารถอนุรักษ์กิจกรรมทางศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบไป 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
- ประชาชนมีจิตส านึกในการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ี
เหลืออยู่มากยิ่งขึ้นเป็นการลดการ
สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติได้อีกทาง
หนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
ความต้องการ/แนว
ทางแก้ไขปัญหา 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

6. ปัญหาด้านการ    
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บริหารจัดการและ
การให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในด้าน
การเมืองการ
ปกครอง 
6.1 ประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ทาง
การเมืองของตนเอง
และบทบาทหน้าที่
ของสมาชิก อบต. 

 
 
 

6.2 การพัฒนา
บุคลากรเจ้าหน้าที่
และการบริหารงาน
ภายใน อบต. 

 
 
 
 
 

- ประชาชนไม่สนใจเรื่อง
การเมืองสิทธิหน้าที่ตาม
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
เท่าท่ีควร 
- ประชาชนส่วนมากไม่
เข้าร่วมกิจกรรมและร่วม
ตรวจสอบการท างาน
ของ อบต. 
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ของ อบต.ไม่เพียงพอใน
การด าเนินงานตาม
อ านาจหน้าที่และภารกิจ
ถ่ายโอนที่ได้รับ
มอบหมาย 
- บุคลากรและเจ้าหน้าที่
ควรได้รับการฝึกอบรม
พัฒนาขีดความสามารถ
ในการบริหารจัดการ 

 
 
 
 
 

-ประชา 
สัมพันธ์สร้างความรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชนถึงการ
มีส่วนร่วมทางการเมือง
ตามสิทธิหน้าที่ของ
ประชาชนและจัดกิจกรรม
ให้ประชาชนได้มีส่วน
ร่วมกับ อบต. มากขึ้น 

 
- บรรจุบุคลากรให้
เพียงพอต่อปริมาณงาน
และจัดการฝึกอบรมให้
ความรู้แก่บุคลากรและ
เจ้าหน้าที่เพ่ือพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 
 
 
 
 

- ประชาชนมีความสนใจทางการเมือง
มากขึ้นและเข้าร่วมกิจกรรมทางการ
เมืองรวมทั้งกิจกรรมอ่ืนๆที่ อบต. จัดขึ้น
และร่วมตรวจสอบการทางานของ อบต.
มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
- การพัฒนาในด้านการบริหารจัดการ
และการปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นสามารถตอบสนองต่อความ
เจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่
และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาต าบลได้ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือ

จัดท าแผนบูรณาการชุมชนระดับต าบลที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก SWOT Analysis 
และจัดล าดับความส าคัญของปัญหามีเกณฑ์ท่ีจะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญปริมาณปัญหาขนาดของกลุ่ม
คนที่ได้รับประโยชน์ความร้ายแรง และความเร่งด่วนสามารถสรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน
ซึ่งประกอบด้วยจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ของแต่ละด้านของการพัฒนาได้ดังนี้ 
ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ

ท้องถิ่น  ด้วยเทคนิค  SWOT  ANALYSIS 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) หมายถึง ขีดความสามารถ หรือทรัพยากรที่มีอยู่ภายในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นซึ่งสามารถน ามาจัดการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ภารกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
จุดอ่อน (Weakness) หมายถึง ความผิดพลาด หรือข้อด้อยในท้องถิ่นซึ่งมีผลท าให้ไม่บรรลุตามแนว

ทางการพัฒนาที่วางไว้ 
วิเคราะห์ปัจจัยภายใน   ( Internal  Analysis) 
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จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weak) 
1.  มีแผนพฒันาทีช่ัดเจน และมกีารบูรณาการจัดท าแผน การ
ท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอ่ืน  
2. มีค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบอ านาจการบริหารงาน
ตามล าดับชั้น  
3. ผู้บริหารท้องถิ่นก าหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของ
กฎหมาย  
4. มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของตนเองซึ่งเป็น
เครื่องมือในการตอบสนองความต้องการของประชาชนในต าบล  
5. สามารถก าหนดกรอบอัตราก าลังได้เองตามภารกิจอ านาจ
หน้าที่  และตามสถานะการคลงั  
6. ผู้บริหารและฝ่ายนิตบิัญญัตมิาจากการเลือกตั้งของ
ประชาชนโดยตรงท าให้เข้าใจปญัหาความเดือดร้อน และความ
ต้องการของประชาชนอย่างแทจ้ริง  
7. มีรายไดจ้ากการจัดเก็บรายได้เป็นของตนเอง ท าให้คล่องตัว
ในการบริหารงาน  
8. มีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอและ
ทันสมัย  
9. สภาพของพืน้ดิน มีคุณภาพคอ่นข้างสมบูรณ์เหมาะแก่การ
ท าการเกษตร  
10. มีกลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมีการท างาน
อย่างเป็นระบบ  
11.  มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ละลุ อุทยานแห่งชาติตา
พระยา โบราณสถานและโบราณวัตถุ 
12.  มีเส้นทางสายหลักจากภาคอีสาน สู่ภาคตะวนัออก และ
สามารถเดินทางได้โดยสะดวก 

1. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล มีการโอน - 
ย้ายบ่อย ท าให้การท างานไม่ต่อเนื่อง ไม่เป็นระบบ
และบุคลากรไม่เพียงพอ 
2. พื้นที่ต าบลมีขนาดใหญ่  และมีงบประมาณจ ากัด  
ท าให้การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนไม่
ทั่วถึง 
 3. บุคลากรขาดความสนใจในขอ้ระเบียบและข้อ
กฎหมายใหม่ๆ ท าให้การปฏิบัตงิานไม่ทันต่อ
เหตุการณ์  
4. พื้นที่ขาดแคลนน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค ท า
การเกษตรและเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง  
5. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองของแรงงานตา่งด้าว  
ท าให้เกิดปัญหาการลักขโมย  ไม่มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
6. มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนใน
พื้นที่เป็นจ านวนมาก  
7.  เส้นทางเชื่อมโยงแหลง่ท่องเที่ยวยังไมไ่ด้มาตรฐาน 
8.  เส้นทางสายหลักมักเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ท าให้
ราษฎรเสียชีวิตและทรัพย์สนิเสยีหายเป็นจ านวนมาก 
 
  
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์ และสิ่งแวดล้อมภายนอกที่มีลักษณะเกื้อกูลหรือ

สนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนา 
อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ ์และสิ่งแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความเสียหาย 
หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา 
วิเคราะห์ปัจจัยภายนอก  (External  Analysis) 

โอกาส (Opportunity) ข้อจ ากัด/อุปสรรค (Threat) 
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1. มีแนวโน้มได้รบัการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึนตาม
พ.ร.บ. ก าหนดแผนและขัน้ตอนการกระจายอ านาจ ฯ  
2. แนวโน้มของรายไดท้ี่ได้รบัการจัดสรรและรายไดท้ี่
จัดเก็บเองขององค์การบริหารส่วนต าบลเพิ่มมากข้ึน  
3. สามารถหาแรงงานได้งา่ย ราคาถูก จากประเทศเพื่อน
บ้าน  
4. ประชาชนในต าบลมีการปลูกพืช และท าการเกษตรที่
หลากหลาย 
5. ความก้าวหนา้ดา้นเทคโนโลยที าให้มีความสะดวก
คล่องตัว และมีประสิทธิภาพในการท างานมากข้ึน  
6. ประชาชนมีความสามัคคีกันดี มีความขัดแย้งทาง
การเมือง ทางความคิดน้อย  
7. มีวัด ส านักสงฆ ์และสถานทีป่ฏิบัติธรรม ซึ่งเป็น
สถานทีส่่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมของประชาชน 
และเยาวชน  
10. มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ เด็กก่อนวัยเรียน ถึง
มัธยมปลาย และมีศูนย์การเรียนรู้นอกระบบ ซึ่งมีความ
พร้อม และมีศักยภาพในการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง  
11. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลครอบคลุมพื้นที่
อย่างเพียงพอ รวมถึงมีชุดปฏบิตัิการในการ 
ช่วยเหลือและรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉิน  
12.  มีเส้นทางเชื่อมโยงระหวา่งภาคอีสานสู่ภาค
ตะวันออกที่สะดวก 
13.  มีแหล่งผลิตและจ าหน่ายสนิค้า OTOP 
14.  มีบ้านเช่า โฮมสเตย์ ไว้ส าหรับบริการนักท่องเที่ยว 

1. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอต่อการ
ด าเนินงานขององค์การบริหารสว่นต าบล  
2. การใช้แรงงานต่างด้าว น ามาซึ่งปัญหาของโรคระบาด 
เช่น ไข้เลือดออก ไข้หวัดนก ไข้มาเลเรีย  
3. น้ ามนัมีราคาแพงอย่างต่อเนือ่ง  
4. ผลผลิตทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาตกต่ า  
5. มีการอพยพแรงงานของกลุ่มคนวัยท างานเข้าสู่เมือง
เป็นจ านวนมาก  เนื่องจากไม่มีแหล่งงานรองรับ  
6. มีการโจรกรรมทรัพย์สินของประชาชนจากแรงงานตา่ง
ด้าว 
7.  การปลูกสรา้งบา้นเรือนยังขาดการควบคุมดา้นผงัเมือง 
   

 

บทที่  4 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

4.1  วิสัยทัศน์ 

“บ้านเมืองน่าอยู่  สู้ความยากจน  มากล้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  พิทักษ์สิ่งแวดล้อม” 

4.2  พันธกิจ 
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 1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณูปการ 
 2. ส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต และงานสวัสดิการสังคม 
 3. ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4. พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   

1.  จัดการด้านการคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ าให้มีความสะดวก รวดเร็ว ตลอดจนจัดการด้าน 
    โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะ และแหล่งน้ า ให้มีคุณภาพและเพียงพอ 
2. การส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้แก่ประชาชน 
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี ปลอดจากโรคภัยไข้เจ็บ และด าเนินการให้ประชาชนมี 
   สวัสดิการทางสังคมอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
5. การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

 6. จัดการด้านการศึกษาแก่ประชาชนทุกระดับอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งปลูกฝังให้ประชาชนมีจิตส านึกใน

การอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น   

 7. จัดระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี และมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาท้องถิ่น 
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4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ ์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

จ านวนถนน ทางระบายน้ าและสะพาน ที่ได้รับการก่อสร้างและบ ารุงรักษา     1.1 ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้ าและสะพาน)    
จ านวนฝาย คลอง สระ แหล่งน้ าที่ก่อสร้างและได้มาตรฐาน     1.2 ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า ให้ได้มาตรฐาน  
จ านวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้า และประปาใช้ ครบทุกครัวเรือน     1.3 พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)  ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน 
จ านวนอาคารสาธารณประโยชน์ที่ได้รับการก่อสร้างและปรับปรุง     1.4 ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตต าบล       

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

จ านวนการผลิตของเกษตรกรเพ่ิมข้ึน และจ านวนต้นทุนในการผลิตลดลง      2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ  และพัฒนาคุณภาพการผลิต  
ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     2.2 ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
มีการบริหารจัดการแบบผสมผสาน และน าเทคโนโลยีมาผสมผสานเป็นนวัตกรรมใหม่     2.3 ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม การศึกษาและการสาธารณสุข 
คุณภาพชีวิตดีขึ้น       3.1 ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมส าหรับเด็ก 

เยาวชน และประชาชนทั่วไป 
จ านวนสนามกีฬา  และสถานที่พักผ่อนเพิ่มข้ึน  ประชาชนมีสุขภาพที่ดี     3.2 ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา  สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ 
ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร  และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชน     3.3 ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข      3.4 ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
เยาวชนในพื้นท่ีห่างไกลยาเสพติด ปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 
 

    3.5 มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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ตัวชี้วัดระดับกลยทุธ ์กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์มากข้ึน     4.1 จัดให้มีกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
ประชาชนและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม  มีความเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันเพ่ิมมากขึ้น     4.2  พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และ

ประชาชน 
จ านวนโบราณสถานที่ได้รับการบูรณะ     4.3 ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 
จ านวนศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน จ านวนขยะมูลฝอยลดลง  สภาพแวดล้อมดีข้ึน     5.1 ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
จ านวนพื้นที่ป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติเพ่ิมมากขึ้น     5.2 จัดให้มีการบ ารุงรักษา อนุรักษ์การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการปรับปรุงได้มาตรฐาน  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น     5.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่             

ให้ เป็นที่รู้จักของประชาชน 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร  
การเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร และประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ิมข้ึน      6.1 ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  
ศักยภาพขององค์กรในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการของ    
ประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว 

    6.2 ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร 

ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  การจัดท าแผน และร่วมกิจกรรมทุกๆ ด้าน     
เพ่ิมมากข้ึน 

    6.3 ให้มีการตรวจสอบองค์กร โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ 

 

 



46 
 

 

4.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน องค์การบริหารส่วนต าบลทัพราช 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(ถนน) 

ก่อสร้าง และ
บ ารุงรักษา
เส้นทาง
คมนาคม 
เพื่อบรรเทา
ความ
เดือดร้อน
ของ
ประชาชนใน
พื้นท่ี 

มีเส้นทางที่เป็น
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

12 14 16 18 20 ก่อสร้าง และ
บ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม 
(ถนน ทางระบาย
น้ าและสะพาน)    

จ านวนถนน 
ทางระบาย
น้ าและ
สะพาน ท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา 

ปีละ 2 
สาย 

- โครงการ
ก่อสร้างถนน 
คสล. 12 สาย 
- โครงการ
ก่อสร้างถนน
ลูกรัง 13 สาย 
- โครงการ
ก่อสร้างถนน
ล าเลียงพืชผล
ทางการเกษตร 
15 สาย 

 

ส่วนโยธา ส านักปลัดฯ 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
(สะพาน) 

ก่อสร้าง
สะพานท่ีได้
มาตรฐาน 

มีสะพานท่ีได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

2 3 4 5 6 ก่อสร้าง และ
บ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม 
(ถนน ทางระบาย
น้ าและสะพาน)    

จ านวนถนน 
ทางระบาย
น้ าและ
สะพาน ที่
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา 

ปีละ 1 
สาย 

-โครงการ
ก่อสร้างสะพาน 
คสล. 2 สาย 

ส่วนโยธา ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(รางระบายน้ า) 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 

มีรางระบายน้ าท่ี
ได้มาตรฐาน 

3 4 5 6 7 ก่อสร้าง และ
บ ารุงรักษา
เส้นทางคมนาคม 
(ถนน ทางระบาย
น้ าและสะพาน)    

จ านวนถนน 
ทางระบาย
น้ าและ
สะพาน ท่ี
ได้รับการ
ก่อสร้างและ
บ ารุงรักษา 

ปีละ 1 
แห่ง 

-โครงการก่อสร้าง
รางระบายน้ า 3 
แห่ง 

ส่วนโยธา ส านักปลัดฯ 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(ฝาย) 

เพื่อมีแหล่ง
กักเก็บน้ าไว้
ใช้ตลอดปี 

มีฝายกั้นน้ าท่ีได้
มาตรฐาน 

2 4 6 8 10 ก่อสร้างฝาย ขุด
ลอกคลอง ขุด
สระ พัฒนาแหล่ง
น้ า ให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวนฝาย 
คลอง สระ 
แหล่งน้ าท่ี
ก่อสร้างและ
ได้มาตรฐาน 

ปีละ 2 
แห่ง 

-โครงการก่อสร้าง
ฝายน้ าล้น 4 แห่ง 

ส่วนโยธา ส านักปลัดฯ 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(ขุดลอกคลอง) 

เพื่อมีแหล่ง
กักเก็บน้ าไว้
ใช้ตลอดปี 

มีคลองส าหรับกัก
เก็บน้ าท า
การเกษตรและ
เลี้ยงสัตว์ 

7 8 9 10 11 ก่อสร้างฝาย ขุด
ลอกคลอง ขุด
สระ พัฒนาแหล่ง
น้ า ให้ได้
มาตรฐาน 

จ านวนฝาย 
คลอง สระ 
แหล่งน้ าท่ี
ก่อสร้างและ
ได้มาตรฐาน 

ปีละ 1 
แห่ง 

-โครงการขุดลอก
คลอง 7 แห่ง 

ส่วนโยธา ส านักปลัดฯ 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(ไฟฟ้า) 

เพื่อให้มีแสง
สว่างภายใน
หมู่บ้านและ
ลดปัญหา
สังคม 

ประชาชนได้รับ
ความสะดวกและ
ปลอดภัย ในการ
สัญจร 

17 34 51 68 85 พัฒนาปรับปรุง
ระบบ
สาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า ประปา)  
ให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

จ านวน
ครัวเรือนท่ีมี
ไฟฟ้า และ
ประปาใช้ 
ครบทุก
ครัวเรือน 

ปีละ 17 
แห่ง 

-โครงการติดตั้ง
และขยายเขต
ไฟฟ้า 17 แห่ง 

ส่วนโยธา ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
(ประปา) 

เพื่อให้
ประชาชนมี
น้ าใช้อุปโภค 
บริโภค 

ประชาชนมีน้ าท่ี
สะอาดใช้ 

4 5 6 7 8 พัฒนาปรับปรุง
ระบบ 
สาธารณูปโภค 
(ไฟฟ้า ประปา) 
 ให้ครอบคลุมทุก
ครัวเรือน 

จ านวน
ครัวเรือนที่มี
ไฟฟ้า และ
ประปาใช ้
ครบทุก
ครัวเรือน 

ปีละ 1 
แห่ง 

-โครงการก่อสร้าง
ระบบประปา 4 
แห่ง 

ส่วนโยธา ส านักปลัดฯ 

การขยายระบบ
คมนาคมของ
จังหวัด 

การพัฒนา
ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

เพื่อให้
ประชาชน
ได้รับ 
ประโยชน์ 

มีความสะดวกใน
การด าเนินกิจกรรม
ต่างๆของหมู่บ้าน 

5 6 7 8 9 ก่อสร้างและ
ปรับปรุงอาคาร 
สาธารณ 
ประโยชน์ในเขต
ต าบล       

จ านวนอาคาร
สาธารณประโ
ยชน์ที่ได้รับ
การก่อสร้าง
และปรับปรุง 

ปีละ 1 
หลัง 

- โครงการก่อสรา้ง 
ปรับ ปรุงอาคาร 
สาธารณ 
ประโยชน์ 5 หลัง 

ส่วนโยธา ส านักปลัดฯ 

ปรับปรุงปัจจัย
และกระบวน 
การผลิตสินค้า
การเกษตรให้มี
ประสิทธิ ภาพ
สูงขึ้น 

นโยบายด้าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

เกษตรกรใน
ต าบลมี
ผลิตผลท่ีมี
คุณภาพตรง
ต่อความ
ต้องการ 

เพื่อให้เกษตรกรมี
ผลผลิตท่ีมี
คุณภาพ 

5 7 9 11 13 ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ
ของกลุ่มอาชีพ
ต่างๆ  และ
พัฒนาคุณภาพ
การผลิต 

จ านวนการผลิต
ของเกษตรกร
เพิ่มขึน้ และ
จ านวนต้นทุน
ในการผลิต
ลดลง 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
ส่งเสริม พัฒนา 
และปรับปรุงการ
ผลิต 5 โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

ปรับปรุงปัจจัย
และกระบวน 
การผลิตสินค้า
การเกษตรให้มี
ประสิทธิ ภาพ
สูงขึ้น 

นโยบายด้าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ประชาชนน า
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้
ในชีวิต 
ประจ าวัน 

ประชาชนน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ใน
ชีวิต ประจ าวัน 

2 4 6 8 10 ส่งเสริมการ
ด ารงชีวิตตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประชาชน
สามารถพึ่งตน 
เองได้มีคุณ 
ภาพ ชีวิตที่ด ี
ตามแนปรัชญา
เศรษฐกิจ

พอเพียง 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการส่งเสริม
และรณรงค์ตาม
แนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
2 โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

ปรับปรุงปัจจัย
และ
กระบวนการ
ผลิตสินค้า
การเกษตรให้มี
ประสิทธิ ภาพ
สูงขึ้น 

นโยบายด้าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

บริการและ
ถ่ายทอด
ความรู้
เกี่ยวกับ
การเกษตร 

ประชาชนมี
ความรู้และมี
อาชีพท่ีมั่นคง 

2 4 6 8 10 ส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการ เพิ่ม
ผลผลิต ลดต้นทุน
การผลิต และการ
บริหารจัดการ 

มีการบริหาร
จัดการแบบ
ผสมผสาน 
และน า
เทคโนโลยีมา
ผสมผสานเป็น

นวัตกรรม
ใหม่ 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
ส่งเสริมความรู้
ด้านวิชาการ 2 
โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

นโยบายด้าน
การศึกษา 
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษาและ
การสาธารณสุข 

ประชากรใน
ต าบลทัพราช
มีขวัญ
ก าลังใจและ
ได้รับความรู้ 

ประชาชนได้รับ
สวัสดิการ และ มี
คุณภาพชีวิตท่ีดี
ขึ้น 

14 17 20 23 26 ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านการศึกษา  
การกีฬา 
นันทนาการ 
กิจกรรมส าหรับ
เด็ก เยาวชน     
และประชาชน
ท่ัวไป 

คุณภาพชีวิต
ดีขึ้น  

ปีละ 3 
โครงการ 

- โครงการ
ส่งเสริมด้าน
การศึกษา การ
กีฬาและ 
กิจกรรม 14 
โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

นโยบายด้าน
การศึกษา 
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และการกีฬา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต 
สังคม 
การศึกษาและ
การสาธารณสุข 

เพื่อใช้เป็น
สถานท่ีออก
ก าลังกาย 
และ พักผ่อน
หย่อนใจ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ลานกีฬา 
สนามกีฬา  
ในพื้นท่ีต าบล 
ทัพราช 

6 8 10 12 14 ก่อสร้างปรับปรุง
ลานกีฬา  สนาม
กีฬา และปรับภูมิ
ทัศน์ในท่ี
สาธารณะ 

จ านวนสนาม
กีฬา  และ
สถานท่ี
พักผ่อน
เพิ่มขึ้น  
ประชาชนมี
สุขภาพท่ีดี 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
ก่อสร้าง ปรับปรุง 
ลานกีฬาสนาม
กีฬา และปรับภูมิ
ทัศน์ในท่ี
สาธารณะ 6  
โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

นโยบายดา้น
การศึกษา 
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม 
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข 

ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ป้องกัน 
รวมท้ังการ
ดูแลสุภาพ
ชุมชน 

ประชากรใน
ต าบลทัพราช 

7 9 11 13 15 ให้ประชาชน
เข้าถึงการรับ
บริการด้านสังคม
อย่างทั่วถึง และมี
คุณภาพ 

ประชาชนได้
รับรู้ข้อมูล
ข่าวสาร  
และมีส่วน
ร่วมในการ
บริหาร
จัดการชุมชน 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
ฝึกอบรม 7 
โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

นโยบายดา้น
การศึกษา 
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม 
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข 

เพื่อป้องกัน
และลด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

ประชาชนผู้ใช้
เส้นทางสัญจรไป 
– มา 

4 8 12 16 20 ส่งเสริมการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย มีความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน   

ประชาชนใน
พื้นท่ีได้รับ
ความปลอด 
ภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
และอยู่
ร่วมกันอย่าง
สงบสุข 

ปีละ 4 
โครงการ 

- โครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุ 
4 โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

นโยบายดา้น
การศึกษา 
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต สังคม 
การศึกษาและ
การ
สาธารณสุข 

เพื่อป้องกัน
และสกัดกั้น
การแพร่
ระบาดของ
ยาเสพติด 

ประชาชนต าบล
ทัพราช จ านวน 
17  หมู่บ้าน 

4 5 6 7 8 มีการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายา
เสพติดในชุมชน 

เยาวชนใน
พื้นท่ีห่างไกล
ยาเสพติด 
ปัญหายาเสพ
ติดและ
อาชญากรรม
ลดลง 

ปีละ 1 
โครงการ 

- โครงการ 
ป้องกัน แก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
4 โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

นโยบายดา้น
การศึกษา 
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศิลปะ  
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสริม
และอนุรักษ์
ประเพณีอันดี
งามของไทย 
และ ท้องถิ่น 

วัด ส านักสงฆ์ 
และ ประชาชน
ท่ัวไป  

8 13 18 23 28 จัดให้มีกิจกรรม
วันส าคัญทาง
ศาสนา ประเพณี  
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

กิจกรรมวัน
ส าคัญทาง
ศาสนา 
ประเพณี  
และภูมิ
ปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับ
การอนุรักษ์
มากขึ้น 

ปีละ 5 
โครงการ 

- โครงการวัน
ส าคัญทางพระ
พุทธ 
ศาสนา 8 
โครงการ 

ส่วนการ 
ศึกษา ฯ 

ส่วนการ 
ศึกษา ฯ 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

นโยบายดา้น
การศึกษา 
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศิลปะ  
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อ
ประชาชนได้
ปฏิบัติธรรม 

ประชาชนทุกหมู่
เหล่า 

2 4 6 8 10 พัฒนาส่งเสริม 
อบรมให้ความรู้
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม ให้กับ
เยาวชน และ
ประชาชน 

ประชาชน
และเยาวชน
มีคุณธรรม 
จริยธรรม  มี
ความเอื้อ
อาทรซึ่งกัน
และกันเพิ่ม
มากขึ้น 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการอบรม 
2 โครงการ 

ส่วนการ 
ศึกษา ฯ 

ส่วนการ 
ศึกษา ฯ 

ส่งเสริมการ
เรียนรู้ และ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น 

นโยบายดา้น
การศึกษา 
ศาสนา  
วัฒนธรรม
และการ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศิลปะ  
วัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

เพื่อเป็น
สถานท่ีใน
การประกอบ
พิธีต่างๆ 

หมู่บ้านในต าบล
ทัพราช 

2 4 6 8 10 ก่อสร้างและ
ปรับปรุงฌาปน
สถาน สถานท่ี
ส าคัญของท้องถิ่น 

จ านวน
โบราณสถาน
ท่ีได้รับการ
บูรณะ 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
ปรับปรุงสถานท่ี
ส าคัญ 2 
โครงการ 

ส่วนการ 
ศึกษา ฯ 

ส่วนการ 
ศึกษา ฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
ปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเท่ียว 

การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
และการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริม
ให้ชุมชนมี
สภาพแวดล้อ
มท่ีดี 

พื้นท่ีในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลทัพราช 

3 5 7 9 11 ส่งเสริมและจัดต้ัง
ศูนย์การเรียนรู้
ด้านพลังงาน การ
ก าจัดขยะมูลฝอย 
และสิ่งปฏิกูล 

จ านวนศูนย์
การเรียนรู้
ด้านพลังงาน 
จ านวนขยะ
มูลฝอยลดลง  
สภาพแวดล้อ
มดีขึ้น 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการจัดต้ัง
ศูนย์เรียนรู้ และ
ก่อสร้างเตาเผา
ขยะ 3 โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
ปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเท่ียว 

การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
และการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อให้มีพื้นท่ี
ป่าเพิ่มมาก
ขึ้น 

พื้นท่ีในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลทัพราช 

2 4 6 8 10 จัดให้มีการ
บ ารุงรักษา 
อนุรักษ์การเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไม้ การใช้
ประโยชน์จากป่า
ไม้ และ
ทรัพยากรธรรมช
าติ 

จ านวนพื้นท่ี
ป่าไม้ และ
ทรัพยากรธร
รมชาติเพิ่ม
มากขึ้น 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
บ ารุงรักษา 
อนุรักษ์การเพิ่ม
พื้นท่ีป่าไม้ 2 
โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเท่ียวและ
ปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกด้านการ
ท่องเท่ียว 

การจัดการ
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติ 
สิ่งแวดล้อม 
และการ
ท่องเท่ียว 

เพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียว
เชิงอนุรักษ์ 

พื้นท่ีในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลทัพราช 

2 4 6 8 10 ส่งเสริม 
สนับสนุนให้มีการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ท่ีมีอยู่             
ให้ เป็นท่ีรู้จักของ
ประชาชน 

จ านวนแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ี
ได้รับการ
ปรับปรุงได้
มาตรฐาน  
ประชาชนมี
รายได้เพ่ิมขึ้น 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
ปรับปรุงและ
พัฒนาเป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน์ 2  
โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าประสงค์ 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย 
กลยุทธ์/แนว

ทางการพัฒนา 
ตัวชี้วัดระดับ

กลยุทธ์ 

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 58 59 60 61 62 

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ชุมชน  

ด้านการ 
บริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บุคลากรและ
องค์กร 

เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพใน
การ
ปฏิบัติงาน
ของบุคคล 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 

2 4 6 8 10 ให้มีการพัฒนา
ประสิทธิภาพของ
บุคลากร 

การเข้ารับ
การฝึกอบรม
ของบุคลากร 
และประสิทธิ 
ภาพในการ
ท างานเพิ่มขึ้น 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
ฝึกอบรม 2 
โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ชุมชน  

ด้านการ 
บริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บุคลากรและ
องค์กร 

เพื่อการ 
บริหารงานใน
องค์กรดีขึ้น 

คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานส่วน
ต าบลและ
พนักงานจ้าง 

8 12 16 20 24 ให้มีการพัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กร 

ศักยภาพของ
องค์กรในการ
แก้ไขปัญหา
ความ
เดือดร้อน  
และความ
ต้องการของ    
ประชาชน ได้
อย่างรวดเร็ว 

ปีละ 4 
โครงการ 

- โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ
องค์กร 8 
โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 

เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ชุมชน  

ด้านการ 
บริหาร
จัดการ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
บุคลากรและ
องค์กร 

เพื่อรับทราบ
ปัญหาและ
ความ
ต้องการของ
ประชาชนใน
พื้นท่ี 

พื้นท่ีในเขตพ้ืนท่ี
ต าบลทัพราช 

2 4 6 8 10 ให้มีการ
ตรวจสอบองค์กร 
โดยประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
ต่างๆ 

ประชาชนเข้า
มีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบ 

การจัดท า
แผน และ
ร่วมกิจกรรม
ทุกๆ ด้าน 
เพิ่มมากขึ้น 

ปีละ 2 
โครงการ 

- โครงการ
ตรวจสอบองค์กร 
โดยประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมใน
กิจกรรมด้าน
ต่างๆ 2 โครงการ 

ส านักปลัด
ฯ 

ส านักปลัดฯ 
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บทที่  5   

ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  

 

 

1)  ก่อสร้าง และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม (ถนน ทางระบายน้ าและสะพาน)    
2)  ก่อสร้างฝาย ขุดลอกคลอง ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า ให้ได้มาตรฐาน  
3)  พัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา)  ให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน  
4)  ก่อสร้างและปรับปรุงอาคารสาธารณประโยชน์ในเขตต าบล       
 

ส่วนโยธา 

2.  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  1)  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของกลุ่มอาชีพต่างๆ  และพัฒนาคุณภาพการผลิต  
2)  ส่งเสริมการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
3)  ส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ เพ่ิมผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต และการบริหารจัดการ  
 

ส านักงานปลัดฯ 

3. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม 
การศึกษาและการสาธารณสขุ  

 

 

 

1)  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา  การกีฬา นันทนาการ กิจกรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 
2) ก่อสร้างปรับปรุงลานกีฬา  สนามกีฬา และปรับภูมิทัศน์ในที่สาธารณะ 
3)  ให้ประชาชนเข้าถึงการรับบริการด้านสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 
4)  ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
5)  มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
 

ส านักงานปลัดฯ, ส่วนการศึกษาฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

4. การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

1)  จัดให้มีกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2)  พัฒนาส่งเสริม อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเยาวชน และประชาชน 
3)  ก่อสร้างและปรับปรุงฌาปนสถาน สถานที่ส าคัญของท้องถิ่น 

ส่วนการศึกษาฯ, ส่วนโยธา 

5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว  

 

 

1)  ส่งเสริมและจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงาน การก าจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 
2)  จัดให้มีการบ ารุงรักษา อนุรักษ์การเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ และ 
     ทรัพยากรธรรมชาติ  
3)  ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ที่มีอยู่                
    ให้ เป็นที่รู้จักของประชาชน 

ส านักงานปลัดฯ, ส่วนโยธา 

6.  การพัฒนาด้านบุคลากรและองค์กร 1)  ให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของบุคลากร  
2)  ให้มีการพัฒนาศักยภาพขององค์กร  
3)  ให้มีการตรวจสอบองค์กร โดยประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านต่างๆ  
 

ส านักงานปลัดฯ, ส่วนการคลัง 
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บทที่  6 

การน าแผนยุทธศาสตร์การพฒันาไปสู่การปฏิบัติ  และการติดตามประเมินผล 

การประเมินผล (Evaluation)  
 การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน  (Standard Criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ  

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 

เกณฑ์มาตรฐาน 
(Standard criteria) 

ตัวชี้วัด 
(Indicators) 

ตัวอย่างกรอบตัวแปร 
(Attributes) 

1.  สัมฤทธิ์ผลและการบรรล ุ 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย  

- ผลผลติ  
- ผลลัพธ ์ 

-  ผลต่างระหว่างเปา้หมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว ้

2.  ความเสมอภาคและความ  
เป็นธรรมในสังคม  

- การเข้าถึง  
- การจัดสรรทรัพยากร  
- การกระจายผลประโยชน์  
- ความเสมอภาค  

-  ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน  
-  ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเปา้หมาย
ได้รับในแต่ละคร้ัง  
-  การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติ ที่เป็นคุณ/ไม่ใชโ่ทษ  

3.  ความสามารถและคุณภาพในการ  
ให้บริการ  

- สมรรถนะของหน่วยงาน  
- ความทั่วถึงและเพียงพอ  
- ความถี่ในการให้บริการ  
- ประสิทธิภาพการให้บริการ  

- พื้นที่เป้าหมายและประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่รับบริการ  
- จ านวนคร้ังในการให้บริการ  
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า  

4.  ความรับผิดชอบของหน่วยงาน  - พันธกิจต่อสังคม  
- ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  
- การให้หลักประกนัความเสีย่ง  
- การยอมรับข้อผิดพลาด  

- การจัดล าดบัความส าคัญ  
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง  
- การตัดสินใจทีส่ะท้อนความ
รับผิดชอบ  

5.  การสนองตอบความต้องการของ
ประชาชน  

- การก าหนดประเด็นปัญหา  
- การรับฟังความคิดเห็น  
- มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปญัหา  
- ความรวดเรว็ในการแก้ไขปัญหา  

- ระดับการมีส่วนร่วม  
- การปรึกษาหารือ  
- การส ารวจความต้องการ  

6.  ความพึงพอใจของประชาชน  
กลุ่มเป้าหมาย  

- ระดับความพงึพอใจ  
- การยอมรับ/คัดค้าน  

- สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่
พอใจหรือไม่พอใจ  
- ความคาดหวัง  
- ผลสะท้อนกลับ  
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เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินโครงการ  
 การประเมินผลโครงการ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์และตัวชี้วัดเพ่ือเป็นเครื่องมือก าหนดกรอบทิศทางในการ
วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ 8 เกณฑ์ด้วยกัน คือ  
 1. เกณฑ์ความก้าวหน้า (Progress)  
 เป็นการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการด าเนินกิจกรรมกับเป้าหมายที่ก าหนดตามแผนการประเมิน
ความก้าวหน้ามุ่งที่จะตอบค าถามว่า การด าเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดหรือไม่
เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่  และประสบปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ  
  (1) ผลผลิตเทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลา เป็นการดูสัดส่วนของผลผลิต  (Output)  
ของโครงการว่าบรรลุเป้าหมายมากน้อยเพียงใด อาทิ ความยาวของถนนที่สร้างได้ จ านวนแหล่งน้ าขนาดเล็ก 
เพ่ือการเกษตรสัดส่วนปริมาณงานการก่อสร้าง เทียบกับเป้าหมายรวมในช่วงเวลาที่ก าหนด  
  (2) จ านวนกิจกรรมแล้วเสร็จ เนื่องจากโครงการประกอบด้วยชุดกิจกรรมมากมาย จึงจ าเป็นต้อง
มีตัวชี้วัดความก้าวหน้า โดยพิจารณาจ านวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมที่ด าเนินการไปแล้ว ทั้งกิจกรรม
หลัก กิจกรรมพ้ืนฐาน กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม ในช่วงระยะเวลาเป็นสัปดาห์ เดือน ไตรมาส หรือ
ระยะเวลาของโครงการ (Phase) 
  (3) ทรัพยากรที่ใช้ไปในช่วงเวลา เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าของการใช้ทรัพยากรในโครงการ
ซึ่งครอบคลุมด้วยงบประมาณโครงการ ได้แก่งบประมาณที่ใช้ไป งบประมาณที่อยู่ระหว่างผูกพันและแผนงาน
ใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และอัตราการใช้บุคลากรสัมพันธ์กับเวลาในรูปของคนต่อวัน หรือคนต่อเดือน 
  (4) ระยะเวลาที่ใช้ไป เป็นตัวชี้วัดความก้าวหน้าเพ่ือดูว่าได้ใช้เวลาไปเท่าใดแล้วและเหลือ
ระยะเวลาอีกเท่าใดจึงจะครบก าหนดแล้วเสร็จ โดยจะสามารถใช้เป็นเกณฑ์ประเมินและควบคุมกิจกรรมให้
บรรลุตามเป้าหมายด้านเวลา และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาที่จะต้องใช้จริงเพื่อให้บรรลุเป้าหมายรวม  
 2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ (Efficiency)  
 การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้  กับทรัพยากรที่ใช้ไปในการด าเนินงาน
ทรัพยากรที่ใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการและระยะเวลา
ที่ใช้ไปในการด าเนินงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ คือ  
  (1) สัดส่วนผลผลิตต่อค่าใช้จ่าย เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรทางการเงินของ
โครงการเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุน ซึ่งจะช่วยให้เกิดการใช้จ่ายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
สมประโยชน์ ลดค่าใช้จ่าย และประหยัดต้นทุนการผลิต  
  (2) ผลผลิตต่อก าลังคน เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตต่อบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่โครงการ 
ซึ่งนอกจาก จะเป็นตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการด าเนินงานแล้ว ยังแสดงถึงสมรรถนะ และศักยภาพของทรัพยากร
บุคคลในการด าเนินโครงการ และจะเป็นแนวทางในการปรับขนาดก าลังคนที่เหมาะสมในการด าเนินกิจกรรม 
และการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกด้วย  



58 
 

 

  (3) ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในช่วงเวลา อาทิ จ านวนครัวเรือน
ที่ได้รับการอบรมอาชีพเสริมนอกภาคเกษตรต่อเดือน จ านวนนักเรียนที่เข้าเรียนต่อตามโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษาในแตล่ะป ีจ านวนผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในแต่ละช่วงไตรมาส  
  (4) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ เป็นตัวชี้วัดความสามารถของโครงการในการประหยัด
ทรัพยากรทางการบริหารจัดการ อาทิ การปรับลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จ าเป็นในการด าเนินโครงการ  การตัดทอนขั้นตอน
การปฏิบัติ ซึ่งส่งผลต่อการลดค่าใช้จ่ายของโครงการ การประหยัดพลังงานและค่าสาธารณูปการคิดเป็นร้อยละ
ของค่าใช้จ่ายรวม  

 3. เกณฑ์ประสิทธิผล (Effectiveness)  
  การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดู
จากผลลัพธ์จากการด าเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
ประกอบด้วย ตัวชี้วัด 4 ประการ คือ  
  (1) ระดับการบรรลุเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดว่าโครงการบรรลุเป้าหมายด้านใดบ้างและการบรรลุ
เป้าหมายส่งผลต่อประชากรเป้าหมายอย่างไร โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเป้าหมาย อาท ิการบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจ  สังคม  
  (2) ระดับการมีส่วนร่วม เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จโดยให้ความส าคัญกับมิติการมีส่วนร่วม โดย
สามารถอธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนส่งผลต่อระดับความส าเร็จมากน้อย
เพียงไร และโครงการจะปรับปรุงส่งเสริมการมีส่วนร่วมได้อย่างไร ระดับการมีส่วนร่วมสามารถวัดจากจ านวน
ประชากร ความถี่ระดับและกิจกรรม ซึ่งครอบคลุมการร่วมตัดสินใจ วางแผนและติดตามผล  
  (3) ระดับความพึงพอใจ เป็นเกณฑ์วัดระดับการยอมรับ โดยอาจพิจารณาจากสัดส่วนของ
ประชากรเป้าหมายที่พึงพอใจกับบริการของรัฐ สัดส่วนของครัวเรือนที่พอใจการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
โครงการ ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ  
  (4) ความเสี่ยงของโครงการ เป็นตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูว่าโครงการมีความเสี่ยงในการ
บรรลุเป้าหมายด้านใดด้านหนึ่งหรือเป้าหมายรวมของโครงการหรือไม่  ซึ่งค่าความเสี่ยงจะประเมินจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมของโครงการ  ทั้งในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองสิ่งแวดล้อมระยะสั้นและ
ระยะยาว  

 4. เกณฑ์ผลกระทบ (Impacts)  
  (1) คุณภาพชีวิต เป็นตัวชี้วัดผลกระทบต่อการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย อาทิ รายได้ ความเป็นอยู่ โอกาสทางการศึกษา การมีงานท า สุขอนามัย สภาพแวดล้อม
ของครัวเรือนชุมชน โดยสามารถวัดจากสัดส่วนครัวเรือนหรือประชากรที่ได้รับบริการโครงการพัฒนาที่ส่งผล
กระทบต่อคุณภาพชีวิตที่ดี หรือมาตรฐานการด ารงชีพ  
  (2) ทัศนะคติและความเข้าใจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุ่งเรื่องทัศนคติและความเข้าใจของ
ประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อโครงการ โดยสามารถวัดระดับ (Scale) ทั้งเชิงบวกและลบต่อโครงการเองโดยเฉพาะ
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วัตถุประสงค์และมาตรการนโยบายผลประโยชน์ของโครงการ  ความพึงพอใจในการบริการและทัศนคติต่อ
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โครงการ  
  (3) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เป็นตัวชี้วัดผลกระทบ โดยให้ความส าคัญเรื่องการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเปรียบเทียบระยะก่อน และหลังมีโครงการ อาทิ สัดส่วนของครัวเรือนที่
ยอมรับเทคโนโลยีการผลิตที่รักษาสิ่งแวดล้อม จ านวนเกษตรกรที่ท าการเกษตรแบบธรรมชาติมากยิ่งขึ้น การปฏิบัติ
ของการใช้ยานพาหนะโดยเคารพกฎจราจรมากขึ้น การออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งมากขึ้น และลดละพฤติกรรมซื้อ
สิทธิขายเสียง การลดพฤติกรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่  

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง (Relevance)  
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความต้องการ 

หรือสามารถแก้ไขตามที่ก าหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการประเมินความต้องการที่แท้จริง ตลอดจน
จะต้องตอบค าถามด้วยว่า แนวทาง และกลยุทธ์ที่ใช้ในการด าเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาที่เป็นจริงได้
หรือไม ่ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
  (1) ประเด็นปัญหาหลัก ซึ่งพิจารณาจากจ านวนเรื่อง หรือประเด็นปัญหา และอุปสรรคที่
เกิดขึ้นทั้งที่ได้รับการแก้ไขแล้ว และที่ยังไม่สามารถแก้ไข รวมถึงการจัดล าดับความส าคัญของปัญหาตามความ
เร่งด่วนตามความรุนแรงของปัญหา  
  (2) มาตรการหรือกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา เป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งเป็นมาตรการทั้งระยะสั้น และระยะยาว โดยสามารถดูได้จากมาตรการที่ผู้บริหารโครงการน ามาใช้
ตลอดช่วงระยะเวลาของการด าเนินโครงการ และความสอดคล้องกับปัญหาหลัก  
  (3) ความต้องการหรือข้อเรียกร้องของประชากรกลุ่มเป้าหมาย เป็นตัวชี้วัดถึงความต้องการ
ของผู้รับบริการในการแก้ไขปัญหาที่ประสบอยู่ อาทิ ค าร้องเรียน ข้อร้องทุกข์ให้แก้ไขปัญหาเพ่ือสนองตอบประชากร
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการที่ไม่ได้รับผลประโยชน์จากการด าเนินโครงการ  หรือได้รับความเสียหายจากการ
ด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความสอดคล้องในการด าเนินโครงการ และสนองตอบต่อความต้องการของ
ประชากรเป้าหมาย  

 6. เกณฑ์ความย่ังยืน (Sustainability)  
          เป็นเกณฑ์การพิจารณาที่สืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าจะสามารถด าเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการความสามารถในก าร
เลี้ยงตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนที่แห่งใหม่ประกอบด้วย
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
  (1) ความอยู่รอดด้านเศรษฐกิจ (Economic Viability) เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการ อาทิ จ านวนงบประมาณของโครงการ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ภาระผูกพัน 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเทียบกับผลผลิตที่ได้ ปริมาณเงินทุนส ารอง แหล่งสนับสนุนงบประมาณ ปริมาณงบประมาณ
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หรือเงินทุนหมุนเวียน จ านวน และขนาดกองทุนด าเนินโครงการ ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ถึงความอยู่รอดทางเศรษฐกิจ
ของโครงการ  
  (2) สมรรถนะด้านสถาบัน  (Institutional Capacity) เป็นตัวชี้วัดความสามารถของ
หน่วยงานในการบริหารโครงการ การพัฒนาองค์กรประชาชน การมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
การมีส่วนร่วมของประชากรกลุ่มเป้าหมายในกระบวนการตัดสินใจ การวางแผนงาน และบริหารโครงการ และ
การปรับปรุงระเบียบวิธีการปฏิบัติที่เอ้ือต่อการด าเนินโครงการ  
  (3) ความเป็นไปได้ในการขยายผล เป็นตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถในการ
พ่ึงตัวเองโอกาสและช่องทางในการขยายผลการด าเนินโครงการกรณีโครงการประสบความส าเร็จด้วยดี ทั้งการ
ขยายผลตามแนวราบ กล่าวคือ การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจ านวนประชากรเป้าหมาย การขยายก าลัง
ผลิตของโครงการเดิม และการขยายผลในแนวดิ่ง ได้แก่ การขยายพ้ืนที่โครงการ การขยายเครือข่าย โครงการ
ออกไปทั่วภูมิภาคและการยกระดับโครงการเป็นระดับชาติ  

 7. เกณฑ์ความเป็นธรรม (Equity)  
           เป็นเกณฑ์ที่มุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม (Social Equity) โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์ และ

ผลกระทบจากการด าเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค ความทั่วถึงในการรับบริการ  การจัดสรรคุณค่า (Values) และการกระจาย
ผลตอบแทนที่เสมอภาคเท่าเทียมกัน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 3 ประการ คือ  
  (1) ความเป็นธรรมระหว่างกลุ่มอาชีพ เป็นตัวชี้วัดความเป็นธรรมโดยความส าคัญทุกกลุ่ม
ย่อยในสังคม อาทิ ความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหล่งน้ าแก่กลุ่มเกษตรและกลุ่มอาชีพอ่ืน การจัดหา
ต าแหน่งให้กับผู้ว่างงาน และผู้ถูกเลิกจ้าง มาตรการลดผลกระทบทางสังคม ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจที่จัดให้แก่
ประชากรทุกสาขาอาชีพ  
  (2) ความเป็นธรรมระหว่างเพศ เป็นตัวชี้วัดที่ให้ความส าคัญเรื่องความเป็นธรรมระหว่างเพศ 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญมากขึ้นในการประเมินโครงการพัฒนา โดยดูว่าการด าเนินโครงการให้ความเสมอ
ภาคระหว่างเพศ หรือมีการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ (Gender Discrimination) หรือโดยสามารถพิจารณาเรื่อง
ความเท่าเทียมในโอกาส บทบาทระหว่างหญิง/ชาย การปฏิบัติที่เคารพสิทธิสตรี  
  (3) ความเป็นธรรมระหว่างชนรุ่น (Intergenerational Equity) เป็นตัวชี้วัดที่เน้นความ
เป็นธรรมระหว่างชนรุ่นปัจจุบัน และชนรุ่นอนาคต (Future Generation) ซึ่งอาจเกี่ยวกับการจัดสรร และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหาพลังงาน โครงการพัฒนาขนาดใหญ่  โครงการที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และผลกระทบด้านสังคม โดยค านึงถึงชนรุ่นอนาคตซึ่งจะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการตัดสินและการด าเนินโครงการในปัจจุบัน  

 8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ (Externalities) 
        เป็นเกณฑ์ที่ส าคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่าการด าเนินโครงการจะไม่

ก่อให้เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
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  (1) ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นผลมาจาก
การด าเนินโครงการ โดยเป็นการวัด และประเมินเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจริงกับการศึกษาผลกระทบด้าน
สิ่งแวดล้อม (environmental Impact Assessment - EIA) ในช่วงก่อนท าโครงการเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุก
ฝ่าย รับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจากผลกระทบในลักษณะที่เหมาะสม และเป็นธรรมแก่ผู้เสียหาย 
เพ่ือเป็นหลักประกันความเสี่ยงให้กับสังคม และเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้อนุมัติ และผู้ด าเนินโครงการ  
  (2) ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ เป็นตัวชี้วัดผลกระทบ หรือความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจที่
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐในลักษณะของผลกระทบภายนอก  (Externalities) ซึ่งสร้างภาระให้กับ
ประชาชน และชุมชนโดยรอบที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายเป็นต้นทุนทางสังคม  (Social Costs) ที่ต้องด าเนิน
โครงการ  
  (3) ผลกระทบด้านสังคม และวัฒนธรรม เป็นตัวชี้วัดความเสียหายที่เกิดจากการด าเนิน
โครงการและส่งผลกระทบด้านสังคม  และวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ การด าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง การสูญเสียโครงสร้างแบบแผนและวิถีการด าเนินชีวิตที่ดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม 
วัฒนธรรม ความเชื่อ ความเอ้ืออาทร ความร่วมมือ และความช่วยเหลือเกื้อกูลของชุมชนดั้งเดิม  
  เกณฑ์ และตัวชี้วัดดังกล่าวข้างต้นสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ  ซึ่ง
ครอบคลุมมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม มิติด้านการบริหารจัดการ มิติด้านทรัพยากร และมิติด้านสิ่งแวดล้อม เกณฑ ์
และตัวชี้วัด จะเป็นประโยชน์ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ในลักษณะที่เป็นพลวัตร ในทุกขั้นตอน
ของกระบวนการโครงการ เพ่ือวัดถึงความส าเร็จ และความล้มเหลวของโครงการพัฒนาด้านต่าง ๆ ซึ่งในทาง
ปฏิบัติจ าเป็นต้องน ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะโครงการ โดยก าหนดและวัดตัวแปรเฉพาะเพ่ือประมวล
เป็นตัวชี้วัดรวม (Composite Indicators) ของแต่ละโครงการต่อไป  
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