
   

 
 
 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑) 

 

 
 
 

ของ 
เทศบาลต าบลปลาโหล 

อ าเภอวาริชภูมิ   จังหวัดสกลนคร 



ค าน า 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ( พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ )  ของเทศบาลต าบล    ปลาโหล  ได้จัดท า
ขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยืน  ซึ่งมีทั้งภาคราชการและ
ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือเสนอปัญหา  และความต้องการที่จะพัฒนา
ท้องถิ่น 
 เทศบาลต าบลปลาโหล  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฉบับนี้ขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ) และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานอ่ืน  
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัด  กรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  ตลอดจนแผนชุมชนในเขต
เทศบาลต าบลปลาโหล  และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลปลาโหล  จะเป็น
ประโยชน์ในการใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 

  
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

ส านักปลัดเทศบาล                                                                                                                                   
ส านักงานเทศบาลต าบลปลาโหล 



สารบัญ 
 บทที่ ๑ 
บทน า                                                                                                                                  
 ๑.๑  วัตถุประสงค์ในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ ๑ 
 ๑.๒  ขั้นตอนในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ ๑ 
 ๑.๓  ประโยชน์ของการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์ ๒ 
 
บทที่ ๒      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานส าคัญของเทศบาลต าบลปลาโหล            ๓ 
              ๒.๑  ข้อมูลที่ตั้ง  อาณาเขต เขตการปกครองประชากร การศึกษา              ๓ 
       สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน และทรัพยากร 
                      ธรรมชาต ิ
              ๒.๒ ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น                                             ๘ 
              ๒.๓  จุดยื่นยุทธศาสตร์                                                                 ๑๐ 
 
 บทที่ ๓   แผนยุทธศาสตร์ 
              ๓.๑ กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา                           ๑๑ 
              ๓.๒ ปัจจัยและสถานการณ์เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา                    ๑๙ 
               ๓.๓ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับ                              ๒๕ 
               ๓.๔ แผนที่ยุทธศาสตร์                                                                 ๒๖ 
                     ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาของ อปท.  
บทที่ ๔   รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา                                            ๒๘   
                                             
บทที่ ๕   การติดตามและประเมินผล                                                          ๓๓     
  
  
 

 



 บทท่ี ๑   
บทน ำ 

  
  ๑.๑  ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
                   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นแผนระยะยาว  เพ่ือก าหนดทิศทางการ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสังคม  เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 
                แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปลาโหล (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลต าบลปลาโหล ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล
ต าบลปลาโหล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อ าเภอ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  และแผนชุมชน 
                   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลปลาโหล เป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตของเทศบาลต าบลปลาโหล โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการบรรลุและแนวทางในการบรรลุ
บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  โดยสอดคล้องกับศักยภาพของ
เทศบาลต าบลปลาโหลและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 
                   การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต้องเทศบาลต าบลปลาโหลเป็นอย่างยิ่ง  ทั้งนี้  
เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต เป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปลาโหลที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทัน
กับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปลาโหลที่ต้องก าหนดถึง
สภาพการณ์ที่ต้องการจะบรรลุและแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 
                   
๑.๒  วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

๑.  เพ่ือเป็นกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปลาโหล 
๒. เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลปลาโหล 

สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  
        ๓. เพ่ือเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบล 

ปลาโหล 
   
๑.๓  ขั้นตอนกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
                    ๑. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องเพ่ือแจ้งแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาที่เก่ียวข้อง  
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ   และแนวทางในการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่      เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลปลาโหล    โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ - 
๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลปลาโหล   
                    ๒. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและน าข้อมูล   
มาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 



 ๒ 

                  . ๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.๒๕๕๙ -
๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลปลาโหล แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลปลาโหล 

         ๔. คณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลต าบลปลาโหล พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลปลาโหล  เพ่ือเสนอต่อนายกเทศบาลต าบลปลาโหล 
                    ๕. นายกเทศบาลต าบลปลาโหล พิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ 
- ๒๕๖๑)   และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลปลาโหล  
และน าไปปฏิบัติรวมทั้งแจ้งสภาเทศบาลต าบลปลาโหล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   และประกาศให้ประชาชน
ในท้องถิน่ทราบโดยทั่วกันภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศใช้  และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสาม  
สิบวัน 
 
๑.๔  ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

๑.  มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลปลาโหลที่มุ่ง 
ไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าเทียมกับการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่
จ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
                     ๒. มีการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา 
และประเด็นที่เก่ียวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบล   
ปลาโหล   
                     ๓. มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งน ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    
(พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลปลาโหล   
  

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 ๓ 

 
บทท่ี ๒  

สภำพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐำนส ำคัญของเทศบำลต ำบลปลำโหล 
************************* 

๒.๑  ข้อมูลที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร การศึกษา สาธารณูปโภค ความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และทรัพยากรธรรมชาติ 
        ๒.๑.๑.   ลักษณะท่ัวไปทำงกำยภำพ 

                    ๒.๑.๑.๑ ที่ตั้งและอณำเขต เทศบาลต าบลปลาโหลในอดีตมีฐานะเป็นสภาต าบลนิติบุคคล 
ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลปลาโหล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ และได้รับการแต่งตั้งเป็นเทศบาลต าบลปลาโหล ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๑ และได้รับการประกาศเป็นเทศบาลขนาดกลาง
เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔  ในการก ากับดูแลของนายอ าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัดและกระทรวงมหาดไทย 
โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลปลาโหล นายค าเขื่อง  ร่มเกษ   เป็นผู้บริหารสูงสุดภายในเขตเทศบาลต าบล   
ปลาโหล   มีภารกิจอ านาจหน้าที่ภายใต้ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับและมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง 

        ท ำเนียบผู้บริหำร 
ล ำดับ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง วำระกำรด ำรงต ำแหน่ง 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 

 

นายสงวน      พุฒธรรม 
นายหลุน        ผิวบุญเรือง 
นายวัฒนะ     พรหมดีราช 
นายค าเขื่อง   ร่มเกษ 
 

ประธานกรรมการบริหาร 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
นายกเทศมนตรี 
 

๒๗ ก.ค.๓๘ - ๑๗ ก.พ. ๔๕ 
๑๐ มิ.ย. ๔๓ -  ๙ มิ.ย.๔๗ 
๑๐ ม.ค. ๔๘ - ๑๗ ก.ค. ๕๑ 
๑๒ ต.ค. ๕๑ –  ๑๑ ต.ค. ๕๕ 
๒๔ พ.ย. ๕๕ - 

 
เทศบาลต าบลปลาโหล  ตั้งอยู่หมู่ที่  ๔  บ้านปลาโหล   ต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภูมิ  จังหวัด

สกลนคร  ทางทิศเหนือของจังหวัดสกลนครอยู่ในเขตระหว่างละติจูด  ๑๑๓  องศา  ๓๕  ลิปดา  ถึงละติจูด  
๑๑๓  องศา ๔๕  ลิปดา  และลองติจูด  ๑๗  องศา  ๑๕  ลิปดา   ถึงลองติจูด  ๑๗  องศา  ๒๕  ลิปดา  มี
เนื้อที่ประมาณ  ๑๑๕  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  ๗๑,๘๗๕  ไร่  มีระยะทางห่างจากอ าเภอวาริชภูมิ  
ประมาณ  ๗ กิโลเมตร  และห่างจากจังหวัดสกลนคร ประมาณ  ๖๒  กิโลเมตร  อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ ๗๑๑  กิโลเมตร 
                    เทศบาลต าบลปลาโหล  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อ ต าบลพังโคน  และต าบลม่วงไข่  อ าเภอพังโคน 
 ทิศใต้ ติดต่อ ต าบลวาริชภูมิ อ าเภอวาริชภูมิ 
 ทิศตะวันออก ติดต่อ ต าบลแร่  อ าเภอพังโคน 
 ทิศตะวันตก ติดต่อ  ต าบลหนองลาด  อ าเภอวาริชภูมิ  และต าบลตาลเนิ้ง   
   อ าเภอสว่างแดนดิน 
  
 
 
 



 ๔ 

 
       ตรำสัญลักษณ์ 
                                     ดวงตราประจ า    เทศบาลต าบลปลาโหล  อ าเภอวาริชภมูิ   
                                     จังหวัดสกลนครเป็นรูปวงกลม  ๒  วงซ้อนกัน   มีเส้นผ่าศูนย์กลาง   ๕ 
                                     เซนติเมตรภายในวงกลมระหว่างวงเล็กกับวงใหญ่   ขอบด้านบนเขียนว่า   

                                “ ส ำนักงำนเทศบำลต ำบลปลำโหล  ”ขอบด้านล่างเขียนว่า  “  จังหวัดสกลนคร  
” ภายในวงกลมเล็กเป็นรูปมือ   มีปลาอยู่ตรงกลาง  โดยมีความหมายดังต่อไปนี้ 
                      -  รูปมือ    สื่อความหมายว่า มือที่โอบอุ้ม  คุ้มครองพ่ีน้องประชาชนชาวเทศบาลต าบล
ปลาโหล   รวมทั้งให้ความช่วยเหลือ  ส่งเสริมการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  พัฒนาสตรี  เด็กและเยาวชน  
ผู้สูงอายุและผู้พิการ   
      -  รูปปลำ   สื่อความหมายว่า เป็นสัญลักษณ์แทนพ่ีน้องชาวเทศบาลต าบลปลาโหล 
           
   
                  แผนที่แสดงขอบเขตกำรปกครอง  เทศบำลต ำบลปลำโหล 
 

 
 
ช่องทำงกำรติดต่อสื่อสำร 

                 โทรศัพท์ ๐ -๔๒๗๔ – ๒๕๙๓/๐-๔๒๑๖-๕๒๓๖ โทรสำร. ๐-๔๒๑๖-๕๒๑๔ 
                  www.plalo.go.th       E-Mail : tambolplalo @ hotmail.com 
  
 
 
 



 ๕ 

                            ๒.๑.๑.๒ เทศบาลต าบลปลาโหลแบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๑๖ หมู่บ้าน  ดังนี้ 
 

ที ่ ชื่อหมู่บ้ำน จ ำนวน
ครัวเรือน 
(หลัง) 

จ ำนวน
ประชำกร 

(คน) 

ชำย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

๑ หมู่ที่ ๑ บ้านพังฮอ       ๒๒๑  ๘๗๖ ๔๒๔ ๔๕๒ 
๒ หมู่ที่ ๒ บ้านงิ้ว      ๑๗๓ ๖๕๖ ๓๒๖ ๓๓๐ 
๓ หมู่ที ่๓ บ้านดอนยานาง   ๒๒๓ ๘๙๖ ๔๕๕ ๔๔๑ 
๔ หมู่ที่ ๔ บ้านปลาโหล      ๓๓๑ ๑,๐๖๑ ๕๑๖ ๕๔๕ 
๕ หมู่ที๕่ บ้านไฮ่      ๒๕๕ ๙๖๒ ๔๗๖ ๔๘๖ 
๖ หมู่ที่  ๖ บ้านนาบ่อ     ๒๓๖ ๘๓๘ ๔๐๙ ๔๒๙ 
๗ หมู่ที่ ๗ บ้านผักตบ     ๑๔๐ ๕๔๘ ๒๗๒ ๒๗๖ 
๘ หมู่ที่ ๘ บ้านโคกศาลา  ๒๗๗ ๘๓๗ ๓๙๗ ๔๔๐ 
๙ หมู่ที่ ๙ บ้านดงเชียงเครือ   ๑๗๙ ๔๙๘ ๒๖๓ ๒๓๕ 

๑๐ หมู่ที่ ๑๐ บ้านปลาโหลน้อย  ๑๖๕ ๕๕๑ ๒๘๒ ๒๖๙ 
๑๑ หมู่ที่  ๑๑ บ้านดงค าโพธิ์     ๔๓๙ ๑,๔๐๗ ๗๑๙ ๖๘๘ 
๑๒ หมู่ที่  ๑๒ บ้านหนองท่ม   ๒๕๐ ๙๕๘ ๔๙๐ ๔๖๘ 
๑๓ หมู่ที่  ๑๓ บ้านพรสวรรค์    ๑๘๗ ๔๔๙ ๒๐๗ ๒๔๒ 
๑๔ หมู่ที่  ๑๔ บ้านโนนอุดม    ๒๒๙ ๖๘๘ ๓๓๔ ๓๕๔ 
๑๕ หมู่ที่  ๑๕ บ้านโค้งป่ากล้วย  ๑๓๙ ๒๘๒     ๑๓๑    ๑๕๑ 
๑๖ หมู่ที่  ๑๖ บ้านผักตบ     ๑๖๖ ๖๙๗     ๓๓๑     ๓๖๖ 

      ๓,๖๑๔      ๑๒,๑๓๙    ๖,๐๓๒ ๖,๑๗๒ 

                                              ข้อมูล ณ เดือน มีนำคม  ๒๕๕๘ 
        เทศบาลต าบลปลาโหล แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น ๒ เขต มีสมาชิกสภาเทศบาล ทั้งหมด ๑๒ คน ดังนี้ 
  นายยุทธสันต์ เหมะธุลิน ประธานสภาเทศบาล 
  นายสุรชัย พุทธรรม รองประธานสภาเทศบาล 
  นายประยุทธ สาลีศร ี  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายสันติ สุริยะโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นางอุไรวรรณ งามราชจักร์       สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายประทิน ขันธ์ละ  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายจันทรา พูลพล  สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายประสพ นาเชียงใต้ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายดิเรก นาคอินทร์ สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายธวัชวงศ ์ ผิวบุญเรือง สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายค าสอน พรหมอุดม สมาชิกสภาเทศบาล 
  นายโสภณ ภูเวียงแก้ว สมาชิกสภาเทศบาล 
 
 
 



 ๖ 

คณะผู้บริหาร  ประกอบด้วย 
  นายค าเขื่อง  ร่มเกษ  นายกเทศมนตรี 
  นายศักดา อินทรพานิชย์ รองนายเทศมนตรี 
  นายวิชัย  ศรีโคตร  รองนายกเทศมนตรี 
  นายสุรสิทธิ์ ค าภูแสน เลขานุการนายกเทศมนตรี 
  นายละยอม ทัศมี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
                           ๒.๑.๑.๓  ลักษณะภูมิประเทศ ภูมิประเทศของเทศบาลต าบลปลาโหล  มีลักษณะภูมิ
ประเทศเป็นพื้นที่ราบสูง    และราบลุ่มเป็นบางส่วน   มีล าห้วยปลาหางไหลผ่าน     ลักษณะดินร่วนปนทราย 
เหมาะส าหรับการท าการเกษตร  ท านา   ท าสวนผลไม้และสวนยางพารา และยังมีพ้ืนที่บางส่วนเหมาะในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนเป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น หาดหินดงค าโพธิ์   
                  ฤดูร้อน         เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 
                  ฤดูฝน          เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 
                  ฤดูหนาว       เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม - มกราคม  
                           ๒.๑.๑.๔ สภาพโครงสร้างพื้นฐาน 
                   การคมนาคมต าบลปลาโหล มีทางหลวง เลขท่ี  ๒๒๗ เป็นเส้นทางหลักที่ใช้ในการคมนาคม 
 เส้นทางการคมนาคมในต าบลปลาโหล  ทั้งหมด  ๖๗  สาย  แยกเป็น 
                   - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก            จ านวน  ๑๖  สาย  ระยะ  ๑๕  กิโลเมตร 
                   - ถนนลาดยาง                          จ านวน    ๑  สาย  ระยะ  ๓.๘  กิโลเมตร 
                   - ถนนลูกรัง                             จ านวน   ๕๐  สาย  ระยะทาง  ๑๗๐.๙๒ กิโลเมตร 
                   
                    กำรประปำ 
                     จ านวนหมู่บ้านที่มีระบบประปาหมู่บ้าน   จ านวน  ๑๕  แห่ง 
                         ๒.๑.๑.๕ ด้านการศึกษา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก     จ านวน ๓ แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา     จ านวน ๗ แห่ง 
-  โรงเรียนมัธยมศึกษา     จ านวน ๑ แห่ง 
-  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  จ านวน        ๑๖ แห่ง 
-  หอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน    จ านวน        ๑๖ แห่ง 

                           ๒.๑.๑.๖ ด้านสาธารณสุข 
          ศูนย์บริกำรสำธำรณสุข 

 -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล   จ านวน         ๓       แห่ง ได้แก่ 
                       ๑. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองท่ม 
                       ๒. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านปลาโหล 
                       ๓. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดงค าโพธิ์ 

  จ านวนอาสาสมัครด้านสาธารณสุข 
-  อสม.     ๒๓๙          คน 

  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า 
-  ร้อยละ  ๑๐๐ 
 
 



 ๗ 

ด้ำนสำธำรณสุข 
        ๑. เครื่องพ่นหมอกควัน      จ านวน           ๔     เครื่อง 
        ๒. รถบรรทุกขยะ             จ านวน           ๑     คนั 
        ๓. ถังรองรับขยะ              จ านวน     ๑,๕๐๐    ใบ 

                       
                  ๒.๑.๑.๗ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  จ านวน  ๑๑๐  คน 
๒.  อาสาสมัครกู้ชีพ  จ านวน ๑๐  คน 

 
                   ๒.๑.๑.๘ สถาบันทางศาสนาในเขตพ้ืนที่ต าบลปลาโหล 
 

ล ำดับ
ที ่

ชื่อสถำบันทำงศำสนำ สถำนที่ตั้ง จ ำนวน หมำยเหตุ 
หมู่ที่ ต ำบล พระภิกษุ(รูป) สำมเณร 

๑ วัดศรีวรารมณ์ ๑ ปลาโหล ๓ -  
๒ วัดเจริญศรัทธาราษฎร์ ๒ ปลาโหล ๒ -  
๓ ส านักสงฆ์ป่าช้าดอนยานาง ๓ ปลาโหล ๑ -  

๔ วัดศรีมณีวรรณ ๓ ปลาโหล ๒ -  

๕ วัดรามวิทยาลัย ๔ ปลาโหล ๕ ๕  
๖ วัดป่ารัตนโสภณ ๔ ปลาโหล ๒ -  
๗ ส านักสงฆ์ตาดไฮ ๕ ปลาโหล - -  
๘ วัดราษฎร์นิยม ๖ ปลาโหล ๓ ๒  
๙ ที่ปฏิบัติธรรมบ้านนาบ่อ ๖ ปลาโหล ๒ ๔  

๑๐ วัดสว่างอารมณ์ ๗ ปลาโหล ๒ ๕  
๑๑ วัดศรีโพธิ์ค า ๘ ปลาโหล ๕ ๓  
๑๒ วัดป่าศรัทธาธรรม ๘ ปลาโหล - -  

๑๓ วัดป่าดงเชียงเครือ ๙ ปลาโหล ๕ -  
๑๔ วัดธาตุศรีสมพร ๙ ปลาโหล ๒ ๑  
๑๕ วัดบ้านดงค าโพธิ์ ๑๑ ปลาโหล ๓ -  
๑๖ วัดป่ามุจรินทร์ ๑๒ ปลาโหล ๖ -  
๑๗ วัดบ้านพรสวรรค์ ๑๓ ปลาโหล ๑ -  
๑๘ วัดโนนฤาษ ี ๑๔ ปลาโหล ๑ ๓  
๑๙ ส านักสงฆ์มงคลกิจ ๑๕ ปลาโหล - -  

๒๐ วัดบ้านโค้งป่ากล้วย ๑๕ ปลาโหล ๑ -  
๒๑ วัดป่าชลประทาน ๑๕ ปลาโหล ๑ -  
๒๒ วัดป่าโนนสูง ๑๖ ปลาโหล ๓ ๑  

รวม   ๕๐ ๒๔  
                                                                                                   ข้อมูล ณ เดือน มีนำคม  ๒๕๕๘ 



 ๘ 

๒.๒  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น ได้แก่  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล งบประมาณ   
๒.๒.๑  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานบุคคล 

เทศบาลต าบลปลาโหล  แบ่งส่วนการบริหารออกเป็น  หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 
๑.  ส านักปลัดเทศบาล 
๒.  กองคลัง 
๓.  กองช่าง 
๔.  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.  กองการศึกษา 
๖.  กองการเกษตร 
๗.  กองสวัสดิการสังคม 
๘.  หน่วยตรวจสอบภายใน 
 

อัตราก าลังพนักงานเทศบาลและลูกจ้างเทศบาลต าบลปลาโหล 
(๑) พนักงานเทศบาล                 จ านวน    ๓๑      คน         แยกเป็น 

-    ส านักปลัดเทศบาล  จ านวน    ๑๐    คน 
-    กองคลัง   จ านวน      ๕       คน 
-    กองช่าง   จ านวน      ๓       คน 
-    กองการศึกษา    จ านวน       ๓       คน 
-    กองสวัสดิการและสังคม จ านวน       ๓       คน 
-    กองการเกษตร  จ านวน       ๒       คน 
-    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจ านวน      ๔       คน 
-    หน่วยตรวจสอบภายใน จ านวน       ๑       คน 

  (๒)   ลูกจ้างประจ า  ( ถ่ายโอน ร.พ.ช. ) จ านวน      ๑        คน 
  (๓)   พนักงานจ้างตามภารกิจ / ทั่วไป  จ านวน     ๑๕      คน 
                    (๔)   ครูผู้ดูแลเด็ก                               จ านวน        ๕      คน 
  (๕)   ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก              จ านวน       ๓       คน 

                                    ที่มา  :  ข้อมูล  ณ  เดือน  เมษายน ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙ 

             
           ๒.๒.๒ งบประมำณ 
                        รำยรับ 

 -ภาษีอากร       ๒๕๓,๔๔๕.๑๐   บาท 
                      -ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต           ๑๔๒,๔๑๕.๐๐   บาท 
            -รายได้จากทรัพย์สิน      ๖๓๖,๘๘๕.๑๖   บาท 
  -ราได้เบ็ดเตล็ด                 ๓๙๕,๒๐๐.๐๐  บาท 
  -รายได้จากทุน            ๒,๕๐๘.๐๐         บาท 
  -รัฐบาลจัดสรรให ้                     ๑๙,๖๗๑,๔๘๖.๗๘    บาท 
  -อุดหนุนทั่วไป             ๑๙,๙๐๓,๙๖๔.๐๐   บาท 
                             รวม                                     ๔๑,๐๐๕,๙๐๔.๐๔   บำท 
                    -อุดหนุนเฉพาะกิจ                               ๑๘,๒๗๑,๔๖๕.๐๐    บาท 
                             รวมทั้งสิน                            ๕๙,๒๗๗,๓๖๙.๐๔    บำท 
                       รำยจ่ำย 
                   -เงินเดือน                                          ๑๑,๔๙๖,๔๑๓.๐๐       บาท                         
  -ค่าจ้างชั่วคราว                ๒,๐๗๐,๐๘๑.๐๐       บาท 
  -ค่าตอบแทน      ๑,๘๔๑,๔๖๙.๗๕        บาท 
  -ค่าใช้สอย      ๔,๓๐๒,๑๐๗.๗๗        บาท 
  -ค่าวัสดุ       ๓,๖๖๗,๑๔๙.๑๑        บาท 
  -ค่าสาธารณูปโภค       ๒๙๔,๓๙๙.๔๘         บาท 
  -เงินอุดหนุน     ๓,๘๓๓,๐๘๖.๓๔         บาท 
                     -รายจ่ายอื่น                                       ๑,๐๕๒,๑๘๙.๐๐         บาท 
  -.งบกลาง        ๙๐๓,๙๗๐.๐๐         บาท 
  -ค่าครุภัณฑ์        ๑๙๖,๐๐๐.๐๐         บาท 
  -ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง     ๓,๘๔๑,๖๔๐.๐๐        บาท 
                            รวม                                    ๓๓,๔๙๘,๕๐๕.๔๕        บำท  
           
                    -อุดหนุนเฉพาะกิจ                             ๑๘,๒๗๑,๔๖๕.๐๐        บาท 
                            รวมทั้งสิ้น                             ๕๑,๗๖๙,๙๗๐.๔๕       บำท 
                   รำยรับ  สูงกว่ำ  หรือ (ต่ ำกว่ำ) รำยจ่ำย    ๗,๕๐๗,๓๙๘.๕๙       บำท 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๑๐ 

๒.๓ จุดยื่นยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลปลาโหล 
 ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศำสตร์ และ ๑๘ แนวทำงกำรพัฒนำ  
ดังนี้     
     ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
                         ตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      แนวทางการพัฒนา 
                         ๑.การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
                         ๒.การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
                         ๓.การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
                            และเชื่อมโยงเครือข่าย      
                         ๔.การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
    แนวทางการพัฒนา 
                         ๑.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                            สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                         ๒.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
                         ๓.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
    แนวทางการพัฒนา 
                        ๑.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
                        ๒.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
                        ๓.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุล 
                        และยั่งยืน                      
    แนวทางการพัฒนา 
                        ๑.การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่าง 
                           ยั่งยืน 
                        ๒.การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี                             
     ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล 
                         และความม่ันคง 
     แนวทางการพัฒนา 
                        ๑.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                        ๒.การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
                        ๓.การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
                        ๔.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
                        ๕.ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุก 
                           ระดับ 
                        ๖.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
  
 



 ๑๑ 

 
บทที่ ๓   

แผนยุทธศำสตร์ 
 
กำรวิเครำะห์ศักยภำพกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 
๓.๑ กรอบแนวคิดในกำรจัดท ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 
                    แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕–๒๕๕๙)   
            วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปีของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑       ได้ก าหนด 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญ ดังนี้  
                  วิสัยทัศน์  
                             “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อ 
การเปลี่ยนแปลง”  
                  พันธกิจ  
            ๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับ 
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม 
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา       ภายใต้ระบบ 
บริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม  
            ๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม  เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม 
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง  
            ๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้        ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
            ๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี ส่วนร่วมของ
ชุมชนรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 
              วัตถุประสงค์ 

๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และอย่างยั่งยืน มีความเชื่อมโยง กับ

เครือข่ายด้านการผลิตและบริการบนพ้ืนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
 
 
 



 ๑๒ 

 
 
เป้ำหมำยหลัก 

๑) ความเป็นอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมมากขึ้น ความเลื่อมล้ าในสังคมลดลง 
สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า ๕.๐ คะแนน 

๒) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น 

๓) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๓.๐ ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศให้มีสัดสวนไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔๐.๐ 
 
ตัวช้ีวัด 

๑) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดสวนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด
ร้อยละ ๑๐.๐ กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ ๑๐.๐ สัดสวนผู้อยู่เส้นความยากจน สัดสวนแรงงาน 
ระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

๒) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมสัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาอัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

๓) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม ดันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนดกลางและขาด
ย่อยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ 
     
          วิสัยทัศน์ 

                    “ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาพและเป็นธรรม” 
               
               หลักกำรยุทธศำสตร์ 
                              ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความสมดุล และการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
                
               วัตถุประสงค์ 

๑) รักษารายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่เร็วกว่าปัจจุบัน 
๒) ลดต้นทุนให้กับรายได้ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 

                 
                ยุทธศำสตร์หลัก    
                            ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคในการแข่งขันของประเทศ 
                              ยุทธศาสตร์สร้างโอกาสบนความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
                              ยุทธศาสตร์การเติบโตบนคุณภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 



 ๑๓ 

                              ยุทธศาสตร์ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
                
                    นโยบำยของรัฐบำล 
                              ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อ
วันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  จ าแนกเป็น  ๑๑  ด้าน  ดงันี้ 
                            ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณีการปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวดในอัน
ที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและป้องป้องรักษาพระบรมเดชานุภาพ       โดยจะใช้มาตรการทาง
กฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยาและมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ด าเนินการ 
                            ๒. การรักษาความมั่นคงของรัฐและการต่างประเทศ 
                       ๒.๑ ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียนในกิจการ ๕ ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล 
การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือบ้าน และการเสริมสร้าง
ศักยภาพในการปฏิบัติการทางหารร่วมกันของอาเซียน 
                      ๒.๒ เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุ่นแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยน ายุทธศาสตร์เข้าใจ
เข้าถึง และพัฒนามาใช้ 
                      ๒.๓ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มี
ความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ 
                      ๒.๔ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการ
ต่างประเทศ เป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชน 
                             ๓. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
                      ๓.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่
ตลาดแรงงาน รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน
และจะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น 
                      ๓.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
                      ๓.๓ ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออม และระบบ
สวัสดิการชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น 
                      ๓.๔ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีงาน หรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม 
                      ๓.๕ เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคม
อาเชียน 
                      ๓.๖ จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนทั่วไป 
                      ๓.๗ แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตร และการรุกล้ าเขตป่าสงวน 
                              ๔.การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
                       ๔.๑ จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษา และการเรียนรู้ 
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                       ๔.๒ ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นของผู้เรียน และลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา 
                    ๔.๓ ให้องค์กรภาคประชาชน ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ 
                    ๔.๔ พัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
                    ๔.๕ ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 
                    ๔.๖ พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู 
                    ๔.๗ ทะนุบ ารุง และอุถัมภ์พระพุทธศาสนาทางวัฒนธรรมและศาสนาอ่ืน ๆ 
                    ๔.๘ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถ่ิน ภูมมิปัญญา
ท้องถิ่น และความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย 
                    ๔.๙ สนับสนนุการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านและวัฒนธรรม
สากล และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพื่อเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมประชาคม
อาเชียน 
                     ๔.๑๐ ปลูกฝังค่านิยม และจิตส านึกท่ีดี ให้เยาวชนและประชาชน 
                             ๕. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน 
                     ๕.๑ วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วน 
                     ๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา 
                     ๕.๓ เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝ้าระวังโรคระบาด 
                     ๕.๔ ป้องกัน และแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร 
                     ๕.๕ ส่งเสรมิการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
                     ๕.๖ ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น การอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ 
           ๖. กำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
                     ๖.๑ ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะ
พ้นก าหนดภายในสิ้นปี และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความงบแห่งชาติที่
จัดไว้ 
                     ๖.๒ น าหลกัการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ 
ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงบประมาณ และความพร้อมในการด าเนินงาน เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิด
อย่างเป็นรูปธรรม ประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ 
                     ๖.๓ กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่น
ขออนุมัติส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จโดยเร็ว 
                     ๖.๔ ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ 
                     ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว 
                     ๖.๖ ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย 
                     ๖.๗ ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน 
                     ๖.๘ แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝน และปัญหาขาดแคลนน้ าในบางฤดูกาล 
                     ๖.๙ ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุน 
                     ๖.๑๐ ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน 
                     ๖.๑๑ บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา 
                     ๖.๑๒ ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม 
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                     ๖.๑๓ ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของ
หน่วยงานระดบันโยบาย หน่วยงานก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน 
                     ๖.๑๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่
และตรวจสอบได้ 
                     ๖.๑๕ ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินใน ๒ เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้า
เกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการ และสนับสนุนให้สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อ
ผลผลิตจนถึงการแปรรูปและการส่งออก 
                    ๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ 
                    ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
                    ๖.๑๘ ส่งเสรมิภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล ให้เริ่มขับเคลื่อนได้
อย่างจริงจัง 
                          ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
                    ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน 
                    ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับ 
                    ๗.๓ พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
                    ๗.๔ เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาค และ
ภูมิภาคอาเซียน 
                    ๗.๕ ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิต ในชุมชนสู่แหล่ง
แปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน 
                    ๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
                           ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ
พัฒนาและนวัตกรรม 
                    ๘.๑ สนับสนนุการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัย และพัฒนาของประเทศไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๑ ของ
รายได้ประชาชาติ และมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ 
                    ๘.๒ เร่งเสรมิสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
                    ๘.๓ ปฎิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน างานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ 
                    ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัยและ
พัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความเหมาะสม 
                    ๘.๕ ปรับปรงุและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรม 
                           ๙. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์
กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
                    ๙.๑ ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า โดย
ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน 
                    ๙.๒ ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างยั่งยืน 
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                    ๙.๓ ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุกที่ดินของรัฐโดยยึด
แนวพระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าไม้ 
                     ๙.๔ บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณ และ
คุณภาพ 
                     ๙.๕ เร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิต และบริโภค
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน 
                           ๑๐. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
                    ๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ 
ภูมิภาค และท้องถิ่น 
                     ๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดย
รวดเร็ว ประหยัด และสะดวก 
                     ๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุก
ทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายัง 
ส่วนกลาง 
                    ๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ 
                    ๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่าง
เคร่งครัด 
                  ๑๐.๖ ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 
                  ๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง 
เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                          ๑๑. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
                  ๑๑.๑ ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศ และกฎหมาย 
อ่ืน ๆ ที่ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการ
แผ่นดิน การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือมต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ 
                  ๑๑.๒ เพ่ิมศักยภาพงานที่มีให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชน ได้ตามกฎหมายที่จะเปิดกว้างขึ้น 
                  ๑๑.๓ ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ 
                  ๑๑.๔ น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพื่อเร่งรัดการด าเนินคดีทุก
ขั้นตอนให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผล 
                  ๑๑.๕ ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ได้ได้รับความ
เป็นธรรม 
                  ๑๑.๖ น ามาตรการทางการเงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้ ในการป้องกันและ
ปราบปราบผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
            ๓.๑.๒ การใช้ผังเมืองหรือผังเมืองเฉพาะในการก าหนดแนวทางการพัฒนา 
                    ผังเมืองรวมจังหวัดสกลนครได้ก าหนดการใช้ที่ดินในอนาคตเป็น ๙ ประเภท ได้แก่ 



 ๑๗ 

                    ๑. ที่ดินประเภทชุมชน (สีชมพู) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินที่อยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับการเกษตรกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนาการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกิจการอ่ืนให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรือ
อาคารขนาดใหญ่ เว้นแต่ที่ดินในบริเวณหมายเลข ๑.๖ และหมายเลข ๑.๘ 
                   ๒. ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมทั่วไปที่ไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมและคลังสินค้า    
(สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีม่วง) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือการประกอบอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมแปรรูป 
ผลิตผลทางการเกษตรหรืออุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการเกษตร คลังสินค้า การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม 
สถาบันราชการ สถาบันศาสนา สถาบันการศึกษา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
                  ๓. ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม (สีเขียว)  ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย พาณิชยกรรม สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา การสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอื่น ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคาร
ที่ไม่ใช่อาคารขนาดใหญ่ 
                 ๔. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรม (สีขาวมีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้ใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อเกตรกรรมหรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา 
การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ การอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อม ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อ
กิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนดใหญ่ 
                 ๕. ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน) เฉพาะ
ที่ดินซึ่งเป็นของรัฐ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น ส าหรับที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือครอบครองโดย
ชอบด้วยกฎหมายให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อนันทนาการหรือเกี่ยวข้องกับนันทนาการ การรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม  การอยู่อาศัย การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเกษตรกรรมหรือเกี่ยวข้องกับ
เกษตรกรรมหรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
                ๖. ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือนันทนาการ การเลี้ยงสัตว์ และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีเขียวอ่อน
มีกรอบและเส้นทแยงสีเขียว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปศุสัตว์หรือเก่ียวข้องกับการปศุสัตว์ เกษตรกรรม
หรือเก่ียวข้องกับเกษตรกรรม การอยู่อาศัย การพาณิชยกรรม สถาบันราชการ สถาบันการศึกษา สถาบัน
ศาสนา การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ส าหรับการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจการอ่ืน ให้ด าเนินการหรือ
ประกอบกิจการได้ในอาคารที่ไม่ใช่อาคารสูงหรืออาคารขนาดใหญ่ 
              ๗. ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่าไม้ (สีเขียวอ่อนมีเส้นทแยงสีขาว) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการสงวน
และคุ้มครองดูแลรักษาหรือบ ารุงป่าไม้ สัตว์ป่า ต้นน้ า ล าธาร และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี และกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ การสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า และการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเท่านั้น ส าหรับที่ดินประเภทนี้ซึ่งเอกชนเป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการอยู่อาศัย พาณิชยกรรม เกษตรกรรม เกี่ยวข้องกับเกษตรกรรม การ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
             ๘. ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา (สีเขียวมะกอก) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการศึกษาหรือ
เกี่ยวข้องกับการศึกษา สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
             ๙. ที่ดินประเภทที่โล่งเพ่ือการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สีฟ้า) ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือเกี่ยวข้องกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวหรือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า การประมง สถาบันราชการ หรือสาธารณประโยชน์เท่านั้น 
              
 



 ๑๘ 

                           ๓.๑.๓ กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรท้องถิ่น 
                         
                        ๑. นโยบำยด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
                            - จัดให้มีระบบไฟฟ้าบริการสาธารณะ / ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
                            - ส่งเสริมระบบประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
                            - ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรและถนนระหว่างหมู่บ้าน 
                            - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
                        ๒. นโยบำยด้ำนสวัสดิกำรสังคม 
                            - ส่งเสริม คุ้มครองเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการ สงเคราะห์ 
                              อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
                            - รณรงค์และป้องกัน รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาลต าบล 
                      ๓. นโยบำยด้ำนกำรส่งเสริมอำชีพ 
                            - ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาฝีมือในการจัดท าผลิตภัณฑ์ 
                              ต่างๆ ภายในต าบล   
                            - สนับสนุนกองทุนภายในต าบล 
                            - ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบล            
                      ๔. นโยบำยด้ำนสำธำรณสุข อนำมัย และสิ่งแวดล้อม 
                            - เตรียมการแก้ไขปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น น้ าเสีย ขยะมูลฝอย 
                            - ส่งเสริม ปรับปรุงตลาดในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล 
                            - สนับสนุนส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. 
                            - ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปลาโหล 
                            - ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล 
                            - ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพภายในเขตเทศบาล 
                        ๕. นโยบำยด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
                            - ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล 
                            - พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีระบบมาตรฐาน 
                            - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในต าบล ของประชาชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา  
                              ต่อเนื่อง 
                            - ส่งเสริมศูนย์กีฬาเยาวชนระดับต าบล และในหมู่บ้าน 
                            - ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของเทศบาลต าบล และประเพณีวัฒนธรรม 
                              ประจ าหมู่บ้าน 
                            - ส่งเสริมการจัดงานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
                         ๖. นโยบำยด้ำนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
                            - อบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                            - จัดให้มีทีมงานกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อม 
                              และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
                         ๗. นโยบำยด้ำนกำรเกษตร 
                              - ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตร พืช สัตว์ 
                              - ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ าด้านการเกษตร รวมทั้งแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภค 
                              - ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล 



 ๑๙ 

                         ๘. นโยบำยด้ำนอ่ืน ๆ 
                              - จัดให้มีการบริการชุมชน เช่นโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ ในงานพิธีต่าง ๆ 
 
                   ๓.๒ ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อกำรพัฒนำ 
                       ๓.๒.๑ ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็น 
การพัฒนาท้องถิ่น  การพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย และการคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 
                               - มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบล ๑๖ หมู่บ้าน ท าให้การบริการสาธารณะครอบคลุมไม่
ทั่วถึง 
                               - ปญัหา / ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมีความต้องการด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานมากเกินไป งบประมาณมีจ ากัด อาจไม่สามารถสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง 
                                - แผนหรือกิจกรรมการพัฒนาที่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  
                  ๓.๒.๒ ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและโอกาส การพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  
 
ปัจจัยภำยใน 
                                                 จุดแข็ง (Strength-s) 
               
               ด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

๑.  เป็นเทศบาลขนาดกลางที่มีความพร้อมทางด้านบริหาร โครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี และมีขีด
ความสามารถในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 

๒.  ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายสภาฯ แยกอ านาจหน้าที่ออกจากกันอย่างชัดเจน 
๓.  โครงสร้างส่วนราชการมีรูปแบบการบังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

แบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
๔. ผู้บริหารท้องถิ่นมีวิสัยทัศน์ เสียสละ และโปร่งใส 
๕. ด้านนโยบายการพัฒนา มีการปรับให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา / ความต้องการในปัจจุบัน 
๖. ผู้บริหารมีอิสระในการบริหารงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบ 

 
              ด้ำนบุคลำกร 

๑. มีการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับงาน 
๒. การก าหนดต าแหน่งงานและหน้าที่ความรับผิดชอบชัดเจน 
๓. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 

              
              ด้ำนงบประมำณ 

๑. มีข้อบัญญัติงบประมาณเป็นกฎหมายและเครื่องมือ ส าหรับใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. มีรายได้บางประเภทที่สามารถจัดเก็บได้เอง  

 
 
 



 ๒๐ 

              ด้ำนกฎหมำย / ระเบียบ 
๑.  มีระเบียบปฏิบัติงานด้านงบประมาณและการพัสดุที่เป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒.  มีระเบียบการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเอง 

             
               ด้ำนเครื่องมือ / อุปกรณ์ 

๑.  มีอุปกรณ์เครื่องมือการท างานที่ทันสมัย 
๒.  น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

  
              ด้ำนกำรประสำนงำน  

๑. มีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลปลาโหล เป็นผู้ประสานงานกับประชาชนในพื้นท่ี 
เป็นผู้ประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับต าบล 

๒. มีคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับต าบล 
 

              ด้ำนควำมร่วมมือ 
๑. บุคลากรให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายนิติบัญญัติ ด้วยดี 

                
               ด้ำนระบบข้อมูล 

๑. เชื่อมโยงเครือข่ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
๒. มีเว๊บไซด์ ของเทศบาลต าบลปลาโหล 
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               ด้ำนทรัพยำกรในกำรพัฒนำ 

๑. เครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถเป็นต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
พอเพียง 

                     ๒.   ต าบลปลาโหลมีผลิตภัณฑ์ OTOP ที่โดดเด่น เช่น ข้าวฮาง (ข้าวหอมทอง) 
       
                                             จุดอ่อน (Weakness - w) 
                 
                  ด้ำนโครงสร้ำงกำรบริหำรงำน 

๑. มีพ้ืนที่ครอบคลุมทั้งต าบล ๑๖ หมู่บ้าน  ท าให้การบริการสาธารณะครอบคลุมไม่
ทั่วถึง 

๒. ฝ่ายบริหาร และ ฝ่ายนิติบัญญัติ ของเทศบาลต าบลปลาโหลเน้นการพัฒนาด้าน
โครงสร้าง 
พ้ืนฐานมากเกินไป 

๓. ขั้นตอนการบริหารงานมีมากเกินไป 
๔. การแบ่งหน้าที่ตามภารกิจไม่ตรงกับโครงสร้าง 

                 
                 ด้ำนบุคลำกร 

๑. บุคลากรบางส่วนขาดความกระตือรือร้นในการท างาน 
๒. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญงานเฉพาะด้าน 



 ๒๑ 

               ด้ำนงบประมำณ 
                       ๑.  เทศบาลต าบลปลาโหลขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขาดใหญ่ 
                       ๒.  งบประมาณมีจ ากัดแต่ความต้องการใช้งบประมาณมีสูง  
                       ๓.  งบประมาณท่ีจัดเก็บได้เอง และที่ได้รับการสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา 
                            ความเดือดร้อนของประชาชน   
                       ๔.  รายได้ที่เทศบาลจัดเก็บเองมีน้อย เมื่อเทียบกับรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล   
                            รายรับที่ได้จากรัฐบาลไม่มีความแน่นอน      
                       ๕.  การจัดเก็บรายได้ ยังไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควร 
                   
                ด้ำนเครื่องมือ 

๑. เครื่องจักรกลมีการใช้งานมากท าให้ต้องเสียค่าบ ารุงรักษา 
๒. เครื่องใช้ส านักงานส่วนมากมีสภาพเก่าใช้งานมานานต้องเสียค่าบ ารุงเป็นจ านวนมาก 

 
                ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 

๑. การประสานงานภายในองค์กรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดการปรับปรุงให้เหมาะสม 
๒. การประชาสัมพันธ์การด าเนินงานและผลการด าเนินงานยังเข้าประชาชนในพ้ืนที่ได้ไม่

ทั่วถึง  
                 
               ด้ำนกฎหมำย 

๑. ระเบียบและกฎหมายยังไม่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน 
๒. ขั้นตอนที่ปฏิบัติตามระเบียบ และ กฎหมายมีมากเกินไปก่อให้เกิดความล้าช้า 

               
              ด้ำนระบบข้อมูล 

๑. การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นระบบ 
๒. การรับข่าวสารข้อมูลล่าช้า 

                    
                   
             ปัจจัยภำยนอก 
 
                                                       โอกำส (Opportunituy - 0) 
             ด้ำนกฎหมำย / ระเบียบ 
                     ๑.  มีพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง  
                          ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒  ก าหนดชัดเจนในการจัดระบบบริหารสาธารณะ 
                     ๒.  มีกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๑๔ มาตรา ๒๘๓ 
                          ก าหนดกรอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการ 
                          บริหารการจัดการสาธารณะ การบริหารงานบุคคล การเงินการคลัง และมีอ านาจหน้าที่ 
                          ของตนเอง                

            

 



 ๒๒ 

               ด้ำนทรัพยำกรกำรพัฒนำ 
๑. ได้รับการจัดสรรงบประมาจากรัฐบาลเพิ่มมากข้ึนตามที่กฎหมายก าหนด 
๒. มีแหล่งน้ าทางธรรมชาติจ านวนมาก 
๓. มีวัตถุดิบด้านการเกษตรจ านวนมาก 
๔. พ้ืนที่เหมาะสมในการผลิตไม้ผลรวมทั้งพืชเศรษฐกิจ เช่น ยางพารา ฯลฯ 

          
             ด้ำนสังคม 

๑. ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
๒. ภาครัฐ ภาคเอกชน ให้ความร่วมมือ และขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นมากข้ึน 
๓. มีศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นท่ีหลากหลาย 

              
            ด้ำนเทคโนโลยี 

๑. สื่อต่าง ๆ ของภาครัฐและภาคเอกชนมีการประชาสัมพันธ์ ภารกิจและอ านาจหน้าที่
ของ 

    องค์กรปกท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
                        ๒.  ระบบเทคโนโลยีมีความทันสมัยสามารถติดต่อสื่อสารได้อย่างรวดเร็ว 
                     
 
                                                      อุปสรรค(Threats)         
         
             ด้ำนนโยบำยของรัฐ 
                 ๑. การถ่ายโอนภารกิจ จากส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค มีความล่าช้า ขาดความ 
                     ต่อเนื่อง  
                 ๒. ระเบียบ กฎหมาย ไม่ทันเหตุการณ์ปัจจุบัน 
                 ๓. การโอนภารกิจส่วนมากถ่ายโอนแต่ภารกิจแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ 
           
              ด้ำนทรัพยำกรกำรพัฒนำ 

๑. การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีความล่าช้า 
๒. ขาดตลาดรองรับผลผลิต 

                
              ด้ำนสังคม 

๑. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังขาดความพร้อมในการบริหารจัดการ 
๒. อยู่ในสภาวะการจ ากัด ทั้งงบประมาณ / บุคลากร 

            
             ด้ำนเทคโนโลยี 

๑. การสื่อสารทางเทคโนโลยี ยังไม่ครอบคลุมทั่วทุกพ้ืนที่ 
๒. ยังไม่มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 



 ๒๓ 

 
วิสัยทัศน์ (Vision) 
         วิสัยทัศน์     “สาธารณูปโภคดี สาธารณูปการสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
                          รักษ์วัฒนธรรมประเพณี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขจัดสิ้นยาเสพติด” 
 
พันธกิจ  
                 (๑).ประชาชนมอีาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตามแนว 
                      พระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง       
                 (๒).การคมนาคม ในหมู่บ้านระหว่างต าบล ใช้การได้สะดวก ตลอดฤดูกาล มีการบริการการ 
                      สื่อสารครบทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าทุกครัวเรือน                                
                 (๓).ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ปลอดจากยาเสพติด ให้บริการด้าน 
                      การศึกษาทุกระบบ เพ่ือพัฒนาคน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น              
                 (๔).พัฒนาองค์กรชุมชน สู่การสร้างเครือข่ายองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง  
                      ระบอบประชาธิปไตย ทุกระดับ 
                 (๕).อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรับปรุง 
                      สภาพแวดล้อมของครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งพักผ่อนและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกาย 
                      ภายในชุมชน                                
                  (๖).มีน้ าอุปโภคบริโภค บริโภคอย่างเพียงพอ มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ใช้ท าการเกษตร 
                       ตลอดการ 
 
      แนวทำงพัฒนำท้องถิ่น     
 
                        ๑. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                            - จัดให้มีระบบไฟฟ้าบริการสาธารณะ / ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 
                            - ส่งเสริมระบบประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภคให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
                            - ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรและถนนระหว่างหมู่บ้าน 
                            - ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
                        ๒. นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
                            - ส่งเสริม คุ้มครองเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับการ สงเคราะห์ 
                              อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
                            - รณรงค์และป้องกัน รวมทั้งแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาลต าบล 
                      ๓. นโยบายด้านการส่งเสริมอาชีพ 
                            - ฝึกอบรมส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมทั้งการพัฒนาฝีมือในการจัดท าผลิตภัณฑ์ 
                              ต่างๆ ภายในต าบล   
                            - สนับสนุนกองทุนภายในต าบล 
                            - ส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านภายในเขตเทศบาลต าบล            
                      ๔. นโยบายด้านสาธารณสุข อนามัย และสิ่งแวดล้อม 
                            - เตรียมการแก้ไขปัญหาสภาวะสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ เช่น น้ าเสีย ขยะมูลฝอย 
                            - ส่งเสริม ปรับปรุงตลาดในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล 
                            - สนับสนุนส่งเสริมงานสาธารณสุขมูลฐานร่วมกับ อสม. 



 ๒๔ 

                            - ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในพ้ืนที่ของเทศบาลต าบลปลาโหล 
                            - ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล 
                            - ส่งเสริมกองทุนหลักประกันสุขภาพภายในเขตเทศบาล 
                        ๕. นโยบายด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา และวัฒนธรรม 
                            - ส่งเสริมสนับสนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลต าบลปลาโหล 
                            - พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีระบบมาตรฐาน 
                            - จัดให้มีการแข่งขันกีฬาภายในต าบล ของประชาชน รวมทั้งนักเรียน นักศึกษา  
                              ต่อเนื่อง 
                            - ส่งเสริมศูนย์กีฬาเยาวชนระดับต าบล และในหมู่บ้าน 
                            - ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของเทศบาลต าบล และประเพณีวัฒนธรรม 
                              ประจ าหมู่บ้าน 
                            - ส่งเสริมการจัดงานวันส าคัญของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
                         ๖. นโยบายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                            - อบรมพนักงาน เจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
                            - จัดให้มีทีมงานกู้ชีพกู้ภัย อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ให้มีความพร้อม 
                              และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
                         ๗. นโยบายด้านการเกษตร 
                              - ส่งเสริมกิจกรรมเกี่ยวกับเกษตร พืช สัตว์ 
                              - ส่งเสริมพัฒนาแหล่งน้ าด้านการเกษตร รวมทั้งแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภค 
                              - ส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ประจ าต าบล 
                         ๘. นโยบายด้านอื่น ๆ 
                              - จัดให้มีการบริการชุมชน เช่นโต๊ะ เก้าอ้ี เต็นท์ ในงานพิธีต่าง ๆ  
 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๒๕ 

 
     ๓.๓ ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท.   (แบบ ยท.๐๑) 
                                   
 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ 
  
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
             
 
  
 
 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดสกลนคร 

การพัฒนาการเกษตร
และ 

อุตสาหกรรมการเกษตร 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และ

การ 
ท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้าง

ศักยภาพในการแข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งสมดุล

ยั่งยืน 

การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก 
ธรรมาภิบาลและความ

มั่นคง 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และมาตรฐาน                           
๒.สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันการเกษตร และ
เสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม 

๑.สร้างขีด
ความสามารถใน
การค้าการลงทุน 
๒.สนับสนุนการ
ท่องเที่ยว ๓ ธรรม 
๓.เพิ่มศักยภาพในการ
คมนาคมขนส่ง 

๑.ส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                     
๒.เสริมสร้างการ
เรียนรู้ และทักษะ
ของคนทุกกลุ่ม 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและ
ฟื้นฟูป่าอนุรกัษ์ ปา่ต้นน้ าเชิงบูรณา
การ                   
 ๒.ส่งเสริมการบูรณาการ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม              
๓.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและ
ชนบท              
 ๔.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าให้เป็นระบบ 
 

๑.พัฒนาสมรรถนะ
ข้าราชการจังหวัดสู่
องค์การสมรรถนะสูง                   
๒.ส่งเสริมการน าการ
บริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่มาใช้ในการบริหาร
จังหวัด              
  ๓.พัฒนาขีด
ความสามารถในการรักษา
ความมั่นคง ความสงบ
เรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศำสตร ์
กำรพัฒนำ
ของ 
อปท. ในเขต 
จังหวัด
สกลนคร 

การพัฒนาการเกษตร
และ 

อุตสำหกรรมการเกษตร 
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาการค้า 
การลงทุน และ
การท่องเที่ยว 
 
 

การพัฒนาทรัพยากร 
มนุษย์ เพื่อสร้าง
ศักยภาพ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การบริหารกจิการ
บ้านเมืองที่ดีตาม
หลักธรรมาภิบาล 



 ๒๖ 

 
        ๓.๔ แผนที่ยุทธศำสตร์ (แบบ ยท. ๐๒)        
   
       แผนที่ยุทธศำสตร์                                                                                                                       
 
 
 
วิสัยทัศน์              “สาธารณูปโภคดี สาธารณูปการสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์   
                          รักษ์วัฒนธรรมประเพณี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขจัดสิ้นยาเสพติด” 
                                
พันธกิจ                 (๑).ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตาม 
                               แนวพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง              
                          (๒).การคมนาคม ในหมู่บ้านระหว่างต าบล ใช้การได้สะดวก ตลอดฤดูกาล มีการบริการ 
                               การสื่อสารครบทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าทุกครัวเรือน                                         
                          (๓).ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ปลอดจากยาเสพติด ให้บริการด้าน 
                               การศึกษาทุกระบบ เพ่ือพัฒนาคน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น              
                          (๔).พัฒนาองค์กรชุมชน สู่การสร้างเครือข่ายองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครอง  
                               ระบอบประชาธิปไตย ทุกระดับ 
                          (๕).อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรับปรุง 
                               สภาพแวดล้อมของครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งพักผ่อนและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
                               ร่างกายภายในชุมชน                                                               
                          (๖).มีน้ าอุปโภคบริโภค บริโภคอย่างเพียงพอ มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร ใช้ท าการเกษตร 
                               ตลอดการ 
เป้ำหมำย 
กำรพัฒนำ             (๑).ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(เป้ำประสงค์)         (๒).ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง 
                          (๓).ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เพียงพอ
และท่ัวถึงใช้หลักศาสนาส าหรับยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็ง                                              
                          (๔).ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักสิทธิหน้าที่ตามกฎหมาย  
                          (๕).มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ             
                          (๖).ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 
                                                                                                                                                                                     
ยุทธศำสตร์         ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเกษตรและอุตสำหกรรมกำรเกษตรตำมหลัก    
            ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง                   
                          แนวทำงกำรพัฒนำ 
                                          ๑.การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
                                          ๒.การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
                                          ๓.การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า 
                                             เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย      
                                          ๔.การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
                         

แบบ ยท. ๐๒ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของเทศบำลต ำบลปลำโหล 
Strategy Map 



 ๒๗ 

 
                        ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรค้ำ กำรลงทุนและกำรท่องเที่ยว 
                                                 แนวทำงกำรพัฒนำ 
                                          ๑.การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
                                             สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
                                          ๒.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
                                          ๓.การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 
                        ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เพื่อสร้ำงศักยภำพในกำร 
                                    แข่งขัน 
                                                แนวทำงกำรพัฒนำ 
                                         ๑.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
                                         ๒.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
                                         ๓.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 
                          ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมแบบ 
                                   บูรณำกำรอย่ำงสมดุลและยั่งยืน                        
                                              แนวทำงกำรพัฒนำ 
                                          ๑.การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
                                             อย่างยั่งยืน 
                                          ๒.การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี                             
                           ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองท่ีดีตำมหลักธรรมำภิบำล 
                                    และควำมม่ันคง 
                                              แนวทำงกำรพัฒนำ 
                                          ๑.การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                                          ๒.การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
                                          ๓.การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
                                          ๔.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
                                          ๕.ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษา 
                                             ทุกระดับ 
                                          ๖.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 
  
 
 
 
            
            
            
            
            
   
  

 



 ๒๘ 

 
บทที่ ๔ 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 
ยุทธศำสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
                   ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
พันธกิจ   ประชาชนมีอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้ มีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ ตาม 
            แนวพระราชด าริเศรษฐกิจแบบพอเพียง          
 
เป้ำประสงค์   ประชาชนประกอบอาชีพ มีรายได้บนพ้ืนฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
ตัวชีวัดระดับเป้ำประสงค์  จ านวนประชาชน มีรายได้ท่ีเพ่ิมข้ึน 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้  - จ านวนประชาชนที่มีอาชีพ รายได้เพ่ิมข้ึน 
    ปลอดภัยและได้มาตรฐาน    
 ๒. การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง  - จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 
 ๓. การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง - จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 

  ด้านการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย  
๔. การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือ - จ านวนครั้งที่ด าเนินการ 
    การเกษตร  

 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
 
     กองการเกษตร  
     กองช่าง 
     กองสวัสดิการสังคม 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 



 ๒๙ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว                                                
 
พันธกิจ  อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งพักผ่อนและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายภายในชุมชน                                                                
 
เป้ำประสงค์  มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ                           
 
ตัวชีวัดระดับเป้ำประสงค์  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม  - จ านวนกิจกรรมได้รับการส่งเสริม 
     ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์  
๒. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการ - จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 

    ท่องเที่ยว  
 ๓. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ - จ านวนการรวมกลุ่มของประชาชน 
    ส่งเสริมอาชีพ  
  
 
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
 
    กองการศึกษา  
    กองสวัสดิการสังคม 
 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาการการค้า  
การลงทุน และการท่องเที่ยว   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๐ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 
พันธกิจ  ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน ปลอดจากยาเสพติด ให้บริการด้าน 
           การศึกษาทุกระบบ เพ่ือพัฒนาคน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น              
 
เป้ำประสงค์    ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา เพียงพอและทั่วถึงใช้
หลักศาสนาส าหรับยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และขนบธรรมเนียมประเพณี เป็นสิ่งที่สร้างความเข้มแข็ง                                              
 
ตัวชีวัดระดับเป้ำประสงค์   จ านวนประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑.การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเอง -   จ านวนกิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

   ได ้  
 ๒.การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง - จ านวนผู้ได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น  
 ๓.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนให้บริการสุขภาพ - จ านวนประชาชนที่ป่วยทางร่างการ จิตใจ ลดลง 
อย่างทั่วถึง  
  
 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
 
    กองสวัสดิการสังคม 
    กองการศึกษา  
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๑ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ 
                   ยั่งยืน                        
 
พันธกิจ   อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งพักผ่อนและฟ้ืนฟูสุขภาพร่างกายภายในชุมชน                                                               
 
เป้ำประสงค์  มีระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ                            
 
ตัวชีวัดระดับเป้ำประสงค์  จ านวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑.การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่ง  - จ านวนแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน                                
 ๒.การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี                             
 

-  จ านวนครัวเรือนที่มีการบริหารจัดการขยะ 

 
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
 
 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  
 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน  
 
 
 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓๒ 

 
ยุทธศำสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
 
พันธกิจ   การคมนาคม ในหมู่บ้านระหว่างต าบล ใช้การได้สะดวก ตลอดฤดูกาล มีการบริการการสื่อสารครบ
ทุกหมู่บ้าน และมีไฟฟ้าทุกครัวเรือน                                         
 
 เป้ำประสงค์    ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง  
 
ตัวชีวัดระดับเป้ำประสงค์ จ านวนโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณปการ ที่ได้มาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 
 
กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
        

แนวทำงกำรพัฒนำ ตัวชีวัดระดับกลยุทธ์ 
 ๑. การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน - จ านวนถนน การระบายน้ า สิ่งสาธารณูปโภค  
   สาธารณูปการ แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค ที่ได้การ 
 บ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้น 
 ๒. การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษา  - จ านวนประชาชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและ 

ความสงบเรียบร้อย ทรัพย์สิน  
 ๓. การพัฒนาองค์กรและบุคลากร -  จ านวนบุคลากรมีคุณภาพ 
 ๔. การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา - จ านวนกิจกรรมทีไ่ด้รับการสนับสนุนส่งเสริม 

     การเมืองการปกครอง  
 ๕. ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบ - จ านวนผู้ได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้น 
    ประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ                 
 ๖.เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความ - ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 

    มั่นคงของชาติ  
                                     
หน่วยงำนที่รับผิดชอบหลัก 
 
 ทุกกอง / ส านัก 
 
ควำมเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง  
 
 
 



 ๓๓ 

บทที่ ๕ 

กำรติดตำมประเมินผลยุทธศำสตร์ 

 การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  
๕.๑ กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

๕.๑.๑ แนวทางและวิธีการติดตามประเมินผล 
(๑) จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการ โดยจัดส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ด าเนินการตรวจสอบและกรอกรายละเอียดตามแบบฟอร์ม แล้วจัดส่งให้ส านักปลัด 
(๒) จัดเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยใช้เครื่องมือในการส ารวจ เช่น การสังเกต แบบสอบถาม  

แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ เป็นต้น 
(๓) เมื่อโครงการแล้วเสร็จจึงด าเนินการทบทวนข้อมูลที่ได้จากการติดตามผล(ข้อ ๑ และข้อ ๒)  

แล้วตรวจสอบเป้าหมายแต่ละเป้าหมายว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน
ที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จะเป็นข้อมูลที่ใช้ในการด าเนินการปรับปรุงและแก้ไขการวางแผนด าเนินการในปี
ถัดไป ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๕.๑.๒ การติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ 
 เป็นการติดตามและประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นแผนพัฒนาฯ ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือหาข้อสรุป
เกี่ยวกับการด าเนินงานตามโครงการว่าได้ผลเป็นอย่างไร โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างไร 
และเป็นไปตามเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ตามแผนหรือไม่การประเมินในขั้นตอนนี้จะท าให้ได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับความส าเร็จ และความล้มเหลวของการปฏิบัติงานในโครงการที่จะน ามาเป็นบทเรียน (Lessons 
learned) ที่จะช่วยในการตัดสินใจส าหรับโครงการใหม่ๆ รวมทั้งการปรับปรุงโครงการซึ่งมีลักษณะเหมือน
หรือใกล้เคียงกับโครงการที่ได้ท าการประเมินผลนี้ 
          ๕.๑.๓ การก าหนดช่วงเวลาและระยะเวลาการประเมินผล 

การก าหนดช่วงเวลาในการติดตามประเมินผล ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนด 
ช่วงเวลาในการติดตามประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนาฯ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของแต่ละ
โครงการ ในช่วงการติดตามประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง น าเสนอรายงานผลและ
เสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และประผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 
๕.๒ ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
   ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ 
๒๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย   
                     (๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน                             
   (๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                          
    (๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                              
    (๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน                                                     



 ๓๔ 

    (๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน                                                       
             โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการ 
อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
          กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งการที่คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพื่อน าไปใช้ในการ
แก้ไขหรือปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง   

             รูปแบบของการติดตามและประเมินผล       แบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตามคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบไปด้วย  แบบรายงาน  ๓  แบบ และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๒ 
แบบดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 
 

แบบรำยงำน 
 
 
    แบบประเมินผลแผน ฯ           แบบติดตำมแผน ฯ      แบบประเมินผลแผน ฯ 
             Input                  Process               Output 
 
 

   แบบท่ี  ๑           แบบท่ี  ๒                แบบท่ี  ๓/๑ 
   การประเมินการจัดท าแผน                    แบบติดตามและประเมินผล              แบบประเมินผล 
   ยุทธศาสตร์ขององค์กร          การด าเนินงานขององค์กร    การด าเนินงานตาม 
   ปกครองส่วนท้องถิ่น          ปกครองส่วนท้องถิ่น               แผนยุทธศาสตร์ 
 
               แบบท่ี  ๓/๒ 
                แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร 
                                                                                 ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
                                                                         
                                                                                      แบบท่ี  ๓/๓ 
                  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
                                                                                       ขององค์กรปกครองส่วนท้องส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



 ๓๕ 

 
๕.๓ ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
   
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล และเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

๕.๓.๑ การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 

(๑) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(๒) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(๓) ความก้าวหน้า (Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล              

( Monitoring)  
(๔) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับ

ทรัพยากรที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(๕) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(๖) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิด

จากการท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่
เกิดข้ึนจากกิจกรรม 

(๗) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect) 
       คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่
ก าหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการ
ฯจะพิจารณา 

๕.๓.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  ๑.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา  ใช้แบบรายงาน  แบบที่  ๑   การประเมินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒.  แบบติดตามแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน  แบบที่ ๒    แบบติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๓.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แบบรายงาน  ๓   แบบ  คือ 
   ๓.๑   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
   ๓.๒  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร อปท.ในภาพรวม 
   ๓.๓  แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กร  อปท. ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 
 

 
 
 
  
 

 



 ๓๖ 

ภาคผนวก 

 
 

                                     ประกาศเทศบาลต าบลปลาโหล 
                 
 เร่ือง  การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) ของเทศบาลต าบลปลาโหล


