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บทที่ 1 
 บทนำ 

------------- 
ในการวางแผนพัฒนาในประเทศไทยที่ผ่านมา มีหน่วยงานดำเนินการในการดำเนินงานพัฒนาในพ้ืนที่

หลายหน่วยงาน ถึงแม้ว่าจะมีแนวทางการพัฒนาที่ยึดตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นแนวทาง
ในการพัฒนา แต่ก็ยังพบว่ามีปัญหาในการพัฒนาที่ซ้ำซ้อนและไม่ตรงกับปัญหาและความต้องการ รวมทั้ง
ศักยภาพในพ้ืนที่และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา  ภายใต้แนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐว่าด้วยการ
ปกครองท้องถิ่น  ได้มีการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติกำหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แผนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งได้ถ่ายโอนภารกิจในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนภายในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
เป็นประโยชน์และส่งผลต่อความเจริญของท้องถิ่นดียิ่งขึ้นหากได้มีการบูรณาการการพัฒนาร่วมกันกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง และเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  
นโยบายรัฐบาล  ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
ยุทธศาสตร์พ้ืนที่  อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มีผลกระทบต่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  และแผนชุมชนหรือ
แผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนภายในท้องถิ่นภายใต้หลักเกณฑ์และระเบียบที่เก่ียวข้อง ได้ตระหนักถึงความสำคัญและ
ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือใช้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  
โดยคำนึงถึงสภาพปัญหา และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยมีองค์ประกอบในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 

1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
1.3 ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.4 ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

 
1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นเป็นแผน
ระยะปานกลางหรือระยะยาวที่กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น  โดยคำนึงถึงสภาพปัญหา 
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น   แต่ไม่ได้กำหนดระยะเวลาของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ซึ่งการกำหนดห้วงเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับแนวคิดของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด  

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นโยบายรัฐบาล  
ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาอำเภอ  ยุทธศาสตร์พ้ืนที่  อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ที่มี
ผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยตรง)  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นที่แถลงต่อสภาท้องถิ่น  และ
แผนชุมชนหรือแผนพัฒนาหมู่บ้าน 

 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
(1)  เพ่ือใช้กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น   
(2)  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและศักยภาพของท้องถิ่น 
(3)  เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี 
(4)  เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันทั้งในระดับส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 

1.3  ขั้นตอนในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เพ่ือให้การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีความสอดคล้อง

เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น จึงได้กำหนดการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ได้
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ 16  มีข้ันตอน ดังนี้ 

 (1.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือนำมากำหนดแนว
ทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นำข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 (2.) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมแนวทางและข้อมูล นำมาวิเคราะห์
เพ่ือจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 (3.) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 (4.) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์

การพัฒนา 
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์ต่อไป 

 กลยุทธ์  และเทคนิคในการจดัทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำมุ่งหวังที่จะจัดทำแผนพัฒนาที่

สอดคล้องกับความต้องการ  ปัญหาของท้องถิ่นและศักยภาพที่มีอยู่ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง จึงได้
ดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยใช้กลยุทธ์และเทคนิควิธี ดังนี้ 

 (1)  ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  ทั้งข้อมูลเชิง
ประวัติศาสตร์ สังคม การเมืองเศรษฐกิจและศิลปวัฒนธรรม ตลอดทั้งภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 

 (2)  รับฟังความคิดเห็นของผู้แทนภาคประชาชน ประชาคมและในรูปแบบการบูรณาการ 
 (3)  รวบรวมข้อมูลและข้อคิดเห็นเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือกำหนดโยบาย 
 (4)  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  
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กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (1)  การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตัวแทนผู้นำชุมชน/หมู่บ้าน   
 (2)  การชี้แจงแนวทางการจัดทำแผนและขอรับทราบข้อมูลปัญหาโดยการประชาคม  
 (3)  การรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะ  
 (4)  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกำหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบล  
 (5)  การประชุมเรื่องปฏิบัติการเพื่อกำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของคณะกรรมการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนตำบล    
 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ถือเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนตำบล 

ดำเนินการพัฒนาท้องถิ่นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัด
ทัง้ด้านระยะเวลา บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ และงบประมาณ เพราะจะได้มีการวางแนวทางการใช้ทรัพยากรทุก ๆ 
ด้านไว้ก่อนแล้ว  โดยเฉพาะในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้กำหนด วิสัยทัศน์และแนวทางการ
พัฒนาของทุกฝ่าย 
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บทที ่ 2  
สภาพทั่วไปและขอ้มูลพื้นฐาน 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  
                  

2.1  ข้อมูลสภาพทัว่ไป 
2.2  ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพของท้องถิ่น   
2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อบต.คูคำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



6 
 

บทที่ 2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  

 
ข้อมูลสภาพทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  อำเภอซำสูง   จังหวัดขอนแก่น  จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสภาตำบล
และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537  และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อปี พ.ศ. 
2540 
2.1 ลักษณะทางภูมิศาสตร์  
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  ตั้งอยู่พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
มีจุดสูงสุดของตำบลอยู่เหนือระดับน้ำทะเลปานกลาง 160 เมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  40.75 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ  25,468.75 ไร่ มีลักษณะสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม  สลบักับพืน้ที่เป็นลกูคลื่นลอนลาดเล็กน้อย  
สภาพดินค่อนข้างเป็นดินทราย และบางส่วนเป็นดินเค็ม  มีลำห้วยสายบาตรและลำห้วยกุดทิงไหลผ่าน และมี
คลองชลประทานไหลผ่านพ้ืนที่บางส่วนมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้         
ทิศเหนือ ติดกับพ้ืนทีอ่งค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 
ทิศใต้ ติดต่อกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น และองค์การ

บริหารส่วนตำบลเสือเฒ่า  อำเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับพ้ืนที่เทศบาลตำบลซำสูง อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโนน อำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 
ภูมิอากาศ 
ในรอบ 10 ปี สามารถเปรียบเทียบอุณหภูมิได้ตามตารางท้ายนี้ (ท่ีมา : ศูนยอุ์ตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2557) 
ตารางท่ี 1 : อุณหภูมิเปรียบเทียบย้อนหลัง  10 ปี (พ.ศ.2548 – 2557) ของจังหวัดขอนแก่น 

ปี อุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิต่ำสุด หมายเหตุ 
2548 40.2 11 

 

2549 39.3 12 
 

2550 41.1 12.6 
 

2551 38.5 11.9 
 

2552 39.6 10.2 
 

2553 41.2 13.5 
 

2554 39.3 11.6 
 

2555 39 15 
 

2556 41.8 11.6 
 

2557 40.5 10.2 
 

หมายเหตุ : อุณหภูมิสูงสุด หรือต่ำสุด คือ ค่าของอุณหภูมิสูงที่สุดหรือต่ำท่ีสุดที่ตรวจวัดได้ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง 
(เวลา 07.00 น.วันนี้ ถึง เวลา 07.00 น.วันพรุ่งนี้) 
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ปริมาณน้ำฝน 
สถิติข้อมูลปริมาณน้ำฝนของจังหวัดขอนแก่น โดยสถานีอุตุนิยมวิทยาขอนแก่น  เปรียบเทียบย้อนหลัง 10  ปี 
(2547-2556) ฝนตกมากท่ีสุดปี พ.ศ.2551  วัดได้ 1,780.6 มิลลิเมตร  จำนวนวันที่ฝนตกมากที่สุดปี พ.ศ.2554   
จำนวน 131 วัน  ฝนตกน้อยที่สุดในปี  พ.ศ. 2548  วัดได้ 936.5 มิลลิเมตร   จำนวนวันที่ฝนตกน้อยที่สุดในปี  
พ.ศ. 2547  จำนวน  93 วัน 
ตารางท่ี  2 : จำนวนปริมาณน้ำฝนเปรียบเทียบย้อนหลัง 10 ปี (พ.ศ.2547-พ.ศ.2556) 

ปี พ.ศ. ปริมาณน้ำฝน (ม.ม.) จำนวนวันที่ฝนตก (วัน) ฝนสูงสุด (มิลลิเมตร) 
2547 
2548 
2549 
2550 
2551 
2552 
2553 
2554 
2555 
2556 

1,221.8 
936.5 

1,201.5 
1,378.9 
1,780.6 
1,039.9 
1,230.1 
1,377.1 
1034.4 
943.1 

93 
103 
108 
101 
121 
103 
110 
131 
100 
109 

129.1 
59.3 
67.4 
90.6 
221.9 
81.9 
65.7 
74.3 
64.4 
70.4 

 (ท่ีมา : ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2556 ,สำนักงานสถิติพยากรณ์  สำนักงานสถิติ
แห่งชาติ) 

2.2  ด้านระบบบริการสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน 
1)   การคมนาคม/การจราจร  เส้นทางคมนาคมที่ใช้ติดต่อภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
มีดังนี้ 
- การติดต่อระหว่างหมู่บ้านภายในองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  ส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและ
ถนนลูกรัง 
- การติดต่อภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ จะใช้ถนนลาดยางของ อบจ.ขอนแก่น (รพช.ถ่ายโอน) สาย
กระนวน-หนองบัวน้อย   และทางหลวงแผ่นดินสายกระนวน-เชียงยืน 

มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. ถนน ค.ส.ล.    จำนวน   47  สาย 

  2. ถนนลาดยางแอสฟัลท์  จำนวน    7   สาย 
  3. ถนนลูกรัง   จำนวน   17  สาย 
  4. ถนนดิน   จำนวน   10  สาย 
  และมีสะพาน  ดังนี้ 
  1. สะพาน  คสล.   จำนวน     5  แห่ง 
  2. สะพานไม้   จำนวน     3  แห่ง 
  3. บล็อกคอนเวอร์ส  จำนวน     2  แห่ง 
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แผนที่ตำบลคูคำ  ปี 2559 
 

 

บ้านคูคลอง หมู่ที่ 7 
บึงคะ

ชา 
บ้านคู หมู่

ที่ 1 

บ้านคูคำ หมู่ที่ 
2 บ้านหนองบัว

คำมูล หมู่ที่ 4 
บ้านหม้อ  หมู่

ที ่5 
บ้านหม้อคำ  หมู่

ที่ 6 
ตำบลคูคำ บ้านบอ่ใหญ่ หมู่ที่ 

8 
 

บ้านบ่อใหญ่ หมู่ที่ 3 

อบต.คูคำ 

คลองชลประทาน 8 อาร์ 

ถนนกระนวน-เชียงยืน 
 

ถนนหนองบัวน้อย-
กระนวน 

บ้านโนน ตำบลบ้าน
โนน อำเภอซำสูง 

ตำบลโคกสี  อำเภอเมือง 
จังหวัดขอนแก่น 

คลอง
ชลประทาน 

อำเภอ
เชียงยืน จังหวัด

มหาสารคาม 

ตำบลเสือ
เฒ่า 

เทศบาลตำบล
กระนวน 

 

ลำห้วยสาย
บาตร 

 

บ้านแห้ว ต.บ้านโนน 
 

บ้านโคกแปะ  ต.
โคกสี 

บ้านหนองไหล  ต.โคก
สี 

บ้านเสือ
เฒ่า 

ถนนขอนแก่น-กาฬสินธิ์ 
 

 ลำห้วยสาย
บาตร 
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 2) การใช้ไฟฟ้า  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ใช้บริการด้านไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอำเภอกระนวน  ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  โดยประมาณผู้ใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100 เปอร์เซ็นต์ 
  จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้   จำนวน   8   หมู่บ้าน 
  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน  1,282   ครัวเรือน 

จำนวนครัวเรือนที่ไมม่ีไฟฟ้าใช้  จำนวน  -  ครัวเรือน 
  จำนวนครัวเรือนที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ใช้  จำนวน  -  ครวัเรือน 
 3)  การประปา 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ประชาชนได้รับบริการด้านประปา  ดังนี้ 

- หมู่ที ่ 1,2,7  ได้รับบริการจากระบบประปาหมู่บ้าน (กรมอนามัย)จากหนองบ้าน  หมู่ที่  1 
- หมู่ที่  3 , 8  ได้รับบริการประปาหมู่บ้าน (กรมทรัพย์ฯ.)  จากหนองบ่อใหญ่ หมู่ที่  8 
- หมู่ที่  4     ได้รับบริการจากระบบประปาหมู่บ้าน (รพช.) จากหนองบัว  หมู่ที่  4 
- หมู่ที่  5,6    ได้รับบริการจากระบบประปาหมู่บ้าน (กรมทรัพยากรฯ)จากหนองโน หมู่ที่ 5 

 4)  การสื่อสารและโทรคมนาคม 
  4.1 สถานีย่อยชุมสายโทรศัพท์จำนวน –แห่ง 
  4.2 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข  -  แห่ง 
  4.3 สถานีวิทยุ 
                         -  สถานีวิทยุชุมชน      จำนวน    - แห่ง   

    -  คลื่นวิทยุชุมชน    จำนวน    - แห่ง   
                         -  คลื่นวทิยุชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น  จำนวน    - แห่ง   
                         -  หอกระจายข่าว         จำนวน    8 แห่ง 
  4.4  ผู้ใช้โทรศัพท์  
      - ประเภทบ้านพักอาศัย   จำนวน  200  ครัวเรือน 
      - ประเภทสาธารณะ    จำนวน    8  แห่ง 
      - ประเภทราชการ      จำนวน    6  แห่ง 
2.3  เขตการปกครอง 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 หมู่บ้าน ดังนี้ 
 หมู่ที ่ 1  บ้านคู   ผู้ใหญ่บ้าน ส.ต.มนชัย  กันทำ 
 หมู่ที ่ 2  บ้านคูคำ  กำนันตำบลคูคำ นายสัญญา  โคตรศรีวงษ์  
 หมู่ที่  3  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ใหญ่บ้าน นายเข็มทอง  สะตะ  
 หมู่ที่  4  บ้านหนองบัวคำมูล ผู้ใหญ่บ้าน นายธนพล  เสนบี้  
 หมู่ที่  5  บ้านหม้อ  ผู้ใหญ่บ้าน นายทองดี  สมภาร  
 หมู่ที่  6  บ้านหม้อคำ  ผู้ใหญ่บ้าน นายสง่า  ศิลปะการ  
 หมู่ที่  7  บ้านคูคลอง  ผู้ใหญ่บ้าน นายบรรเทา  ศรีหารัตน์    
 หมู่ที่  8  บ้านบ่อใหญ่  ผู้ใหญ่บ้าน นายอำพร  ทองดี 
2.4  ประชากร  
  จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร (จากข้อมูลจากสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอซำสูง  
ณ  เดือน  เมษายน  พ.ศ.2559 )  พบว่า ในปี พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำมีจำนวนประชากร 
ทั้งสิ้น 4,723 คน  จำแนกเป็นชาย  2,328  คน  หญิง  2,395  คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย  115.90  คนต่อ
ตารางกิโลเมตร  และมีจำนวนครัวเรือน ทั้งสิ้น  1,282  ครัวเรือน รายละเอียดตามตารางที่  3 
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ตารางท่ี  3 : แสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรย้อนหลัง  4  ปี (ข้อมูลทะเบียนราษฎรอำเภอซำสูง) 
 

หมู ่
ที ่

ชื่อหมู่บ้าน 
/ชุมชน 

ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 ค ู 175 330 345 675 179 321 346 667 182 325 346 671 184 340 351 691 
2 คูคำ 192 358 366 724 195 362 360 722 198 362 356 718 204 357 354 711 
3 บ่อใหญ่ 152 287 305 592 155 284 305 589 160 280 305 585 168 289 309 598 

4 
หนองบัว 
คำมูล 

224 439 459 898 255 434 453 887 228 435 464 899 234 432 459 891 

5 หม้อ 118 248 227 475 121 255 227 482 121 249 230 479 123 250 234 484 
6 หม้อคำ 112 232 232 464 112 229 229 458 114 226 237 463 121 226 242 468 
7 คูคลอง 80 137 153 290 82 141 158 299 86 133 160 293 89 136 161 297 
8 บ่อใหญ ่ 143 299 277 576 150 300 280 580 154 301 274 575 159 298 285 583 
  1,196 2,330 2,364 4,694 1,219 2,326 2,358 4,684 1,243 2,311 2,372 4,683 1,282 2,328 2,395 4,723 

 
      * จำนวนประชากร  
จะเห็นได้ว่าจำนวนประชากรขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีอัตราเปลี่ยนแปลง ดังนี้  โดยประชากร  ปี  
2559   เพ่ิมขึ้นจาก  ปี  2558  จำนวน  40  คน 
 -  จำนวนประชากรชาย  ปี  2559  เพ่ิมข้ึนจาก  ปี 2558   จำนวน   17  คน     
 -  จำนวนประชากรหญิง  ปี  2559  เพ่ิมข้ึนจาก  ปี 2558   จำนวน   23  คน   

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของจำนวนประชากรนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น การเกิด การตาย การ
ย้ายถิ่นฐานของประชากรภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

และจากข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน ปี  2559  ระดับตำบลคูคำ  (จปฐ. ปี 2559 ) ณ  เดือน 
พฤษภาคม  2559  พบว่าประชากรที่อาศัยอยู่จริงตามข้อมูลความจำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ปี  2559  มี
จำนวน  ครัวเรือนทั้งสิ้น 1,007  ครัวเรือน และประชากร ทั้งสิ้น  3,716  คน  แยกเป็น  ประชากรชาย  
จำนวน  1,800 คน  และประชากร  หญิง  จำนวน  1,911  คน       
ตารางท่ี  4 : แสดงจำนวนครัวเรือนและประชากรย้อนหลัง  2  ปี จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  (จปฐ.) 
ระดับตำบล 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
 

ปี 2558 ปี 2559 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 
ครัว 
เรือน 

ชาย หญิง รวม 

1 ค ู 154 226 266 492 153 233 281 514 
2 คูคำ 174 279 313 592 174 302 312 614 
3 บ่อใหญ ่ 130 238 271 509 130 219 265 484 
4 หนองบัวคำมูล 178 371 390 761 178 355 404 759 
5 หม้อ 107 244 221 465 108 222 216 438 
6 หม้อคำ 100 165 174 339 99 169 184 353 
7 คูคลอง 52 83 81 164 55 100 99 199 
8 บ่อใหญ ่ 110 194 195 389 110 170 185 355 

 1,005 1,800 1,911 3,711 1,007 1,770 1,946 3,716 
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ตารางท่ี  5 : แสดงการจำแนกประชากรตามช่วงอายุในข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน  จปฐ.  ปี  2559 

ช่วงอายุ 
เพศชาย 
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

เพศหญิง
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

รวม 
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

น้อยกว่า  1  ปี เต็ม - - 3 0.15 3 0.08 
1  ปีเต็ม – 2  ปี 17 0.96 24 1.23 41 1.10 
3  ปีเต็ม – 5  ปี 51 2.88 53 2.72 104 2.80 
6  ปีเต็ม –11 ปี 112 6.33 110 5.65 222 5.97 

12  ปีเต็ม – 14  ปี 42 2.37 58 2.98 100 2.69 
15  ปีเต็ม – 17  ปี 56 3.16 65 3.34 121 3.26 
18  ปีเต็ม – 25  ปี 225 12.71 228 11.72 453 12.19 
26  ปีเต็ม – 49  ปี 697 39.38 748 38.44 1,445 38.89 
50  ปีเต็ม – 60  ปี 325 18.36 331 17.01 656 17.65 

มากกว่า  60  ปีเต็ม ขึ้นไป 245 13.84 326 16.75 571 15.37 
รวม 1,770 100.00 1,946 100.00 3, 716 100.00 

 
2.5. การศึกษา 
  

ตารางท่ี 6 : แสดงประชากรจำแนกตามระดับการศึกษา ปี 2559 (จากข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล ปี 2559) 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม 
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

เพศชาย 
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

เพศหญิง
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

ไมเคยศึกษา 44 2.49 46 2.36 90 2.42 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเลก 53 2.99 58 2.98 111 2.99 
ต่ำกว่าชั้นประถม 32 1.81 42 2.16 74 1.99 
จบชั้นประถมศึกษา(ป.4 ,ป.7,ป.6) 930 52.5 1,055 54.21 1,985 53.42 
มัธยมศึกษาตอนต้น (มศ. 1-3,ม.1-3) 318 17.97 276 14.18 594 15.98 
มัธยมศึกษาตอนต้น 
 (มศ. 4-5 ,ม. 4-6,ปวช.) 

236 13.33 239 12.28 475 12.78 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 83 4.69 81 4.16 164 4.41 
ปริญญา หรือเทียบเท่า 71 4.01 147 7.55 218 5.87 
สูงกว่าปริญญา 3 0.17 2 0.10 5 0.13 

รวม 1,770 100.00 1,946 100.00 3,716 100.00 
จากข้อมูลจะพบว่าประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา คิดเป็นร้อยละ  53.42  %   
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ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  มีสถานศึกษา จำนวน 4 แห่ง   ดังนี้ 
 1. โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ (โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านคู  หมู่ที่ 1  มีเด็กนักเรียน ทั้งสิ้น 134  คน และบุคลากรทางการ
ศึกษา จำนวน  17  คน 
 2. โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ (ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 8  มี
เด็กนักเรียน  ทั้งสิ้น 86 คน  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  7  คน 
 3. โรงเรียนหนองบัวคำมูล (ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา)  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 4  มี
เด็กนักเรียน  ทั้งสิ้น  49 คน  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  10  คน 
 4. โรงเรียนบ้านหม้อ (ตั้งแต่ระดับอนุบาล ถึงระดับประถมศึกษา) ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ หมู่ที่ 6  มีเด็ก
นักเรียน  ทั้งสิ้น  46  คน  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน  6  คน 
และมีศูนย์พัฒนาเด็ก  จำนวน  2  แห่ง  ดังนี้ 

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคู  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำมีเด็กนักเรียน 
จำนวน   52  คน  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2  คน 

2.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่โรงเรียนบ้านหม้อ  หมู่ที่  6 
มีเด็กนักเรียน จำนวน  25  คน  และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 2  คน 

นอกจากนี้ ยังมีศูนย์การเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้าน    
คูคลอง  หมู่ที่ 7 จำนวน 1 แห่ง  มีนักเรียนระดับประถมศึกษา  จำนวน  43  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
จำนวน  94  คน  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  จำนวน  163  คน  รวมทั้งสิ้น  300  คน 

 
2.6  สาธารณสุข 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ตำบลคูคำ  จำนวน 1 แห่ง 
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านคูคลอง  หมู่ที่  7  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่และบุคลากร  จำนวน  5 คน  และมีศูนย์สาธารณสุขมูล
ฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน  8  แห่ง  พร้อมทั้งมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)  จำนวน  101  
คนโดยแยกในแต่ละหมู่บ้าน  ได้ดังนี ้

หมู่ที่  1  บ้านคู   มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน   14   คน 
หมู่ที่  2 บ้านคูคำ   มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน   18   คน 
หมู่ที่  3 บ้านบ่อใหญ่  มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน   12   คน 
หมู่ที ่ 4 บ้านหนองบัวคำมูล มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน   18   คน 
หมู่ที่  5 บ้านหม้อ  มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน   10   คน 
หมู่ที่  6 บ้านหม้อคำ  มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน   10   คน 
หมู่ที่  7 บ้านคูคลอง  มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน     6   คน 
หมู่ที ่ 8 บ้านบ่อใหญ่  มีอาสาสมัครสาธรณสุขประจำหมู่บ้าน   จำนวน   13   คน 

 

2.7  ศาสนา 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  มีศาสนสถาน  จำนวน 6  แห่ง โดยแยกเป็น วัด จำนวน  4 
แห่ง ได้แก่   

1. วัดพุทธชาฎา  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคู, บ้านคูคำ  หมู่ที่  1,2 
2. วัดบัวบาล  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านหนองบัวคำมูล  หมู่ที่  4 
3. วัดกุมภศรีวิลัย  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหม้อ หมู่ที่  6 
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4. วัดบ้านบ่อใหญ่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านบ่อใหญ่  หมู่ที่  8 
และมีศูนย์ปฏิบัติธรรม  จำนวน  2  แห่ง  ได้แก่   

1.  สำนักสงฆ์วัดป่าสังฆธรรม  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านคูคลอง  หมู่ที่  7   
2.  ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดป่าพรมแพง  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านหม้อ  หมู่ที่  5 

โดยมีประชากรจำแนกตามศาสนา  ปี  2559  (ข้อมูล  จปฐ. ปี 2559)  ดังนี้   
1. ศาสนาพุทธ  มีผู้นับถือ จำนวน  3,715  คน  คิดเป็น  99.97  เปอร์เซ็นต์ 
2. ศาสนา อ่ืนๆ  จำนวน  1  คน   คิดเป็น  0.03  เปอร์เซ็นต์  

2.8  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ประชาชนในพื้นที่ได้ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณ คือ ฮีตสิบสอง คลองสิบสี่  
โดยมปีระเพณ ีและวัฒนธรรม ต่าง ๆ   คือ  ฮีต  12  หรือประเพณ ี12 เดือนของชาวอีสาน ประกอบด้วย  

1. ฮีต บุญเข้ากรรม(บุญเดือนอ้าย)   
2. ฮีต บุญคูณลาน (เดือนยี่)   
3. ฮีต บุญข้าวจี่(เดือนสาม)   
4. อีต บุญเผวสหรือบุญมหาชาติ (เดือนสี่)   
5. ฮีต บุญสงกรานต์ (บุญเดือนห้า)  
6. ฮีตบุญบั้งไฟ (บุญเดือนหก)   
7. ฮีตบุญซำฮะ(บุญชำระ) (บุญเดือนเจ็ด)  
8. ฮีตบุญเข้าพรรษา (บุญเดือนแปด)   
9. ฮีตบุญข้าวประดับดิน (บุญเดือนเก้า) 
10. ฮีตบุญข้าวสาก  (บุญเดือนสิบ) 
11. ฮีตบุญออกพรรษา  (บุญเดือนสิบเอ็ด) 
12. ฮีตบุญกฐิน (บุญเดือนสิบสอง)  

และคลอง 4 ประเภท มี 14 คลอง ได้แก่   
1. ฮีตเจ้าคลองขุน  
2. ฮีตท้าวคลองเพีย  
3. ฮีตไพร่คลองนาย  
4. ฮีตบ้านคลองเมือง  
5. ฮีตปู่คลองย่า  
6. ฮีตตาคลองยาย  
7. ฮีตพ่อคลองแม ่ 
8. ฮีตใภ้คลองเขย  
9. ฮีตป้าคลองลุง  
10. ฮีตลูกคลองหลาน  
11. ฮีตเถ้าคลองแก่  
12. ฮีตปีคลองเดือน (ฮีตสิบสอง)  
13. ฮีตไฮ่คลองนา  
14. ฮีตวัดคลองสงฆ์ 
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2.9  ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
 พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ตั้งอยู่ห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอซำสูง  ประมาณ 4  
กิโลเมตร และในเขตพ้ืนที่มีตู้ยามตำรวจ  จำนวน 1  แห่ง  ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่บ้านคู  หมู่ที่ 1 และมีศูนย์กู้ชีพ  
อบต.คูคำ  จำนวน  1  แห่ง มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ จำนวน  11  คน  และมีอาสาสมัครป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  จำนวน  165  คน  โดยแยกในแต่ละหมู่บ้าน ดังนี้ 

หมู่ที่  1 บ้านคู   มี  อปพร.  จำนวน   24  คน 
หมู่ที่  2 บ้านคูคำ  มี  อปพร.  จำนวน   28  คน 
หมู่ที่  3 บ้านบ่อใหญ่  มี  อปพร.  จำนวน   16  คน 
หมู่ที่  4 บ้านหนองบัวคำมูล มี  อปพร.  จำนวน   32   คน 
หมู่ที่  5 บ้านหม้อ  มี  อปพร.  จำนวน   14   คน 
หมู่ที่  6 บ้านหม้อคำ  มี  อปพร.  จำนวน   21   คน 
หมู่ที่  7 บ้านคูคลอง  มี  อปพร.  จำนวน   12   คน 
หมู่ที ่ 8 บ้านบ่อใหญ่  มี  อปพร.  จำนวน   18   คน 

 

2.10  ทรพัยากรธรรมชาติ 
 ดิน  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีลักษณะเป็นดินทรายหรือค่อนข้างเป็นทรายมีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำ ซึ่งพบในที่ดอน  และดินเค็มท่ีพบในที่ลุ่มมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ 

ป่าไม้ ลักษณะของป่าไม้ในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่เป็นป่าดอนปู่ตาป่าชุมชน  มีต้นไม้จำพวกต้นประดู่ ต้นเต็ง  
ต้นรัง  ฯลฯ  
 แหล่งน้ำ  นอกจากมีพ้ืนที่บางส่วนคลองชลประทานไหลผ่านแล้ว  ยังมีแหล่งน้ำที่สำคัญในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีดังนี้ 
 1  หนองบ้าน ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  27 ไร่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ หมู่ที่ 1 ใช้ในการกักเก็บน้ำเพ่ือผลิต
น้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 1,2 และหมู่ท่ี 7 
 2.  หนองช้างตาย ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  10 ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  หมู่ที่  1  ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 
 3.  หนองนกเขียน ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  62 ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  หมู่ที่  2  ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 
 4.  ห้วยสายบาตร เป็นห้วยที่ไหลผ่านหลายอำเภอในเขตพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น  มหาสารคาม  และ
กาฬสินธ์   ไหลผ่านพ้ืนที่บ้านบ่อใหญ ่ หมูที่  3 และหมู่ท่ี  8  ใช้เพ่ือการอุปโภค/เกษตรกรรม 
 5.  หนองเม็ก ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  27 ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  หมูที่  8  ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 
 6.  หนองบ่อใหญ่ ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  230 ไร่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมูที่  3 ,และหมู่ที่  8  ใช้เพ่ือการ
อุปโภคและการเกษตรกรรม 

7.  หนองบัว ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  48 ไร่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านหนองบัวคำมูล หมู่ที่ 4 ใช้ในการ
อุปโภคและการเกษตรกรรม (กักเก็บน้ำเพ่ือผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน) 
 8.  หนองโน ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  106 ไร่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านหม้อ หมู่ที่ 5,6  ใช้ในการกักเก็บน้ำ
เพ่ืออุปโภคและการเกษตรกรรม (ผลิตน้ำประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่ 5,6) 
 9.  หนองนกไก่นา ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  36 ไร่ ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บ้านหม้อ  หมู่ที่  5,6 ใช้เพ่ือการ
เกษตรกรรม 
 10. หนองดอนปู่ตา  ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  3 ไร่  ตั้งอยู่ในพ้ืนที่  หมู่ที่  7  ใช้ในการผลิตน้ำประปา  
หมู่ที่  7 
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 11. บึงกะชา ขนาดพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณ  240 ไร่ อยู่ในเขตพ้ืนที่ตำบลคูคำ ประมาณ  30 ไร่  (อยู่
ในพ้ืนที่บ้านคูคลอง  หมู่ที่  7 ) เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ ครอบคลุมหลายตำบล  ได้แก่ ตำบลบ้านโนน  
เทศบาลตำบลซำสูง  และตำบลคูคำใช้เพ่ืออุปโภคและการเกษตร 
 12. หนองโดน ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  12 ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  หมูที่  8  ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 
 13. หนองกุดหว้า ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  15 ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นที่  หมูที่  8  ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 
 14. หนองคำมูล ขนาดพ้ืนที่ประมาณ  10 ไร่  ตั้งอยู่ในพื้นท่ี  หมูที่  8  ใช้เพ่ือการเกษตรกรรม 
.   15. ห้วยกุดทิง  เป็นห้วยที่ไหลผ่านพ้ืนที่อำเภอเมืองและอำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  ไหลผ่าน
พ้ืนทีบ่้านหม้อ  หมูที่  5 ,และหมูท่ี่  6  ใช้เพ่ือการอุปโภค/เกษตรกรรม 
  

 ภัยธรรมชาติ  ส่วนมากในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำจะประสบปัญหาภัยแล้ง วาตะภัย และ
อุทกภัยบริเวณสองฝั่ง ห้วยสายบาตร ห้วยกุดทิง  และบริเวณรอบบึงกะชา  
 

2.11.  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีทั้งสิ้น 8 หมู่บ้าน   สภาพพ้ืนที่เป็นชุมชนชนบท   ไม่มี
โรงงานอุตสาหกรรม  พ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ทำการเกษตร  สภาพป่าไม้จะเป็นป่าชุมชนและพ้ืนที่ป่าดอนปู่ตา   ไม่
มีปัญหาด้านการจัดเก็บขยะมูลฝอย เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำได้จ้างเหมาผู้ประกอบการจัดเก็บ
อยู่เป็นประจำ  ปริมาณขยะไม่มากนักและมีสถานที่ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลที่เหมาะสมและไม่เกิดมลภาวะและ
อันตรายแก่ประชาชนในพื้นท่ี 
 

2.12.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
  ในพ้ืนทีต่ำบลคูคำ  ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม  บางส่วนเข้าไปรับจ้างในตัวจังหวัด
ขอนแก่น  รายได้ส่วนใหญ่ของประชาชนในพ้ืนที่มาจากภาคเกษตรกรรม    โดยเฉพาะการทำนา  ซึ่งพ้ืนที่
ตำบลคูคำบางส่วนสามารถทำนาได้ปีละ  2  ครั้ง เนื่องจากมีคลองชลประทานไหลผ่าน และการปลูกผักปลอด
สารพิษ โดยเฉพาะผักปลอดสารพิษบ้านหม้อ  ซึ่งเป็นผลผลิตที่ขึ้นชื่อของตำบลคูคำ นอกจากนี้เกษตรกร
บางส่วนยังประกอบอาชีพปศุสัตว์  (สุกร  โค  กระบือ  เป็ด  ไก่ ฯลฯ)  รายได้เฉลี่ยของประชากรต่อบุคคลต่อ
ปี  จากข้อมูล  จปฐ. ระดับตำบล ปี  2559  เฉลี่ย  70,825.- บาท  ส่วนข้อมูล  จปฐ. ระดับตำบล ปี  2558  
เฉลี่ย  88,195.- บาท   รายไดเ้ฉลี่ยของประชากรต่อบุคคลต่อปีลดลงจากปี  2558  จำนวน  17,730.-บาท   
ตารางท่ี 7 : แสดงรายได้เฉลี่ยครัวเรือน  จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับตำบล  ปี  2559 

 

ลำดับ
ที ่

พื้นที่ 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน

คน 
รายได้ครัวเรือน
เฉลี่ย(บาท/ปี) 

รายได้บุคคล
เฉลี่ย(บาท/ปี) 

หมาย
เหตุ 

1 หมู่ที่  5  บ้านหม้อ 108 438 417,280 102,891  
2 หมู่ที่  7  บ้านคูคลอง 55 199 278,545 76,985  
3 หมู่ที่  1  บ้านคู 153 514 251,946 74,996  
4 หมู่ที่  2  บ้านคูคำ 174 614 247,262 70,071  
5 หมู่ที่  4  บ้านหนองบัวคำมูล 178 759 282,616 66,279  
6 หมู่ที่  3  บ้านบ่อใหญ่ 130 484 243,489 65,400  
7 หมู่ที่  8  บ้านบ่อใหญ่ 110 355 184,745 57,245  
8 หมู่ที่  6  บ้านหม้อคำ 99 353 191,356 53,674  
 ทุกพื้นที่ 1,007 3,716 261,356 70,825  
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ตารางท่ี 8 : แสดงรายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน  จากข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) ระดับตำบล  ปี  2559 

ลำดับ
ที ่

พื้นที่ 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวน

คน 

แหล่งรายจ่ายครัวเรือน(บาท/ปี) รายได้
ครัวเรือน

เฉลี่ย
(บาท/ปี) 

รายได้
บุคคล
เฉลี่ย

(บาท/ปี) 

ต้นทุนการ
ผลิต 

อุปโภคที่
จำเป็น 

อุปโภคที่
จำเป็น 

ชำระหนี้ 

1 หมู่ที่  1  153 514 37,647 52,752 12,536 12,761 115,696 34,439 
2 หมู่ที่  3   130 484 33,423 36,366 18,822 18,177 106,415 28,583 
3 หมู่ที่  8   110 355 20,818 18,264 18,118 15,973 73,173 22,673 
4 หมู่ที่  7   55 199 22,273 17,345 17,364 17,855 74,836 20,683 
5 หมู่ที่  6   99 353 15,136 25,344 12,056 20,621 73,157 20,517 
6 หมู่ที่  2   174 614 14,730 16,799 11,431 28,786 71,746 20,322 
7 หมู่ที่  4 178 759 20,039 19,691 18,927 23,326 81,983 19,227 
8 หมู่ที่  5   108 438 6,934 10,459 8,737 20,602 46,731 11,523 
 ทุกพื้นที่ 1,007 3,716 21,844 25,650 14,655 20,339 82,489 22,354 

 
2.13  ลักษณะการประกอบอาชีพ 
  โดยมีจำนวนประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ  (ข้อมูล จปฐ. ปี 2559  ระดับตำบล) ประชาชนใน
พ้ืนที่ตำบลคูคำส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม ได้แก่ การทำนา  ทำสวน  ทำไร่  และเลี้ยงสัตว์ เป็น
ต้น  บางส่วนเดินทางไปรับจ้างทั่วไปในตัวเมืองขอนแก่น  และประกอบอาชีพอ่ืนๆ  รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 9 : แสดงประชากรจำแนกตามประเภทอาชีพ  ปี  2559 (จากข้อมูล  จปฐ. ปี 2559) 

ประเภทอาชีพ 
เพศ 

รวม 
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

เพศชาย 
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

เพศหญิง
(คน) 

เปอร์เซ็นต์ 
( % ) 

เกษตรกรรม-ทำนา 995 56.21 1,053 54.11 2,048 55.11 
เกษตรกรรม-ทำไร่ 1 0.06 - - 1 0.03 
เกษตรกรรม-ทำสวน - - - - - - 
เกษตรกรรม-ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม-ปศุสัตว์ 1 0.06 - - 1 0.03 
รับราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 46 2.60 60 3.08 106 2.85 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3 0.17 2 0.10 5 0.13 
พนักงานบริษัท 16 0.90 34 1.75 50 1.35 
รับจ้างทั่วไป 336 18.98 316 16.24 652 17.55 
ค้าขาย 34 1.92 52 2.67 86 2.31 
ธุรกิจส่วนตัว 13 0.73 21 1.08 34 0.91 
อาชีพอ่ืน 2 0.11 1 0.05 3 0.08 
กำลังศึกษา 262 14.80 318 16.34 580 15.61 
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ไม่มีอาชีพ 61 3.45 89 4.57 150 4.04 
รวม 1,770 100.00 1,946 100.00 3,716 100.00 

 
ผลผลิตทางเกษตรของพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ มีดังนี้ 

- ข้าวเหนียว  ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  43๐  กิโลกรัม/ไร่ 
- ข้าวเจ้า  ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  40๐  กิโลกรัม/ไร่ 
- พืชผัก  ได้ผลผลิตเฉลี่ยประมาณ  8๐๐  กิโลกรัม/ไร่ 

โดยเฉพาะผักปลอดภัยจากสารพิษบ้านหม้อ  หมูที่  5  บ้านหม้อคำ  หมู่ที่  6 และหมู่ที่  1,2  มีพ้ืนที่
ปลูกผักประมาณ ๓๗๑ ไร่ ถือว่าเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่สร้างชื่อเสียงให้กับพื้นท่ีตำบลคูคำเป็นอย่างมาก 

 
2.14  โครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  ประกอบด้วย  
  

แผนผังโครงสร้างการบริหารงานของ  อบต.คูคำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1)  ฝ่ายบริหาร  ดังนี้ 
  1.1  นายบำรุง  สุริยงค ์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
  1.2  นายสุวรรณ  คำมูล  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
  1.3  นายหนูเพียร  โพธิ์ศรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
  1.4  จ.ส.ต.วิชิต  คำมูล  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
 
 2)  ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  ดังนี้    

2.1  นางหนูครีม  ทาอามาตย์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
2.2  นายคำปน แก้วปัญญา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 

อบต. 
 

กองคลัง 
 

กองช่าง 
 

สภา อบต. 
 

กองการศึกษาฯ สำนักงานปลัด 

คณะผู้บริหาร 
 

รองปลัด  อบต. 
 

ปลัด  อบต. 
 

ตรวจสอบ
ภายใน 
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2.3  นายชมภู  มาตสมบัติ  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  1 
2.4  นายกิตติศักดิ์  โคตรศรีวงษ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  2 
2.5  นายสุวัฒนา  อรรคฮาต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  2 
2.6  นายไพรฑูรย์  วงษ์ทอง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  3 
2.7  นางวิยะดา  สวาสดี  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  3 
2.8  นายวันชนะ  เผ้าหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  หมู่ที่ 5 
2.9  นายคำสอน  เพ้าหอม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  หมู่ที่ 5 
2.10 นายยุทธกานต์  ทัพหงษา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  หมู่ที่ 6 
2.11 นางพิกุล  วงษ์โพธิ์  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  หมู่ที่ 6 
2.12 นายชัชวาร  สมภาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  7 
2.13 นายวิรัตน์  บุญยศาสตร์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  7 
2.14 นายจักรวาล  ทิพฤาตรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  8 
2.15 นางละมูล  สมภาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ หมู่ที่  8 
2.16 นายธนายุทธ์  ก่านพรหมมา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 

 
 3). บุคลากรและเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย พนักงานส่วนตำบล  จำนวน 20 คน ,พนักงานจ้างภารกิจ 

7  คน  และพนักงานจ้างทั่วไป 2 คน  ดังนี้ 
  นางสาววันเพ็ญ  ควบสระน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 

นางรุ่งอรุณ    มหามาตร  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
นางสุภาภรณ์  สุขอารมณ์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

  สำนักงานปลัด อบต.คูคำ  มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
  1. จ.อ.เชิดศักดิ์  คำมูลแสน  หัวหน้าสำนักงานปลัดฯ  

2.  นายสุริยา บาลพิทักษ์ นักพัฒนาชุมชน 
3.  นางศุรัชฎา  แก้วบ่อ  นักจัดการงานทั่วไป 

  4   น.ส.ศุภรักษ์  อ่อนหล้า นักทรัพยากรบุคคล  
5   นายชรัตน์  วงษ์ปัญญา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

  6.  นายโยธิน  ชัยธิสาร  นักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
7.  พ.อ.อ.เชิดศักดิ์  คำมี  เจ้าพนักงานธุรการ 
8.  นางสาวฑิตยาภรณ์  มะหลัด เจ้าพนักงานธุรการ 
9.  นางสาวพรเพ็ญ   เผ้าหอม ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

  10. นางสาวอุทุมพร  แก้วใส ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ 
  11. นายไพบูลย์ กาฬพันธ์ นักการภารโรง 
  12. นายพิสิทธิ์   โคตรศรีวงษ์ คนงานทั่วไป 
  กองคลัง อบต.คูคำ  มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 
  1. นางลำเภา   กัสนุกา  ผู้อำนวยการกองคลัง  
  2. นางรัชนี   ณ บุตรจอม  นักวิชาการการเงินและบัญชี  

3. นางวิภาวี   สีลากุล   นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
4. นางปภาวรินทร์  สะตะ  เจ้าพนักงานพัสดุ 
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5. นางสาวอนุสรา  เจดีย์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 
  6. นางเกษร  แสนสีมนต์  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
  7. น.ส.ปวีณา  สมภาร  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 
 
  กองช่าง  อบต.คูคำ มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
  1. นายอาทิตย์ สารขันธ์  ผู้อำนวยการกองช่าง  
  2. นายจิรเดช สะตะ  นายช่างโยธา  
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่  ดังนี้ 

1. นางศิริลักษณ์ เพาะเจริญ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
2. นางศิริพร ผาภู  ครู คศ.1  

  3. นางรัชนี สุเมโท  ครู คศ.1  
  4. นางศุภิสรา ไฝ่ครบุรี  ครูผู้ช่วย 
  5. นางเกสร ติวสร้อย  ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
 

  ระดับการศึกษาของบุคลากร อบต.คูคำ จำนวน  29 คน  ดังนี้   
  -ประถมศึกษา   จำนวน  - คน 
  -มัธยมศึกษา/อาชีวะศึกษา จำนวน  2 คน 
  -อนุปริญญาตรี   จำนวน  3 คน 
  -ปริญญาตรี   จำนวน          11 คน 
  -ปริญญาตรีโท   จำนวน          13 คน 
 
อำนาจหน้าที่ตามโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล                                  

1. อำนาจหน้าที่ของฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
1  ตรวจสอบ ควบคุม การบริหารงานของฝ่ายบริหารให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน ระเบียบ        

กฎเกณฑ์ของทางราชการ 

2.  อำนาจหน้าที่ของฝ่ายคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 
1.  บริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หนังสือสั่งการและระเบียบของทางราชการ 
2.  จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  รายงานผลการปฏิบัติงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอย่างน้อยปีละครั้ง 

3. อำนาจหน้าที่ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล 
- ทำหน้าที่บริหารงานงานทั่วไป  งานสารบรรณ งานบริหารงานบุคคล งานเลือกตั้งและ     

ลงทะเบียนข้อมูล งานตรวจสอบภายใน งานนโยบายและแผน  งานวิชาการ งานข้อมูลและประชาสัมพันธ์  
งานงบประมาณ  งานกฎหมายและคดี งานร้องเรียนร้องทุกข์   และอุทธรณ์ งานข้อบัญญัติและระเบียบ    
และงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 
 

4.  อำนาจหน้าที่ของกองคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล 
              - ทำหน้าที่เก่ียวกับการเงิน  งานรับเงินเบิกจ่ายเงิน งานจัดทำฎีกาจ่ายเงินงานเก็บรักษาเงิน   
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งานบัญชี   งานทะเบียนควบคุมการเบิกจ่ายเงิน  งานงบการเงิน  และงบทดลอง  งานแสดงฐานะงบการเงิน   
งานภาษีอากรค่าธรรมเนียมและค่าเช่า   งานพัฒนารายได้  งานควบคุมกิจการค้าและค่าปรับ  งานงบ
ทะเบียนควบคุมและเร่งรัดรายได้ งานทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี    งานพัสดุ   งานทะเบียนเบิกจ่าย
พัสดุครุภัณฑ์ และงานอื่น ๆ  ที่เก่ียวข้อง   ที่ได้รับมอบหมาย 

5. อำนาจหน้าที่ของกองช่างขององค์การบริหารส่วนตำบล 
- ทำหน้าที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างและบูรณะถนน   งานก่อสร้างสะพานเขื่อนกั้นน้ำ งานข้อมูล

ก่อสร้าง  งานออกแบบและควบคุมอาคาร  งานประเมินราคา    งานควบคุมการ     ก่อสร้างอาคาร   งาน
ออกแบบและบริหารข้อมูล     งานสาธารณูปโภค  งานประมาณ     กิจการประปา  งานไฟฟ้าสาธารณะ   
งานระบายน้ำ  และงานอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวข้อง 

 
6. อำนาจหน้าที่ของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

- ทำหน้าที่เก่ียวกับงานวิเคราะห์  งานวิจัย  งานแนะแนว  งานวัดผลและประเมินผลการศึกษา  
งานสร้างและพัฒนาหลักสูตรและวิชาการต่าง ๆ   งานพัฒนาตำราเรียน  งานวางแผนการศึกษา   งาน
มาตรฐานสถานศึกษา  งานจัดบริการส่งเสริมการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา   ตลอดจนเสนอแนะ
เกี่ยวกับการศึกษาและส่งเสริมงานวิจัยการศึกษา  งานวางโครงการ  สำรวจ  เก็บรวบรวมข้อมูล  งาน
วิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษาวิเคราะห์ผลงานจากการดำเนินการทางการศึกษาเพ่ือประกอบการ
พิจารณากำหนดนโยบายแผนงานและแนวทางการปฏิบัติในการจัดการศึกษา  และปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
 
 2. งบประมาณรายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  
 
ตารางท่ี 10 : แสดงประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  จำนวน  19,233,500.-บาท 

รายรับ 
รายรับจริง 

ปี  2556(บาท) 
รายรับจริง 

ปี 2557(บาท) 
รายรับจริง 

ปี 2558(บาท) 
ประมาณการ 
ปี 2559(บาท) 

รายได้ที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลคูคำจัดเก็บเอง 

316,358.00 619,708.49 706,314.82 649,140.00 

รายได้ทีร่ัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรร
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9,922,642.00 12,334,798.18 13,519,837.16 12,484,360.00 

เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล 6,164,400.00 6,044,930.00 5,800,772.00 6,100,000.00 
รวม 16,403,400.00 18,999,436.67 20,026,923.98 19,233,500.00 

 
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง  ได้มีการพัฒนาในศักยภาพด้านเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถ

ทำงานได้สะดวก ทันเวลา และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 ครุภัณฑ์สำนักงาน 
  1.  เครื่องถ่ายเอกสาร    จำนวน        1   เครื่อง 
  2.  แท่นอ่านหนังสือพิมพ์                        จำนวน        1   ตัว 
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  3.  เครื่องพิมพ์ดีด    จำนวน        2   เครือ่ง  
  4.  ตู้เก็บเอกสารต่าง ๆ     จำนวน      39   หลัง 
  5.  เครื่องอัดสำเนา    จำนวน       1   เครื่อง 
  6.  โทรทัศน์สี     จำนวน       1   เครื่อง 
  7.  วิทยุ-เทป     จำนวน        -  เครื่อง 
  8.  โต๊ะ      จำนวน      23   ตัว 
  9.  เก้าอ้ี     จำนวน     140   ตัว 
  10.  ชุดโซฟา     จำนวน        2  ชุด 
  11.  ชั้นวางเอกสาร    จำนวน      4  ชั้น 
  12.  พัดลม     จำนวน     13  ตัว 
  13.  โทรศัพท์     จำนวน      1 เครื่อง 
  14.  เครื่อง Pock PC    จำนวน      3 เครื่อง 
  15.  โปรเจคเตอร์    จำนวน      1     เครื่อง 
  16. เครื่องเล่นวีดีโอ    จำนวน      1     เครื่อง 
  17.  นาฬิกา     จำนวน      1     เรือน 
  16.  พระบรมฉายาลักษณ์    จำนวน      4     ภาพ 
  17. ตู้นิรภัย     จำนวน      1     ตัว 
  18. เครื่องปรับอากาศ    จำนวน     10    เครื่อง 
  19.  เครื่องโทรสาร    จำนวน      1     เครื่อง 
  20. แท่นบรรยาย     จำนวน      2     ตัว 
  21. ไมโครโฟน     จำนวน     4    ตัว 
  22. ขาไมโครโฟน    จำนวน     4    ตัว 
  23.  ลำโพง     จำนวน      6     ตัว 
  24.  เครื่องรับวิทยุ-เทป    จำนวน      1     เครื่อง 
  25.  เครื่องรับวิทยุมือถือ  หรือสบาย (วิทยุสื่อสาร) จำนวน     4      เครื่อง 
  26.  เครื่องขยายเสียง    จำนวน      1     เครื่อง  
  27.  โต๊ะหมู่บูชา     จำนวน      1     ชุด 
  28.  เครื่องสำรองไฟ    จำนวน      3     เครื่อง 
  29.  แฮนดี้ไดพร์     จำนวน      2     ตัว 
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
  1.  อบต.จัดซื้อเอง    จำนวน     15    เครื่อง 
  2.  อบต.ได้รับมอบจากกรมการปกครอง (อินเตอร์เน็ตตำบล)   จำนวน  1  เครื่อง 
  3.  เครื่องปริ๊นเตอร์    จำนวน      5    เครื่อง 
 ครุภัณฑ์กีฬา 
  1.  สนามกีฬาเปตอง                             จำนวน      1    สนาม 
  2.  ลูกเปตอง      จำนวน     1   ชุด 
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 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  1.  ตู้เย็น     จำนวน      2    หลัง 
  2.  กระติกต้มน้ำร้อน    จำนวน      3    ใบ 
  3.  เครื่องตัดหญ้า    จำนวน      1    เครื่อง 
  4.  กระติกน้ำ     จำนวน      2   ใบ   
  5.  ตู้ครัว     จำนวน     1 ตัว 
  6.  หม้อหุงข้าวไฟฟ้า    จำนวน      1 ใบ 
  7.  คูลเลอร์น้ำ     จำนวน     3 ใบ 
  8.  รถตัดหญ้า     จำนวน      1    คัน 
  9.  ถังน้ำ (เครื่องทำน้ำร้อน)   จำนวน      2    เครื่อง 
  10. เครื่องทำน้ำเย็น    จำนวน      3    เครื่อง 
  11. เต็นท์พร้อมอุปกรณ์    จำนวน     6 ตัว 
  12. เตาแก็ส 2 หัวไม่รวมถัง   จำนวน     1 ตัว 
 
 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  1. เครื่องพ่นหมอกควัน    จำนวน      1  เครื่อง 
  2. รถเข็นนั่งวิลแชร์    จำนวน      1  คัน 
  3. รถเข็นชนิดนั่งโยก    จำนวน      1  คัน 

 
 ครุภัณฑ์สำรวจ 
  1.  กล้องระดับ     จำนวน      1    ตัว 

2.  ล้อวัดระยะ     จำนวน      1    ตัว 
  3.  ไม้สต๊าฟ     จำนวน      1    ตัว 

4.  เทปวัดระยะ (สแตนแลส)   จำนวน     1 ม้วน 
5.  กล้อง GPS     จำนวน      1    ตัว 
 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  1.  กล้องถ่ายรูป     จำนวน      1 ตัว 
  2.  กล้อง VDO     จำนวน      1 ชุด 
  3.  กล้อง  ดิจิตอล    จำนวน      5 เครื่อง 
     
 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง 
  เครื่องดับเพลิง           จำนวน      1  เครื่อง 
 
 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
  1. รถจักรยานยนต์  แบบ 4 จังหวะ  จำนวน       2    คัน 
  2. รถยนต์กระบะ 4 ประตู   จำนวน       1   คัน 

3. รถยนต์กระบะ 2 ประตู   จำนวน       1   คัน 
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ครุภัณฑ์อ่ืนๆ 
  1. ถังขยะ     จำนวน  1,200  ถัง 
  2.แผงกั้นจราจร     จำนวน        3  แผง 
   

2.3  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของ  อบต.คูคำ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)  กำหนดขึ้นจากการวิเคราะห์สภาพการณ์ที่เป็นปัจจัยเข้าเชิง

นโยบาย  ความต้องการของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และภารกิจที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และที่ควรจะเป็นในอนาคต    
ในข้างต้น โดยการวิเคราะห์ความสำคัญต่อภารกิจ ความเร่งด่วนของปัญหา ผลกระทบต่อลูกค้า/ผู้รับบริการ/
ประชาชน ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และความเชื่อมโยงกับนโยบาย ทำให้ได้ความต้องการหรือความจำเป็น
ทางยุทธศาสตร์ที่เป็นหัวใจหลักแห่งความสำเร็จขององค์กร (Key Success Factor : KSF) จุดยืนการพัฒนาทาง
ยุทธศาสตร์ เป็นความมุ่งมั่นที่จะใช้เป็นหลักในการพัฒนาตามกระบวนการของแผนยุทธศาสตร์ /แผนกลยุทธ์  
ประกอบด้วย จุดยืนการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)   

- ต้องมีเป้าหมาย เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
- ต้องมีการบริหารยุทธศาสตร์ 
- ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ประเทศกับท้องถิ่น 
- ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอยู่มาก 
- ความสอดคล้องสิ่งที่ทำกับสิ่งที่ต้องการ 
- ความต้องการของประชาชนซึ่งเป็นผู้รับบริการ 
- ทรัพยากรมีจำกัด 
- การวัดผลสัมฤทธิ์ของงาน 

สร้างความเข้าใจกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
- สร้างความเข้าใจกับฝ่ายต่างๆ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สร้างความเข้าใจกับประชาชน ศึกษาสำรวจปัญหา และความต้องการที่แท้จริง 
- แต่งตั้งคณะทำงานฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ 

ปัจจัยความสำเร็จ 
- ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบล 
- การรับรู้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่องคก์ารบริหารส่วนตำบล 
- การมีส่วนร่วม ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 
- ระบบฐานข้อมูล 
- การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
1. ผู้บริหารท้องถิ่น      
      - ผู้นำให้นโยบาย ติดตามและประเมินผล 
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2. เจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      - รว่มเป็นคณะทำงาน ประสานงานระหว่างฝ่าย สร้างบรรยากาศการทำงานที่ดี 
3. ประชาชนในท้องถิ่น และผู้รับบริการอ่ืนๆ  
      - รว่มเป็นคณะทำงาน ให้ข้อมูลและร่วมกำหนดความต้องการ 
      - หนว่ยงานราชการ สนับสนุนข้อมูล ความรู้ทางวิชาการ 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ

(พ.ศ. 2560-2564) 
 

1. ยุทธศาสตร์ทีส่ำคัญของชาติ 
2. การวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันาทอ้งถิ่น 
3. วิสัยทศัน์ (vision) พนัธกิจ (mission) 
4. แผนที่ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
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บทที่ 3 
แผนยุทธศาสตร์  

 
กรอบแนวคิดในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกระบวนการกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดสถานะภาพความต้องการและแนวทาง
ในการดำเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย บนพ้ืนฐานของการรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบ สอดคล้องกับศักยภาพ ปัญหาและความต้องการของชุมชน 

การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นการวางแผนเชิง   

กลยุทธ์ที่มองถึงเป้าหมายที่ต้องการในอนาคต โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานการวิเคราะห์และการประเมิน

สภาวะแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งยึดหลักแนวคิดการพัฒนาที่สอดคล้องและ

เชื่อมโยงกับนโยบาย และทิศทางการพัฒนาในระดับต่างๆ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่11 (พ.ศ.2555 - 2559) นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด นโยบายของผู้บริหาร  และปัญหาความต้องการของ

ประชาชนในพื้นที่  เพื่อยกระดับขีดความสามารถขององค์กรในการบริหารราชการท้องถิ่น ควบคู่ไป

กับการสร้างสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีคุณภาพชีวิตที่ดี   เพ่ือให้การดำเนินการตามข้อกำหนด   ต่าง ๆ 

บรรลุเป้าหมาย  และสามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชนในพ้ืนที่ครอบคลุมทุกด้าน  
โดยมีองค์ประกอบแผนยุทธศาสตร์  ประกอบด้วยการแสดงความเชื่อมโยง 

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
2.) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและขันตอนการกระจายอำนาจ   
3.) กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 ( พ.ศ. 2555-2559)   
4.) ยุทศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มจังหวัดและจังหวัด   
5.) แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2558-2561) ฉบับปรับปรุง     
6.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น  
7.) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลที่แถลงต่อสภาฯ    

 

1. ยุทธศาสตร์ที่สำคัญของชาติ 
 

1.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเท่าวาระพิเศษ  เมื่อวันที่  13  ตุลาคม  2555   ณ  โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัด
ชลบุรี  เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เป้าหมายและแนวทางในการทำงานร่วมกันในปีงบประมาณ  
2556  และเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพรวม
ของการทำงานร่วมกันในรอบปีที่ผ่านมา  ซึ่งเดิมประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  28  ประเด็นหลัก  56  แนว
ทางการดำเนินการ  รวมทั้งได้มีการบูรณาการร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  จากการ
ประชุมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี  2558  ครั้งที่  2  เมื่อวันที่  24  ตุลาคม  2555  ณ  ห้องประชุมตึก
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บัญชาการทำเนียบรัฐบาล  เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ าสู่ประชาคมอาเซียน  
ซึ่งเดิมประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country  Strategy) 
ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก  79  แนวทางดำเนินการ  เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  พ.ศ. 2557  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 วิสัยทัศน์ 
 “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาคและเป็นธรรม” 
 หลักการของยุทธศาสตร์ 
 “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  เพื่อความสมดุลและการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน” 
 
 วัตถุประสงค์ 

1.) รักษาฐานรายได้เดิม  และสร้างรายได้ใหม่ 
2.) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าให้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
3.) ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนการขนส่งและโลจสิติกส์) 
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.) การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
2.) การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
3.) การลดรายจ่าย 
4.) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  30  ประเด็นหลัก  79  แนวทางการดำเนินการ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การลดความเหลื่อมล้ำ   
ยุทธศาสตร์ที่  3  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
ยุทธศาสตร์ที่  4  การสร้างความสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

ยุทธศาสตร์ที่  1  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth  Competitiveness )  ปรกอบด้วย  9  ประเด็นหลัก  33  แนวทางดำเนินการ     

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
1. ด้านเกษตร 1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน(Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร) 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ 
2. ด้านอุตสาหกรรม 2.1  แผนที่การใช้ที่ดิน(Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2  กำหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต(Bio-plastic} etc.) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้  SME  และ  OTOP  สู่สากล 
2.4 การนำทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและ
บริหาร 

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
3.3  ไทยเป็นศูนย์กลาง  Medical  Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
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4.2 การลงทุน การให้บริการและใช้ประโยชน์  ICT 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 

5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ 6.1 การสเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ  และการลงทุน
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไขกฎหมาย  กฎระเบียบรองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย  และ Eastern  seaboard   
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. การพัฒนาขีดวาม
สามารถในการแข่งขัน 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน  (100  ดัชนีชี้วัด) 
7.2การพัฒนาการสร้าง  Brand  ประเทศไทยเป็น  Modern  Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่าย  R และ D  เป็นร้อยละ1  ของ  GDP 
8.2 Talent  Mobility  การใช้ประโยชน์จากกำลังคนด้าน  SและT 
8.3 การใช้ประโยชน์  Regional  Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพื้นที่และเมือง
เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจาก
อาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือนการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2   การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive  Growth )  ประกอบด้วย  8  ประเด็นหลัก  20  

แนวทางดำเนินการ 
ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร  เทคโนโลยี  การดูแลเด็กก่อนวัยเรียน  และ
การใช้  ICT.  ในการศึกษา  เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
11. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และมาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

11.1 การจัดระบบบริการ  กำลังพลและงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภค  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียนใน
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
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12.การจัดสวัสดิการสังคม
และการดูแลผู้สูงอายุ  เด็ก 
สตรีและผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ  และเพ่ิมศักยภาพและโอกาสความเท่าเทียม
คุณภาพชีวิต 
12.2  กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนากกลาง
และขนาดย่อม  ( SMLs ) 
และเศรษฐกิจชุมชน 

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ  SML 
13.4 โครงการรับจำนำสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการและ
ทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตามกฎหมายอย่าง
ทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   

15.  ระบบยุติธรรมเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ำ 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16. การต่อต้านระบบ
คอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมทางสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ความรู้
เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม(Green  Growth   ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  
11  แนวทางดำเนินการ 
    ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 

18. การพัฒนาเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศเพ่ือ
ความยั่งยืน 
 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  10  แห่ง  เพ่ือความยั่งยืน 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
19. การลดการปล่อยก๊าซ

เรือนกระจก (GHG) 
19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2  การปรับกฎระเบียบ (  เช่น  green building  code) 
19.3 ส่งเสริมการดำเนินงาน  CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและบริหารจัดการ
น้ำ 

21.1  การปลูกป่า 
21.2  การลงทุนด้านบริหารจัดการน้ำ 
21.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อม
อาเซียน 
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22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

22.1  การป้องกันผลกระทบและการปรับตัว (mitigation  and  adaptation) 
22.2  การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความสมดุลและปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (Internal  Process )  

ประกอบด้วย  8  ประเด็นหลัก  15  แนวทางดำเนินการ 
     

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
23. กรอบแนวทางและการ
ปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจำกัดต่อการพัฒนาประเทศ 

24. การปรับโครงสร้างระบบ
ราชการ 

24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการทำงานของภาครัฐด้วย
การสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยมีประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง 
24.2  ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3  เพ่ิมปะสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ  E-Service 

25. การพัฒนากำลังคน 25.1  บริหารกำลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน  และ
เตรียมพร้อมสำหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและประสิทธิภาพกำลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อมบุคลากร
ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน  

26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1  การปรบโครงสร้างภาษีทุกระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได และเพ่ิมขีด
ความสามารถการแข่งขัน 

27.  การจัดสรรงบประมาณ 27.1  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายรัฐบาล 

ประเด็นหลัก แนวทางการดำเนินการ 
28. การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ใช้งานให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

28.1 สำรวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ไดใช้งาน 
28.2  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้  
และเสริมสร้างความมั่นคงใน
อาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่  3  
จังหวัด  ชายแดนใต้ภายใต้กรอบนโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  2555-2559 
29.2  การเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอาเซียน 

30.  การปฏิรูปการเมือง 30.1  กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนทองถิ่น  (อปท.) 
 

2.) ภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมายกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจ 
ภารกิจที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาให้มีการถ่ายโอนให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบ่งเป็น 6 ด้าน 245 เรื่อง มีส่วนราชการถ่ายโอน 50 กรม ใน 11 กระทรวง 
ดังนี้ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีภารกจิถ่ายโอน 
จำนวน 87 เรื่อง มีส่วนราชการทีถ่่ายโอน

2. ด้านงานส่งเสริมคณุภาพชีวิต มี
ภารกิจถ่ายโอน จำนวน 103 เรื่อง มีส่วน

3. ด้านการจัดระเบยีบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย มี



31 

ภารกิจจำนวน 17 กรม ใน 7 กระทรวง 
แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจตา่ง ๆ คือ 

* การคมนาคมและการขนส่ง 
- ทางบก 
- ทางน้ำ 
* สาธารณูปโภค 
- แหล่งน้ำ / ระบบประปาชนบท 
* สาธารณูปการ 
- การจัดให้มีและควบคุมตลาด 
* การผังเมือง 
* การควบคุมอาคาร 

ราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 26 
กรม ใน 7 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจ
ต่าง ๆ คือ 

* การส่งเสริมอาชีพ 
* งานสวัสดิการสังคม 
    - การสังคมสงเคราะห์พัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส 

* นันทนาการ 
    - การส่งเสริมกีฬา 
    - การจัดให้มีสถานที่พักผ่อน

หย่อนใจ 
* การศึกษา 
    - การจัดการศึกษาในระบบ 
    - การศึกษานอกระบบ 
* การสาธารณสุข 
   - การสาธารณสุข การ

รักษาพยาบาลป้องกันควบคมุโรคติดต่อ 
   - การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด

และการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย  

ภารกิจถ่ายโอนจำนวน 17 เรื่อง มีส่วน
ราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 9 กรม 
ใน 6 กระทรวง แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจต่าง 
ๆ ดังนี ้

* การส่งเสริมประชาธิปไตย ความ
เสมอภาคสิทธิเสรภีาพของประชาชน
และส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

* การป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 

* การรักษาความสงบเรียบร้อยและ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์นิ 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยวมภีารกิจถ่าย
โอนจำนวน 19 เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอน
ภารกิจจำนวน 6 กรม ใน 5 กระทรวง แบ่งเป็น
กลุ่มภารกิจต่าง ๆ คือ 

• การวางแผน 
• การพัฒนาเทคโนโลย ี
• การส่งเสริมการลงทุน 
• การพาณิชยกรรม 
• การพัฒนาอุตสาหกรรม 
• การท่องเที่ยว 

5. ด้านการบริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มภีารกจิถ่ายโอนจำนวน 17 
เรื่อง มีส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ 
จำนวน 9 กรมใน 4 กระทรวง แบ่งเป็น
กลุ่มภารกิจต่าง ๆ คือ 

* การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การคุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาปา่ 

* การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพษิ
ต่าง ๆ 

* การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 

6. ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญาท้องถิ่น มี
ภารกิจถ่ายโอน จำนวน 2 เรื่อง มีส่วน
ราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ จำนวน 1 กรม
ใน 1 กระทรวง ในกลุ่มภารกิจต่อไปนี ้

* การปกป้อง คุ้มครอง ควบคุม 
ดูแลรักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ
พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาต ิ

   
สิ่งท่ีต้องดำเนินการควบคู่ไปกับกระจายอำนาจและการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
  1. ส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจแลดะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบว่า ภารกิจประเภทใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้จัดทำ และภารกิจ
ประเภทใดที่ราชการบริหารส่วนกลาง/ภูมิภาคเป็นผู้จัดทำ เพ่ือประชาชนจะได้ขอความช่วยเหลือหรือ
ร้องเรียนได้ถูกต้อง 

  2. สำนักงบประมาณจะต้องดูแลเรื่องงบประมาณให้กับส่วนราชการที่ถ่ายโอนภารกิจ เพื่อ
ใช้เตรียมความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  3. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณท่ีถ่ายโอนภารกิจบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดประชุมชี้แจงและให้คำปรึกษาในระยะแรกของการดำเนินการร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือสร้างความเข้าใจเรื่องการจัดสรรงบประมาณ และกำหนดสัดส่วนงบประมาณให้เหมาะสม
และเพียงพอ เพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการ 

  4. ควรส่งเสริมให้ประชาชน ภาคประชาสังคม และองค์กรเอกชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานตามภารกิจ และมีการตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้การกระจายอำนาจสู่
ท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 แนวทางการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางดังนี้ 
1. การกำหนดประเภทของภารกิจที่จะถ่ายโอน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

1.1 ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องทำ   โดยมีหลักเกณฑ์ว่างานใด
ที่เป็นเรื่องของการมอบอำนาจและการใช้อำนาจรวมทั้งงานที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของประชาชนหรือ
ความจำเป็นพื้นฐาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อรับโอนไปแล้ว ถือว่าเป็นความรับผิดชอบขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังต้องดำเนินการต่อไป เพ่ือเป็นหลักประกันในการจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชน
เมื่อมีการถ่ายโอนภารกิจ เช่น การดูแลและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การ
เปรียบเทียบคดีอาญาตามข้อบัญญัติของท้องถิ่นและกฎหมายอื่น ๆ ฯลฯ 

        1.2 ภารกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ เลือกทำโดยอิสระ    เนื่องจาก
ภารกิจหลายเรื่องไม่ควรบังคับให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำกิจกรรมตามแผนงานงบประมาณท่ีส่วน
ราชการตั้งไว้เดิม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรมีอิสระในการเลือกที่จะทำกิจกรรมประเภทนี้ตามท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นความจำเป็น เช่น งานลาดยาง ทางหลวงชนบท การบำรุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้ำ
ขนาดเล็ก ฯลฯ 

  2. ภารกิจที่ได้ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีจำนวนทั้งสิ้น 245 เรื่อง จากส่วน
ราชการที่ถ่ายโอน 50 กรม 11 กระทรวง โดยแบ่งภารกิจถ่ายโอนเป็น 6 ด้านได้แก่ 

   2.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   2.2 ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   2.3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
   2.4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
   2.5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   2.6 ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ดังนั้น การกระจายอำนาจ คือการลดบทบาทของรัฐบาลให้เหลือแต่ภารกิจที่ต้องทำเท่าที่

จำเป็น โดยรัฐจะดำเนินภารกิจที่เป็นส่วนรวมของประเทศมากข้ึน และเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วน “ร่วมคิด ร่วมทำ”  ในการบริหารงานชุมชนท้องถิ่นของตนเอง เพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นอย่างทั่วถึง รวดเร็ว 

  ดังนั้น การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมิได้หมายความเพียงแค่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับหน้าที่อำนาจการตัดสินใจ และทรัพยากรเงิน คน เพิ่มมากข้ึนเท่านั้น แต่
ยังหมายรวมถึงการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อรัฐ และต่อประชาชน
ควบคู่มาด้วย 

 

พ.ร.บ.กำหนดแผนและข้ันตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542 
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         พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. 2542  มาตรา  16 และ มาตรา  17  ได้บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล  องค์การบริหาร
ส่วนตำบล  และการปกครองส่วนทองถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

   มาตรา  16  ให้เทศบาล  เมืองพัทยา  องค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองดังนี้ 

(1.)    การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
(2.)    การจัดให้มีและการบำรุงรักษาทางบก  ทางน้ำ  และทางระบายน้ำ 
(3.)    การจัดให้มีและควบคุมตลาด  ท่าเทียบเรือ  ท่าข้าม  และที่จอดรถ 
(4.)    การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
(5.)    การสาธารณูปการ 
(6.)    การส่งเสริม  การฝึก  และการประกอบอาชีพ 
(7.)    การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
(8.)    การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(9)    การจัดการศึกษา 
(10.)  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
(11.)  การบำรุงรักษาศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
(12.)  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย 
(13.)  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
(14.)  การส่งเสริมกีฬา   
(15.)  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค  และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
(16.)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น 
(17.)  การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
 (18.)  การกำจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
(19.)  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
(20.)  การจัดให้มีและควบคุมสุสาน และ ฌาปนสถาน 
(21.)  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์ 
(22.)  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์ 
(23.) การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและ 

สาธารณสถาน   อื่น ๆ 
(24.)  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
          (25.)  การผังเมือง 

(26.)  การขนส่งและวิศวกรรมจราจร 
      (27.)  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
      (28.)  การควบคุมอาคาร 
      (29.)  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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                (30.)  การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกัน และรักษาความ
ปลอดภัยใน  ชีวิตและทรัพย์สิน 

      (31.)  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามท่ี คณะกรรมการประกาศ
กำหนด 

3.)  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 2555–2559) 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11  ทุกภาคส่วนในสังคมไทยเห็นพ้องร่วมกันน้อมนาหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและมีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน มุ่งสู่ “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มีแนวคิดท่ีมีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่8-10  โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลาง
ของการพัฒนา” รวมทั้ง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่
ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง 

การกำหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ต้องเร่ง
สร้างภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ดังนี้ 

1. การพัฒนาคนและสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ 
1.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1.2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตในรูปแบบใหม่ ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายในประเทศให้เข้มแข็ง เพ่ือลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก 

  2.1 การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
2.2 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 
2.3 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาค
ต่างๆ 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 

สรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) 
1. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ 
1.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการ

เปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั้งในระดับโลก และภายในประเทศ ซึ่งมีผลกระทบทั้งท่ีเป็นโอกาสและความเสี่ยงต่อ
การพัฒนาประเทศ ดังนี้ 

1.1.1 การเปลี่ยนแปลงสำคัญระดับโลก 
1) กฎ กติกาใหม่ของโลกหลายด้านส่งผลให้ทุกประเทศต้องปรับตัว 
2) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง รวมทั้งภูมิภาคเอเชียทวี

ความสำคัญเพ่ิมขึ้น การรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สำคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การ
รวมกลุ่มในภูมิภาคเอเชีย ภายใต้กรอบการค้าเสรีของอาเซียนกับจีน ญี่ปุน และอินเดีย และการเป็น
ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
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3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลกอย่างต่อเนื่อง 
4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน 
5) ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของโลกมีแนวโน้มจะเป็นปัญหาสำคัญ 
6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รวมทั้งตอบสนองต่อการดำรงชีวิตของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
7) การก่อการร้ายสากลเป็นภัยคุกคามประชาคมโลก 

1.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ 
1) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านเศรษฐกิจ 
2) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านสังคม ประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุจากการมี

โครงสร้างประชากรที่วัยสูงอายุเพิ่มขึ้น วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง คนไทยได้รับการพัฒนาศักยภาพทุกช่วง
วัยแต่มีปัญหาคุณภาพการศึกษาและระดับสติปัญญาของเด็ก 

3) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การเปลี่ยนแปลงสภาวะด้านการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ 

1.2 การประเมินความเสี่ยง ประเทศไทยจะเผชิญกับความเสี่ยงที่ต้องเตรียมการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ให้ประเทศพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพ 6 ประการ ดังนี้ 

1.2.1 การบริหารภาครัฐอ่อนแอ  
1.2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทย 

ยังคงพ่ึงพาเศรษฐกิจภายนอกประเทศ  
1.2.3 โครงสร้างประชากรที่มีวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากรวัยเด็กและวัยแรงงานลดลง  
1.2.4 ค่านิยมท่ีดีงามเสื่อมถอยและประเพณีดั้งเดิมถูกบิดเบือน  
1.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรมรุนแรง  
1.2.6 ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง  

1.3 การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการ 
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องสร้างและใช้ประโยชน์จากภูมิคุ้มกันประเทศ 5 ประการ ดังนี้ 

1.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

1.3.2 การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
1.3.3 สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม  
1.3.4 ภาคการเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ 
1.3.5 ชุมชนท้องถิ่นเป็นกลไกที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในการ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ  
 

2. แนวคิดและทิศทางการพัฒนาประเทศ 
2.1 แนวคิดหลัก 
กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 ยังคงยึดหลักการปฏิบัติตาม 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกภาคส่วน ทุก
ระดับ ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยง
ทุกมิติของการพัฒนาอย่าง บูรณาการ  
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2.2 ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศที่เน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการ

ผลิตภาคเกษตร และการประกอบการของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขณะเดียวกัน จำเป็นต้อง
ปรับตัวในการเชื่อมโยงกับระบบเศรษฐกิจโลกและภูมิภาค จำเป็นต้องสร้างความพร้อมสำหรับเชื่อมโยงด้าน
กายภาพท้ังโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพคน การเสริมสร้างองค์
ความรู้ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี  นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย  การกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 จึง
เป็นการสร้าง ภูมิคุ้มกันในมิติต่างๆ เพ่ือให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน  

 

3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ

เปลี่ยนแปลง” 
พันธกิจ 
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใตร้ะบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ         
ภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

 

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ ์

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับ

เครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่ำ 
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4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 

 
เป้าหมายหลัก 
1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ำในสังคมลดลง 

สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ำกว่า 5.0 คะแนน 
2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทาง

สังคมมีความเข้มแข็งมากขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความสำคัญกับการเพ่ิม

ผลิตภาพรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ำกว่าร้อยละ 
40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

 
 

ตัวช้ีวัด 
1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี

รายได้สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ่มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผู้อยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วน
แรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม 
สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จานวนบุคลากรด้านการวิจัยและ
พัฒนา อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับ
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ำและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับลาดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา   ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
4.1 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความสำคัญกับ 

4.1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง มุ่งปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้มีฐานการพัฒนาที่ทั่วถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่มีความหลากหลายและแข็งแกร่ง
มากขึ้น ส่งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการ
กระจายรายได้และเป็นเครื่องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน 
พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส่งเสริม
บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย รวมทั้ง
ยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและ
ความจำเป็น 
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4.1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ มุ่งพัฒนาระบบบริการ
สาธารณะให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง การจัดหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้
น้อย การเข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนา
ระบบการเงินฐานรากและระบบการออมที่หลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว่างหญิง
และชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และ
สามารถเข้าถึงบริการอย่างมีประสิทธิภาพ 

4.1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วน
ร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทาง
ความคิดอย่างสร้างสรรค์ เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วย
ตนเอง สนับสนุนการรวมกลุ่มอาชีพที่สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ้มครอง
ผู้บริโภคเพ่ิมช่องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส่งเสริมบทบาทสตรีในระดับ
การบริหารและการตัดสินใจทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

4.1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบที่รัดกุม  

4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับ 
4.2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม  
4.2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มุ่งพัฒนาคุณภาพคน

ไทยทุกช่วงวัย  
  42.3 การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะ

คนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ  
  4.2.4 การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ่งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของ 
คนไทยทุกคน มีนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่าน 

  4.2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  
 4.3 ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสำคัญกับ 
  4.3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  4.3.2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความสำคัญกับ 

การวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
  4.3.3 การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต  
  4.3.4 การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร มุ่งพัฒนาระบบการสร้าง 

หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกร 
  4.3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ 

ชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกป่าโดยชุมชนและเพ่ือชุมชนเพ่ิมข้ึน  
  43.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 

ความเข้มแข็งภาคเกษตร  
  4.3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและ 
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พลังงาน  
 4.4 ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืนให้ความสำคัญ

กับ 
  4.4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความ 

เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ  
  4.4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคลื่อนการ 

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการนาความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต่อยอด ถ่ายทอด  

  4.4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรม 
มุ่งพัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งกาลังแรงงานให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ
การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เชื่อมโยงการ
ขนส่งทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

  4.4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ ให้ความสำคัญกับการบริหาร
จัดการด้านการเงิน โดยดำเนินนโยบายการเงินที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต่อ
เหตุการณ ์ 
 4.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม ให้ความสำคัญกับ 

  4.5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ 
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ  

  4.5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาคมุ่ง
พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ให้เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท่องเที่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและ
เมืองชายแดน  

  45.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
  4.5.4 การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาท 

ที่สร้างสรรค์  
  4.5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ  
  4.5.6 การมีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย 

จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย  
  4.5.7 การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
  4.5.8 การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว  
  4.5.9 การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย 
  4.5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ 

ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น  
 4.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ให้ความสำคัญกับ 
  4.6.1 การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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  4.6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ 
เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ำและเป็นมิตรกับ 

  4.6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ  

  4.6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
  4.6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
  4.6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี่ยวข้องกับกรอบความตกลง 

และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  4.6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ่งลดปริมาณมลพิษทางอากาศ  
  4.6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี 

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ  
 
   

4.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและ
จังหวัด 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 

53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  สำนักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการ
มี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ    
ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม

และ     มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับ
กับแนวคิด   “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิ
บาล  เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 

 1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่าง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการ แผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(1.) กำหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(2.) กำหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที่ 
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยสำคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จำเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล  ดังนั้นจึงกำหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
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 2.1 พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือ
เป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ 

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

2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 

 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดย
เน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้  และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  

 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ำ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
การ     เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 

 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ        
ให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อการเกษตร  พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       

การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา   
รอบรู้   เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัว  ได้อย่างอบอุ่น 

  (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำและระบบ
ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมทำเกษตร
อินทรีย์ 

 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
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  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบัวลำภู   และเลย)  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิต
ด้านการเกษตร  การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความสำคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การทำปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์   
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การทำการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับ  อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 

  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
ยโสธร และอำนาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและ
ขาดแคลนน้ำ  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

 

 3.3 โครงการที่สำคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ำชีตอนบนและลุ่มน้ำมูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด (พ.ศ. 2555-2559) (กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวดัภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น – มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ 

“ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

“ศูนย์กลางการค้า การบริการ อุตสาหกรรมเกษตร และสังคมน่าอยู่” 

พันธกิจกลุม่จงัหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 
ร้อยเอ็ด – ขอนแก่น – มหาสารคาม - กาฬสินธุ์ 

“ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

1.  สร้างประโยชน์สุขของประชาชน 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
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ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์กลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic Issues) เป้าประสงค์  (Goals) 
1.ยกระดับการผลิต เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจแบบเข้มแข็งและแข่งขันได้ 1.1  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

2.การพัฒนาทุนมนุษย์และสังคมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 2.1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้และพัฒนาคนให้เป็นคนดีมีคุณภาพ 
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 3.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ 

 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ และจังหวัดที่รับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด “ร้อยแก่นสารสินธุ์” 
เป้าประสงค์ (Goals) ตัวช้ีวัด (KPI) กลยุทธ์ (Strategies) จังหวัดที่รับผิดชอบ 

1.1  เพิ่มผลิตภัณฑ์มวล
รวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

1.1.1 ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวัด (GPP) 

1. เพ่ิมศักยภาพในการสร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์ชุมชนและ
วิสาหกิจชุมชน 
2. สร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพแก่องค์กรชุมชน 
3. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้า และภาคบริการ 
4.  รวบรวมและกระจายสินค้าในภูมิภาค 

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
3. ร้อยเอ็ด/ข้าว/ กาฬสินธุ์/อ้อย/เกษตร
อินทรีย์/  ขอนแก่น/มันสำปะหลัง/ท่องเทีย่ว  
มหาสารคาม/ไหม 
4. ขอนแก่น/ร้อยเอ็ด 

2.1 สร้างสังคมแห่งการ
เรียนรู้และพัฒนาคนให้เป็น
คนดีมีคุณภาพ 

2.1.1 ร้อยละของผู้ผ่านการพัฒนา
ศักยภาพแรงงานและมีงานทำ 
2.1.2 จำนวนผู้เข้าถึงบริการทาง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพและใช้นวัตกรรม
ในการเรียนรู้เพิ่มข้ึน  

1. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีทักษะ 
2 สร้างโอกาสารเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบและวิธีการที่
หลากหลาย 
3. ส่งเสริมวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 4. เสริมสร้างศักยภาพครัวเรือนยากจนและผู้ด้อยโอกาส 

1. มหาสารคาม 
2. มหาสารคาม 
3. ร้อยเอ็ด 
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3.1 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็น
ระบบ 

3.1.1 ร้อยละของพ้ืนที่ปลูกป่า/ไม้ยืน
ต้นเพิ่มขึ้น 
3.1.2 จำนวนพื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับ
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 
3.1.3 จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนา
ทั้งในและนอกเขตชลประทานเพิ่มข้ึน 
3.1.4 คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ป่าไม้) แบบ
บูรณาการ 
2. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน 
     3. ป้องกัน เฝ้าระวัง และบำบัด ฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4. การพัฒนาเครือข่ายชุมชนด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

1. ขอนแก่น 
2. ขอนแก่น 
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6.)  แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2556-2560) 
 วิสัยทัศน์ 
 “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่มหานครแห่งอาเซียน” 
 พันธกิจ 

1. เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง  พลเมืองมีความสุข 
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และเป็นต้นแบบของการพัฒนาและการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณา

การ 
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์การอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง(GMS) ทั้งด้านเศรษฐกิจ  การคมนาคมและ

ทรัพยากรมนุษย์  เพื่อมุ่สู่การเป็นมหานครสู่อาเซียน 
เป้าประสงค์รวม 
1. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นและมีเสถียรภาพ 
2. โครงสร้างพ้ืนฐานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านการพัฒนาคุณภาพคนมีความครอบคลุ่มมาก

ขึ้น 
3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกใช้ไปอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่า 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดขอนแก่น  พ.ศ.  2558-2561 ฉบับปรับปรุง 

    ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน  

    ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมที่มีคุณภาพ   

    ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่
ยั่งยืน 

 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

    ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ำโขง และอาเซียน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   
 

7.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560-
2562 

 การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทองถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น 
จุดแข็ง ( Strengths ) 
1. เป็นองค์กรที่สามารถกำหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างสอดคล้องกับปัญหาของความ

ต้องการประชาชนในพื้นที่ 
2. มีบุคลากรเพียงพอ  และมีความรู้  ความสามารถ  รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 
3. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
4. ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางการค้า  การลงทุน  และการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคและอนุ

ภูมิภาคอินโดจีน 
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5. ขอนแก่นเป็นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค  มีสถาบันการศึกษาครอบคลุมทุกระดับ  
ตั้งแต่ระดับก่อนวัยเรียน  ระดับอาชีวศึกษา  และระดับอุดมศึกษา  ตลอดจนเป็นศูนย์กลางทางด้านกีฬา 

6. มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ทันสมัย  พร้อมให้บริการสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน 
7. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  และสถาบันการเงิน  องค์กรธุรกิจที่พร้อม

ให้บริการคำแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเพียงพอ 
8. มีเอกลักษณ์เฉพาะดาน  ประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  ศาสนโบราณสถาน  แหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติที่โดดเด่น  สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ด้านการท่องเที่ยว 
9.  เป็นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่  ผ้าพ้ืนเมืองที่มีคุณภาพและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น 
10. เป็นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆ มีโรงแรมที่ทันสมัย  ได้มาตรฐาน และ

ศูนย์ประชุมขนาดใหญ่รองรับการจัดประชุมระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติ 
จุดอ่อน ( Weakness ) 
1.  งบประมาณไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น 
2. การบริหารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายงบประมาณเพ่ือบริหารงานและการพัฒนาได

ครอบคลุมการพัฒนาท้องถิ่นในทุกด้าน 
3. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทำลายสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชุมชนเพ่ิมมากขึ้น  

ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสุขภาพของประชาชน 
4. ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม  เนื่องจากมีการใช้สารเคมีในภาคเกษตรต่อเนื่องมาเป็นระยะ

เวลานาน 
5. มีการเคลื่อนย้ายแรงงานสู่เขตเมือง  ทำให้ขาดแคลนแรงงานด้านเกษตร  และการมีผู้สูงอายุและ

เด็กในหมู่บ้าน/ชุมชนมาก 
6. ผลผลิตและมูลค่าภาคการเกษตรยังอยู่ในระดับต่ำ 
โอกาส (Opportunity ) 
1. นโยบายของรัฐในการส่งเสริมการกระจายอำนาจการปกครองทองถิ่น  โดยการสร้างดุลยภาพ

ระหว่างการกำกับดูแลและความเป็นอิสระของทองถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรท้องถิ่น 
2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการบริหารจัดการสาธารณะ

ท้องถิ่นเพ่ิมข้ึน 
3. นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์  OTOP ให้แต่ละชุชน 
4. สามารถใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าชุมชนสู่สากล 
5. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  สนับสนุนให้พัฒนาจังหวัดขอนแก่นเป็น

ศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจ  การคมนาคมและการบริการ 
6. ตลาดมีความต้องการพืชพลังงาน  สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นจากการเพ่ิมข้ึนของ

ประชากร  จะเพ่ิมความม่ันคงในการประกอบอาชีพภาคเกษตรและเพ่ิมรายได้แก่เกษตรกร 
ภัยคุกคาม (Threats) 
1. จังหวัดขอนแก่นประสบปัญหาภัยธรรมชาติตามฤดูกาล  เช่น  ภัยแล้ง  น้ำท่วม และปัญหา

สิ่งแวดล้อมและความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ 
2. การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกสู่กลุ่มวัยรุ่นผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต  ทำให้มี

ปัญหาสังคม  เช่น  ติดเกมส์   เล่นการพนัน  และมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป  ส่งผลต่อ
สุขอนามัย  เช่น  โรคอ้วน  ความดัน  โรคหัวใจ   
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3. ปัญหาโลกร้อน  ทำให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง  ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพ  และการ
ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงพาธรรมชาติ 

4.  โรคอุบัติภัยร้ายแรง  เช่น  โรคไข้หวัด  2009  H1N1 โรคไข้หวัดนก  โรคไข้เลือดออกสายพันธุ์
ใหม่  คุกคามสุขภาวะของประชาชน 

5. การเพ่ิมของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง  และการขยายตัวของเมือง ทำให้เกิด
ปัญหาสังคมเพ่ิมขึ้น  

6. ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอนไม่สามารถดำเนินการได้ตามระเบียบกฎหมาย
กำหนด  ส่งผลต่อการดำเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน 

 
วิสัยทัศน์ (Vission) 

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่  ชุมชนเข้มแข็ง  เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้  และเมืองหลักทางเศรษฐกิจ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” 

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

บริการ และการท่องเที่ยว 
5.  พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง  ระบบบริการสาธารณะและเครือข่ายการป้องกัน

และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
6.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลอย่างยั่งยืน 
7.  สืบสายวัฒนธรรม   ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่  ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดขอนแก่น  ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  44  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย  5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง  และเป็น

ระบบ 
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1.2  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

1.3  พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ
และครบวงจร 

1.5  สร้างวินัยประชาชนและความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน  การจราจร  
และการลดอุบัติเหตุ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 2.1  โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 2.2  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน  สะดวก  สะอาดและปลอดภัย 
 2.3  พัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็น

ศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างสมดุล  
 2.4  พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม 
2.5  สนับสนุนชุมชน  หน่วยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและการ

รักษา  ความสะอาดของครอบครัว  ชุมชน(ถังดักมัน  บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย การกำจัดของเสีย) 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา 
ดังนี้ 

  3.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน
ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 

  3.2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุกเพศวัยอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.3   พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามือ
อาชีพ  และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกกำลังกาย 

3.4  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือที่เหมาะสมตรงศักยภาพ
ของประชาชน 

3.5  ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ 
3.6  เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชน  กิจกรรมอาสา  เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี  เห็น

คุณค่าตนเองและสังคม 
3.7  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นแลยกระดับทักษะประชาชนในการ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนประกอบด้วย  7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1  บริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและ

ยั่งยืน 
  4.2  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 
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4.3  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  แหล่งน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
4.5  สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม   
4.6  ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิตแนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.ตามศักยภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน  ประกอบด้วย   5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  5.1  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคการเกษตร 
  5.3  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย(Food Safety) และสนับสนุน

การเกษตรอินทรีย์เพือ่ภาวะสุขภาพ 
  5.4  สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ เหมาะสมและ

นวัตกรรมในพ้ืนที่ 
5.5  ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  ประกอบด้วย  5  แนวทางการพฒันา ดังนี้ 
  6.1  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ

ปฐมภูมิ 
  6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
  6.3  สนับสนุนการฟ้ืนฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ

เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ   
  6.4  สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)  และพัฒนารูปแบบ

การบริการประชาชน 
  6.5  เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  และพัฒนา

ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 
 ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ

แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย   5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
7.1 เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก

และเยาชน 
7.2  อนุรักษ์  สืบสายทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
7.3  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
7.4  พัฒนา ส่งเสริมการพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
7.5  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การประกอบอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย   5  

แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 
  8.1  ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน 
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  8.2  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

  8.3  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  8.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
  8.5  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ วนร่วมในการ

ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
  

ปัญหาและจุดอ่อนของแผนพัฒนาองค์กรส่วนท้องถิ่น 
1. ให้น้ำหนักการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานมาก แต่ไม่ได้ให้น้ำหนักการพัฒนาด้านอ่ืนที่

สำคัญเช่นเดียวกัน  ควบคู่ไปด้วยกัน  เช่น  การพัฒนาคุณภาพคน 
2. ให้น้ำหนักการพัฒนามุ่งเน้นปริมาณงานมากกว่าคุณภาพ 
3. โครงการที่ไม่มุ่งเน้นการใช้งบประมาณมีน้อย เช่น  โครงการสร้างจิตสำนักในการรักษา

สิ่งแวดล้อม โครงการสร้างวินัยในชุมชน  โครงการรณรงค์ไม่เผาป่า  ฯลฯ 
4. ไม่มีนวัตรกรรมใหม่ๆในการดำเนินการ 
5. การประเมินติดตามผลความสำเร็จและความคุ้มค่าในการดำเนินการไม่สามารถสะท้อน

ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ในการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการได้
อย่างแท้จริง 

6. ขาดความสอดคล้องเชื่อมโยง 
7. ส่วนใหญ่เป็นโครงการระยะสั้นใน  1 ปี  ขาดโครงการท่ีทำในระยะยาวและต่อเนื่อง

และคิดโครงการที่ทำระหว่างท้องถิ่น  ทั้งในแนวนอนและแนวตั้ง 
 
8.) นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
 ตามพระราชบัญญัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพ.ศ. 2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 

2546 มาตรา 58/5 กำหนดว่าก่อนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเข้ารับหน้าที่  ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เรียกประชุมสภา  เพ่ือให้นายกแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยไม่มีการ
ลงมติ   ทั้งนี้  ภายใน  30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล   ซึ่งคณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ โดยนายบำรุง สุริยงค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  ได้แถลง
นโยบายและแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  สรุปไดด้ังนี้  

นโยบายและแนวทางในการพัฒนา โดยการยึดมั่นในการบริหารตามหลักธรรมมาภิบาลเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่พ่ีน้องประชาชนในการบริหารตามระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้การบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นสามารถบรรลุถึงภารกิจและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐและภาคประชาชน 

วิสัยทัศน์   
“ชุมชนน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม  นำการพัฒนา  ประชาชนมีส่วนร่วม” 
นโยบายการบริหารจัดการและแนวทางการพัฒนาของผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 

1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการและผังเมือง 
3. นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
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4. นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
5. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการกีฬาและนันทนาการ 
7. นโยบายด้านรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 
8. นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน 

เป้าหมาย 
การพัฒนาถนน  ขยายเขตไฟฟ้า  น้ำประปา  พัฒนาแหล่งน้ำ และเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพ 

และผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรให้มีรายได้เสริม  ด้านการศึกษา ศาสนา
และฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น รณรงค์ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของคนในครอบครัว
และชุมชนในการพ่ึงตนเองตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่
ประชาชนทุกระดับ เช่น ผู้สูงอายุ ผู้พิการผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากจน  รณรงค์ ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ให้มีสภาพสมดุลและยั่งยืน  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และการมีส่วนร่วม จากทุกภาคส่วน  
เพ่ือให้มีความสะดวกและมาตรฐานเพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆให้ประสบความสำเร็จโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งด้านคมนาคมขนส่ง ด้านการศึกษาและศาสนาด้านความสงบสุขของประชาชน  และด้านเศรษฐกิจ   การ
บริการสาธารณสุขแก่ประชาชนให้ความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  โดยเน้นการมีส่วนร่วมและเกิดความ
ยุติธรรมดังนี้ 

1.  นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน ( การคมนาคมและการขนส่ง ) 
1.1  ทางบก ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 
1.2  ทางน้ำ ก่อสร้างปรับปรุงบำรุงรักษาแหล่งน้ำ และทางระบายน้ำ 
1.3  ซ่อมปรับปรุง และ ขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4  ดูแลการขนส่ง และวิศวกรรมการจราจร 

2.  นโยบายด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ และผังเมือง 
2.1  ปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ืออุปโภคบริโภคและขยายเขตบริการน้ำประปา 
2.2  ก่อสร้างและจัดให้มีตลาดและดูแลตลาดกลางชุมชนหรืออาคารเอนกประสงค์ 
2.3  ดูแลรักษาที่ดินสาธารณประโยชน์ 
2.4  บริการออกแบบและควบคุมอาคาร 

3.  นโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคม 
3.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนและสินค้าการเกษตรอย่างครบ 
วงจร ตั้งแต่การผลิตการออกแบบการบรรจุภัณฑ์และการตลาด 
3.2  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำมาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
3.3  ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ 
3.4  พัฒนาคนให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลายเท่ากันเพ่ือสอดคล้องกับ

แนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 
4.  นโยบายด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรมจารีตประเพณี 
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4.1  พัฒนาการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุกระดับทั้งในและนอกระบบ ทั้งเด็กก่อนวัย
เรียนครอบคลุมทุกช่วงให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 

4.2  เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
4.3  อนุรักษ์วัฒนธรรมจารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

5.  นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
5.1  พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกัน และควบคุม

โรคติดต่อ การรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมีภาวะความสุขที่
สมบูรณ์ 

5.2  ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

5.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการขยะมูลฝอยในชุมชน สิ่งปฏิกูล และบำบัดน้ำเสีย 

6.  นโยบายด้านการกีฬาและนันทนาการ 
6.1  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนทางด้านการกีฬาและนันทนาการให้กับเด็กและเยาวชนและ

ประชาชนทุกระดับพัฒนาสมรรถนะการทำงานของบุคลากร ขององค์กรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
6.2  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพ่ือการบริหารงานและบริการประชาชน

อย่างรวดเร็ว 
7.  นโยบายด้านรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย 

7.1  พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น 
7.2 ส่งเสริมสนับสนุนระบบรักษาความปลอดภัยให้ชุมชนปลอดภัยโดยให้ประชาชนมีส่วน

ร่วม 
7.3  รณรงค์สนับสนุนให้หมู่บ้านและชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

8.  นโยบายด้านสวัสดิการสังคมและแก้ไขปัญหาความยากจน 
8.1  การจัดการสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็ง   และการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในทุกระดับ 
8.2  พัฒนาการจัดสวัสดิการแก่ประชาชนจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสผู้

ยากจน 
8.3  ส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มสตรี 
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2. การวิเคราะห์ศักยภาพการพฒันาทอ้งถิ่น 
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อการพัฒนา 
 1. การวิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของประชาชน 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

1 ปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ถนนเพ่ือการลำเลียงผลผลิต
ทางการเกษตรไม่สะดวก
เพียงพอทำให้การลำเลียง
ผลผลิตล่าช้า 

ทุกหมู่บ้าน -การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศของประเทศ ซึ่ง
หากระบบเศรษฐกิจระดับรากหญ้ามี
ความแข็งแกร่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกร่ง 

2 เส้นทางการคมนาคมระหว่าง
หมู่บ้านหรือระหว่างสถานที่
ราชการที่สำคัญบางส่วนยังไม่
สะดวก 
 

ทุกหมู่บ้าน -การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทำให้ท้องถิ่นเป็น
หน่วยราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน
มากยิ่งขึ้น ประชาชนจะมารับบริการ
มากขึ้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องพัฒนา
เส้นทางการคมนาคมให้มีความสะดวก 

3 ขาดแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค
บริโภคท่ีเพียงพอ โดยเฉพาะใน
ฤดูแล้ง 

หมู่บ้านที่ไม่
มีระบบ
ประปา 

-น้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็น
ปัจจัยที่สำคัญในการดำรงชีวิตท้องถิ่น
ต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ 

4  ระบบไฟฟ้าไม่ทั่วถึง
โดยเฉพาะครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่าง
จากหมู่บ้านหรือพ้ืนที่
การเกษตร 
 

เฉพาะพ้ืนที่
ยังไม่มี
ระบบไฟฟ้า 

-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
สำคัญในอนาคตโดยเฉพาะไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์สะสามารถ
แก้ปัญหาสำหรับพ้ืนที่ห่างไกลคู่
สายไฟฟ้า 

5 ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่เพียงพอ
สำหรับจุดที่มีจำเป็นต้องติดตั้ง 
 

ทุกหมู่บ้าน -ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การติดตั้ง
ไฟฟ้าสาธารณจะสามารถลดปัญหาได้
ระดับหนึ่ง 

2 ปัญหาด้าน
แหล่งน้ำ 

1 ขาดระบบบริหารการจัดการ
น้ำที่ดีเนื่องจากในฤดูน้ำหลาก
จะเกิดปัญหาน้ำท่วมเสมอ และ
ในฤดูแล้งจะประสบปัญหาการ
ขาดแคลนน้ำอย่างรุนแรง 

ทุกหมู่บ้าน -การสร้างระบบบริหารจัดการน้ำถือว่า
เป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้ำท่วม
หรือขาดแคลนน้ำได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างที่กักเก็บน้ำ การสร้างระบบ
ชลประทานการสร้างระบบระบายน้ำ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 

2 การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ
ที่มอียู่ไม่คุ้มค่า แหล่งน้ำนับว่ามี
ประโยชน์มากกว่าเพ่ือ
การเกษตรการอุปโภค บริโภค 
หากแต่ยังสามารถสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ และประโยชน์ด้าน
ต่าง ๆ นานัปการ 

ทุกหมู่บ้าน -การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้ำ จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการหารายได้ 
พ่ึงตนเอง พึ่งทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ทีจะ
เป็นทางออกที่สำคัญของประเทศใน
อนาคต 

3 ปัญหาด้าน
เศรษฐกิจและ
ความยากจน 

1 ประชาชนมีความยากจนมี
ภาระหนี้สินจำนวนมาก 
เนื่องจากยังขาดการวาง
แผนการประกอบการ 

ทุกหมู่บ้าน -ความเจริญของโลกทำให้ชีวิตประจำวัน
เปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะทำ
อยู่รอดในสังคม 

2 ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการ
ทำการเกษตรไม่มีอาชีพที่
แน่นอนทำให้ขาดโอกาสที่จะ
พัฒนาและสร้างรายได้กับ
ครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การพ่ึงพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

3 การขาดการรวมกลุ่มเพ่ือ
ประกอบอาชีพ ซึ่งกลุ่มนับว่า
เป็นพลังสำคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 

ทุกหมู่บ้าน - ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่าทั้งด้าน
ต้นทุน แรงงาน และผลผลิต 

4 การขาดเงินทุนประกอบ
อาชีพประชะชาชนส่วนใหญ่ยัง
อยู่ในฐานะที่ยากจน การลงทุน
ประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

ทุกหมู่บ้าน - การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งจะทำให้เศรษฐกิจของประเทศ
เข้มแข็ง และยั่งยืน 
 

5 การขาดความสนใจ จริงใจ 
จริงจัง ของประชาชนในพื้นที่
เอง ในการเอาใจใส่หรือสนใจ
กับโครงการช่วยเหลือของ
ภาครัฐทำให้โครงการที่รัฐ
ส่งเสริมไม่ประสบความสำเร็จ 

ทุกหมู่บ้าน - โครงการส่งเสริมต่าง ๆ ที่รัฐจัดให้กับ
ชุมชน จะประสบความสำเร็จมากหรือ
น้อยข้ึนอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ 
ทัศนคติของแต่ละชุมชน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นที่

เป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

4.ปัญหาด้าน
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

1.ประชาชนยังขาดความรู้และ
ความเข้าใจในการป้องกันโรค
ระบาดต่าง ๆทำให้ยากแก่การ
ป้องกัน 

ทุกหมู่บ้าน -คาวามเจริญของโลกทำให้ชีวิตประจำ 
วันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะ
ทำให้อยู่รอดในสังคม 

2.ประชาชนยังขาดความรู้และ
ความสนใจการรักษาสุขภาพ 
และปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
 

ทุกหมู่บ้าน -สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การพ่ึงพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง 

3. การแพร่ระบาดของยาเสพ
ติดยังคงมีอยู่ในสังคม เนื่องจาก
ขาดความต่อเนื่องในการ
ปราบปรามและป้องกันปัญหา 
 

ทุกหมู่บ้าน -มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติด
รูปแบบใหม่ ทำให้ยากแก่การป้องกัน
และสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทาปัญหาได้ก็
คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดย
เน้นที่สถาบันครอบครัว 

4. การทะเลาะวิวาทย์ของ
วัยรุ่น มีความรุนแรงมากข้ึนทุก
วัน เนื่องจากค่านิยม การ
เลียนแบบ ที่ผิด ๆ การส่งเสริม
ให้สถาบันครอบครัวมีความ
เข้มแข็งจะบรรเทาปัญหานี้ได้ 

ทุกหมู่บ้าน - โครงการส่งเสริมต่าง ๆ ที่รัฐจัดให้กับชุ
ชน จะประสบความสำเร็จมากหรือน้อย 
ขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจ ทัศนคติ
ของแต่ละชุมชน 

5. ปัญหาที่เกิดจากภัย
ธรรมชาติเป็นปัญหาที่สร้าง
ความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
ชีวิตทรัพย์สิน นับวันจะยิ่ง
รุนแรงขึ้นการเตรียม 
ความพร้อมเสมอ จะช่วยลด
ความสูญเสียลงได้ในระดับหนึ่ง 

ทุกหมู่บ้าน -ปรากฏการเอลนิลโย ทำให้สภาวะ
อากาศฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลง เกิด
ภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากข้ึน
เรื่อย ๆ 

 6. เกิดอุบัติเหตุจำนวนมาก
ในช่วงเทศกาลวันหยุด ทำให้
เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ทุกหมู่บ้าน -  เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มีผลกับ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่
เป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

5.  ปัญหาด้าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม
ท้องถิ่น การกีฬา
และนันทนาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน 
ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่
ทันสมัย และเหมาะสมกับการ
พัฒนาการในวัยนี้ 

ทุกหมู่บ้าน -สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่
จำเป็นสำคัญต่อพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าวไกล เท่าทันต่อ
โลกเพียงใด 

 

2.ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่
เป็นการศึกษาตามอัธยาศัย   
หรือการศึกษานอกระบบ  ทำให้
ยังมีความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทัน
เหตุการณ์บ้านเมือง 

ทุกหมู่บ้าน -การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษานอก
ระบบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการ
สร้างกระบวนการคิดและการเรียนรู้ใน
ชุมชน ทำให้เกิดการค้นพบศักยภาพของ
ตนเอง 

3. การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนา
ของคนให้ไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจ 
ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมหลาย
เรื่องมา 

ทุกหมู่บ้าน - วัตถุนิยมเข้ามาครอบงำสังคม ทำให้
เกิดความวุ่นวายในสังคมสมควรที่จะ
ส่งเสริมให้เกิดศีลธรรมโดยใช้ศาสนาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

4. วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม 
ภูมิปัญญาชาวบ้าน เริ่มสูญหาย
เนื่องจากไม่ได้รับความสนใจ 
จากเยาวชนรุ่นหลัง 

ทุกหมู่บ้าน - วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบรานจนเป็น
อันเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจะสูญ
หายไปหากไม่มีการดำรงรักษาไว้ 

5. ประชาชนในพื้นท่ีขาดการ
ตื่นตัวในการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

ทุกหมู่บ้าน -การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพมาก
ขึ้น การเล่นกีฬาในอนาคตจะสามารถยัด
เป็นอาชีพได้หรือ การกีฬาจะสามารถ
สร้างสุขภาพที่ดีให้เกิดข้ึนได้ จึงสมควรที่
จะมีการสนับสนุนการเล่นกีฬาในทุก
รูปแบบ 

6.ปัญหาด้านการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บ้านเมืองที่ดี 

1.ประชาชนยังขาดกระบวนการ
เรียนรู้การเมืองการปกครอง ทำ
ให้กระบวนการตรวจสอบ
ทางการการเมืองการปกครองยัง
ไม่เข้มแข็ง 
 

ทุกหมู่บ้าน -การปกครองระบอบประชาธิปไตยเป็น
การปกครองโดยประชาชน เพ่ือ
ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค์ความรู้
ด้านการเมือง-ปกครองจะทำให้สังคม
เกิดความสมดุล 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่
เป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

 2. ประชาชนยังขาดความสนใจ
ในด้านการมีส่วนร่วม ด้าน
การเมืองการปกครอง และการ
บริหารหรือพัฒนาท้องถิ่นทำให้
การดำเนินการเป็นเพียงการ
แก้ไขปัญหาของบุคคลบางกลุ่ม 

ทุกหมู่บ้าน - การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ
การวางแผนกำหนดทิศทางการพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต จำเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย 

 

3. ประชาชนไม่เข้าใจระบบ
บริหารงาน ของ อบต.ทำให้เกิด
ความเข้าใจผิดในการติดต่อ 
ประสานงาน อยู่บ่อยครั้ง 

ทุกหมู่บ้าน 
 
 

- อบต.เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพ่ิม
มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้าใจกับ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งสำคัญ 

4. ข้าราชการหรือพนักงาน ต้อง
ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้
สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ดีท่ีสุด มากกว่า
ที่เป็นอยู่ 

ทุกหมู่บ้าน - การบริหารที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่พึง
ปรารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น
ข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องมีจิตสำนึก
ในการให้บริการที่ดี 

5.ระบบบริหารจัดการของภาครัฐ
ยังมีกฎระเบียบที่มาก ทำให้การ
ให้บริการประชาชนยังขาดความ
คล่องตัว และมีข้ันตอนมาก 
 

ทุกหมู่บ้าน - การอธิบายและประชาสัมพันธ์การ
ทำความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นท่ี
ได้รับทราบ วิธีการบริหารงาน วิธีการ
ทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบล 

7.ปัญหาด้านการ
อนุรักษ์พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติ และสิ่งแวดล้อม
ให้เกิดความสมดุล
อย่างยั่งยืน และ
ด้านการท่องเที่ยว 

1. พ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับ
การปรับปรุงแก้ไข หรือพ้ืนฟู 

ทุกหมู่บ้าน - หากไม่มีการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าเสื่อมโทรม 
คุณภาพของดินจะเสื่อมถอย 

2.พ้ืนที่ป่าสีเขียวลดน้อยลง 
เนื่องจากการบุกรุกถางป่า 

ทุกหมู่บ้าน -หากยังมีการทำลายป่าไปเรื่อยจะทำ
ให้เกิดปัญหาระบบนิเวศ ปัญหาฝน
แล้ง ปัญหาน้ำท่วม น้ำป่าไหลหลาก 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา พื้นที่
เป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

 3. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็น
สิ่งที่กำลังจะสร้างปัญหาให้กับ
สังคมชนบท หากไม่มีการ
วางแผนที่ดีจะกลายเป็นปัญหาที่
ยากจะแก้ไข 
 

ทุกหมู่บ้าน -ควรจะมีการสร้างระบบบริหารจัดการ
กำจัดขยะอย่างถูกวิธีโดยไม่ก่อให้เกิด
มลพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากนับวัน
ปริมาณขยะที่กำจัดยาก ขยะมีมลพิษ
จะยิ่งมากข้ึน 

4. สถานที่ท่องเที่ยวทาง
ธรรมชาติโดยตรงในพ้ืนที่ไมม่ี 
และแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ไมไ่ด้รับการพัฒนา หรือปรับปรุง
ให้เป็นที่รู้จัก 
 

ทุกหมู่บ้าน - การท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์จะเป็นที่
นิยมมากขึ้น สมควรที่จะมีการพัฒนา
หรือดึงศักยภาพท่ีมีอยู่มาใช้ให้เกิด
ประโยชน์มากที่สุด 

5. ประชาชนยังไม่ได้รับ
ประโยชน์เท่าที่ควร 

ทุกหมู่บ้าน - การเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยวการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ
ท่องเที่ยวของท้องถิ่นแต่ละให้จะ
ก่อให้เกิดมูลค่าเพ่ิมด้านการท่องเที่ยว 
กระจายรายได้สู่ชนบท 

8. ด้านการเกษตร
อินทรีย์ 

1 ประชาชนยังใช้สารเคมขีาด
การเอาใจใส่ในการทำเกษตร
อินทรีย์อย่างจริงจัง 

ทุกหมู่บ้าน - อบต. สนับสนุนส่งเสริมให้ความ
ร่วมมือในการทำปุ๋ยอินทรีย์อย่าง
จริงจัง 
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2. การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารส่วนตำบล 

จุดแข็ง (Stength-S) จุดอ่อน (Weakness – W) 

1.  ระบบการบริหาร 
     –  มี ก า รจั ด โค ร งส ร้ า งภ าย ใน ที่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
    –  การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิ
บาล 
    –มีการแบ่ งงาน /มอบหมายหน้ าที่
รับผิดชอบ 
2.  ระบบข้อมูล 
    –มีการจัดเก็บข้อมูลในการดำเนินการ 
    -มี ก ารน ำข้ อมู ล ส ารสน เท ศ ไป ใช้
ประโยชน์ 
3. อัตรากำลัง  (พนักงานส่วนตำบล/
ลูกจ้าง) 
    –บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
    – ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
    –มีการกำหนดแผนอัตรากำลังตาม
โครงสร้าง 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
    –  การบริหารงบประมาณเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ     
5.  ศักยภาพของชุมชน 
    –  มีกลุ่มต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่นกลุ่ม
ออมทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    – มี แ ห ล่ ง น้ ำ ธ ร ร ม ช า ติ / ค ล อ ง
ชลประทานสามารถใช้ประโยชน์ในการ
เกษตรกรรม/อุปโภค   
 

1.  ระบบการบริหาร 
    –กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุง
แก้ไขตลอดเวลา  ทำให้ศึกษาไม่ทัน  ขาดความ
ชัดเจนในการดำเนินงาน 
    –พ้ืนที่รับผิดชอบมากเมื่อเทียบกับงบประมาณ  
ไม่สามารถบริการ/พัฒนาไดท้ั่วถึง 
    -ปริมาณงานถ่ายโอนมีเพ่ิมมากขึ้น   บุคลากรมี
น้อย  มีผลทำให้ผลงานไม่เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร 
    - ประชากรบางส่วนยังขาดการมีส่วนร่วม 
    - ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมือง
การปกครองและยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
2.  ระบบข้อมูล 
    –โปรแกรมการจัดเก็บข้อมูล /การนำข้อมูล
สารสนเทศไปใช้บางส่วนไม่สมบูรณ์   ระบบการ
จัดเก็บข้อมูลยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
3.  อัตรากำลัง  (พนักงาน/ลูกจ้าง) 
    – มีบุคลากรบางส่วนรับผิดชอบงานไม่ตรงสาย
งาน 
    –  บุคลากรได้รับมอบหมายงานมากเกินไป 
4.  การเงิน/งบประมาณ 
     –  งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น   
5.  ศักยภาพของชุมชน 
 – สถานที่และอาคารที่ทำการคับแคบไม่เพียงพอ 
 - มีกลุ่ม ไม่ครบทุกหมู่บ้าน สมาชิกมีน้อยยังไม่
เข้มแข็ง 
 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    –ประชาชนในพ้ืนที่ขาดจิตสำนึกในการ ในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมไม่
รับผิดชอบร่วมกัน 
-ประชาชนได้รับผลประโยชน์จากการท่องเที่ยว
ค่อนข้างน้อย เนื่องจากไม่มีการเชื่อมโยงด้านการ
ท่องเที่ยวในจังหวัด   
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โอกาส  ( Opportunity  - O) ในการพัฒนาในอนาคต  

–  นโยบายของรัฐบาล/จังหวัด  ที่สนับสนุนส่งเสริมด้านการเกษตรกรรม   
     การท่องเที่ยว  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ตำบล 

–  การสร้างความเข้มแข็งตามระบบเศรษฐกิจแบบพอเพียง  
–  การแก้ไขปัญหาความยากจน  และแก้ไขปัญหายาเสพติด  ตามนโยบายของรัฐบาล 

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด ( Threat - T) 
–  กฎหมายระเบียบ  ข้อบังคับ  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
–  การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่เหมาะสมกับเวลาดำเนินการ 
–  ภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น  ตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน 
   

3. วิสัยทัศน์ (Vision)  พันธกจิ (mission) และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลคูคำ  

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (2560-2564)  เป็นแนวทางกำหนดว่าในอนาคตองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำว่าจะพัฒนาไปใน
ทิศทางใดและเป็นเครื่องมือกำหนดแนวทางการพัฒนาขอบเขตแผนพัฒนาสามปี ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถปุระสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเพียงใด โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 

1) วิสัยทัศน์ (Vision)   
   “ชุมชนน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมดี   คนมีคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน” 
 

2)  พันธกิจ (mission)   
  2.1.) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
  2.2.) ส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนาและฟ้ืนฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงานของ

ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.3.) รณรงค์ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเองตาม

แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.4.) ส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนให้แก่ประชาชนทุกระดับ 
  2.5.) รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสภาพ

ที่สมดุล และยั่งยืน 
  2.6.) จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคท่ีดีพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2.7.) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการขององค์การ

บริหารส่วนตำบล 
  2.8.) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาของ อบต.คูคำ 
3.1) ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  ชุมชนน่าอยู่ขึ้น  ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการ

ด้านสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 
3.2) ประชาชนได้รับการศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้ง

ขยายช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึนมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
3.3) การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 
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3.4) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
3.5) ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
3.6) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ และการมีส่วนร่วม 

 
4.2  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
ประกอบด้วย  8  ยุทธศาสตร์  41  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ 
 ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขัน   

ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
   

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย   5  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 
1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึงและเป็น

ระบบ 
1.2  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่น

ให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 
1.3 พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน

แบบมีส่วนร่วม 
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ

และครบวงจร 
1,5 สร้างวินัยประชาชนและความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน  การจราจร  

และการลดอุบัติเหตุ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ประกอบด้วย   3  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 

2.1  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชน  โครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้
มาตรฐานและท่ัวถึงเพ่ือรองรับกรเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 2.2  พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงามเหมาะสม 
2.3  สนับสนุนชุมชน  หน่วยงาน  ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล การรักษา

ความสะอาดของครอบครัว/ชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง  ประกอบด้วย  7  แนวทางการ

พัฒนา ดังนี้ 
  3.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุน

ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ 
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  3.2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุกเพศวัยอย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.3   พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามือ
อาชีพ  และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกกำลังกาย 

3.4  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือที่เหมาะสมตรงศักยภาพ
ของประชาชน 

3.5  ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยม  12  ประการ 
3.6  เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชน  กิจกรรมอาสา  เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี  เห็น

คุณค่าตนเองและสังคม 
3.7  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นแลยกระดับทักษะประชาชนในการ

เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง

ยั่งยืนประกอบด้วย 5  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
  4.1  บริหารจัดการ  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและ

ยั่งยืน 
  4.2  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่าชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

4.3  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  แหล่งน้ำใต้ดินและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และมี
ประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
4.5  สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน  ประกอบด้วย   4  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 
  5.1  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  5.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมให้ภาคการเกษตร 
  5.3  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย(Food Safety) และสนับสนุน

การเกษตรอินทรีย์เพือ่ภาวะสุขภาพ 
  5.4  สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม  และ

ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 
 ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างสุขภาวะ  ประกอบด้วย   4  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 
  6.1  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ  เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ

ปฐมภูมิ 
  6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 
  6.3  สนับสนุนการฟืนฟูการแพทย์แผนไทย และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ

เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ   
  6.4  สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูขฐาน (อสม.)  และพัฒนาการ

รูปแบบการบริการประชาชน 
  6.5  เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  และพัฒนา

ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ

แข่งขันภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย   5  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 
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7.1 เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็ก
และเยาชน 

7.2  อนุรักษ์  สืบสานทำนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

7.3  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 
7.4  พัฒนาส่งเสริมการพาณิชย์  การลงทุนและการท่องเที่ยว 
7.5  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน

การประกอบอาชีพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐ  ภายใต้หลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย   5  

แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 
  8.1  ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาคประชาชน 
  8.2  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ

ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
  8.3  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
  8.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 
  8.5  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 
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1.) พัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพกลุ่มอาชีพและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ 3.) รณรงค์ ส่งเสรมิและ  พัฒนาศักยภาพ
ของคน ครอบครัวและชุมชนในการ
พึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงสู่ประชาคมอาเซียน 

2.) ส่งเสริมด้านการศกึษา  
ศาสนาและฟืน้ฟูอนุรกัษ์
วัฒนธรรมประเพณีที่ดงีานของ
ท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

4.) ส่งเสริมการจัด
สวัสดิการชุมชนให้แก่
ประชาชนทกุระดับ 

 

4.) ส่งเสริมการจัดสวัสดกิาร
ชุมชนให้แก่ประชาชนทุก

ระดับ 
 

6.) จัดให้มีและบำรุงรักษาระบบ
สาธารณูปโภคที่ดีพอต่อความต้องการ
ของประชาชนให้มีสภาพที่สมดุล และ

ยัง่ยืน 
 
 

7.) ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมกับการบริหารจัดการของ

องคก์ารบริหารสว่นตำบล 
 

8.) การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครฐั และมีส่วนรว่ม

จากทุกภาคส่วน 

1.ชุมชนมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึน้  
ชุมชนน่าอยู่ขึน้  ได้รับการดแูล
ด้านสุขภาพและการบรกิารด้าน

สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 

เป้าประสงค์/
จุดมุ่งหมาย 

3.การได้รับ
บริการด้าน

สาธารณูปโภค
มีความสะดวก
และเสมอภาค 

2.ประชาชนไดร้ับการศึกษาเพิม่มากขึน้  
ทั้งในระบบและนอกระบบการศกึษา  
รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารที่ทนัสมยัของประชาชนเพิ่มขึน้

มุ่งสู่ประชาคมอาเซยีน 

4.ประชาชนมี
อาชีพและมี

รายได้
พอเพยีง 

5.ส่งเสริมประชาชนมี
ส่วนรว่มในการอนรุกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยนื 

6.การบริหาร
จัดการภาครฐัที่ดี
แบบบูรณาการ 

และการมีสว่นร่วม 

1. การพฒันาเมืองและชมุชน ยุทธศาสตร ์
 

3. การพฒันาการศกึษาและ
ศักยภาพพลเมอืง 

2. การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพฒันาอย่างยัง่ยืน 

1.5 สร้างวินัยประชาชนและความร่วมมอืในการดูแลความ
เป็นระเบียบชุมชนการจราจร  และการลดอุบัตเิหต ุ 3.6  เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชน  กิจกรรม

อาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดี  เห็นคุณค่าตนเอง
และสงัคม 

3.5  ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลกั  12  ประการ 

5.1  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ
ชุมชนเมืองและชนบทอย่างทัว่ถึงและเป็นระบบ 

1.3  พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการ
รักษาและเยาวชน ความปลอดภัยในเขตเมือง

และชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

1.4  ส่งเสริม สนับสนนุการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบและครบวงจร 

3.7  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยในชุมชน
ท้องถ่ินและยกระดบัทักษะประชาชนในการเป็น

ผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

2.1 พัฒนาระบบขนสง่มวลชน โครงสร้างพื้นฐาน
เส้นทางคมนาคมขนสง่ให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพื่อ

รองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสูป่ระชาคม
เศรษฐกจิอาเซียน 

2.2 พัฒนาพื้นที่สเีขียวและปรับปรงุภูมิทัศน์ที่
สวยงามเหมาะสม 

3.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ัน
พื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐาน 

3.2  เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและ
ตามอัธยาศัยสำหรบัประชาชนทุกเพศวัยอย่าง

ทั่วถึงและมปีระสิทธิภาพ 

4.1  บริหารจัดการ  อนุรกัษ์   ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แบบบรูณาการและยั่งยืน 

4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหลง่น้ำ  แหล่งน้ำใต้ดินและ
การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 2.3  สนับสนุนชุมชน  หน่วยงาน  ผู้ประกอบการใน

การพัฒนาระบบสุขาภิบาล การรักษาความสะอาดของ
ครอบครัว/ชุมชน 

3.4  ส่งเสริม  สนับสนุนพฒันาการประกอบทักษะ
ฝีมือทีเ่หมาะสมตรงศักยภาพของประชาชนอาชีพ/
ทักษะฝมีือทีเ่หมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน 

4.2  อนุรักษ์  ฟื้นฟู  และเพิ่มพื้นที่ป่า  ป่า
ชุมชนและป่าต้นน้ำให้เกิดคามอุดมสมบูรณ์ 

4.4  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  
สิ่งปฏิกลูและน้ำเสีย 

3.3  พัฒนา  ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาขัน
พื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุง่สูก่ีฬามืออาชีพ
และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกกำลังกาย 

4.5  สร้างสงัคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการใช้พลงังานทางเลือก 

8.1  ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาค
ประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
 

แบบ ยท.02 

ชุมชนน่าอยู่   สิ่งแวดล้อมดี   คนมีคุณธรรม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง  สู่ประชาคมอาเซียน 

5. พัฒนาการเกษตร
อย่างอย่างยั่งยืน 

6. การเสรมิสร้างสขุ
ภาวะ 

7. การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพื่อการแข่งขนัภายใต้หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

8. การพัฒนาการบริหารภาครัฐ   
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

1.2 พัฒนาเพิม่ประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถ่ินให้มี

ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

5.2  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม
ใหภ้าคการเกษตร 

5.4  สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร 

5.3  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย
(Food Safety)และสนับสนนุการเกษตรอินทรีย์เพื่อ

ภาวะสุขภาพ 

6.1 พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ 
เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 

6.3  สนับสนุนการฟนืฟูการแพทย์แผนไทย และ
แพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง

กับการดแูลสขุภาพ 

6.4 สนบัสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขมลฐาน (อสม.) และพัฒนาการรูปแบบ

การบริการประชาชน 

6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ
และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

6.5  เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อ  โรคอุบัติใหม่และ
การแพรร่ะบาดในพื้นที่และพัฒนาระบบการสง่ต่อ

ร่วมกับหน่วยบรกิารที่มีคุณภาพ 

7.1  เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม จิต
สาธารณะและวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

7.2  อนรุักษ์  สืบสานทำนุบำรุงศาสนา 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและภูมิปญัญาท้องถ่ิน

ลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม  ประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

7.3  พฒันาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกจิชุมชน
ให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 

7.4  พฒันาสง่เสรมิการพาณิชย์  การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 7.5  ส่งเสริม สนบัสนุนกระบวนการเรียนรู้และการ

นำหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ 

8.4  ส่งเสริมกระบวนการมสี่วนร่วมและการ
สร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

8.5  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความ
โปรง่ใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในทอ้งถ่ิน 

8.2 ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

8.3  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มข้ึน
และพรอ้มรบัการเปลี่ยนแปลง 
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บทที่ 4  
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564) 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
 

4.1  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
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บทที่ 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2560-2564)  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนา
เมืองและชุมชน 

1.1  พั ฒ น า ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โ ภ ค  
สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอย่างทั่วถึง
และเป็นระบบ 

1.2  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือข่าย
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

1.3 พัฒนา  ส่งเสริม และสนับสนุนระบบ
การรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน
แบบมสี่วนร่วม 

1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร 

1.5 สร้างวินัยประชาชนและความร่วมมือ
ใน ก า ร ดู แ ล ค ว า ม เป็ น ร ะ เบี ย บ ชุ ม ช น  
การจราจร  และการลดอุบัติเหตุ 

 
 

-สำนักงานปลัดฯ 
 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
 

2.1  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่ ง
มวลชน  โครงสร้างพ้ืนฐานเส้นทางคมนาคม
ขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึงเพ่ือรองรับกร
เปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2.2  พัฒนาพ้ืนที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามเหมาะสม 

2 .3  ส นั บ ส นุ น ชุ ม ช น   ห น่ ว ย ง า น  
ผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
การรักษาความสะอาดของครอบครัว/ชุมชน 
 
 

-กองช่าง 
 
 
 
 

-สำนักงานปลัดฯ 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนา
การศึกษาและศักยภาพ
พลเมือง 
 
 
 
 
 
 

3.1  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ขั้ น พ้ื น ฐาน ใน ระบบ ให้ ได้ ม าตรฐานและ
สนั บ สนุ น ให้ ผู้ เรี ยน ได้ รับ การพั ฒ นาเต็ ม
ศักยภาพ 

3.2  เพ่ิมโอกาสทางการศึกษานอกระบบ
และตามอัธยาศัยสำหรับประชาชนทุกเพศวัย
อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

3.3   พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการ
กีฬาขั้นพ้ืนฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามือ
อาชีพ  และการกีฬา/นันทนาการเพ่ือออกกำลัง
กาย 

3.4  ส่งเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ/ทักษะฝีมือที่ เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน 

3.5  ส่ ง เสริมและปลูกฝั งค่ านิ ยม   12  
ประการ 

3.6  เพ่ิมพ้ืนที่สร้างสรรค์แก่เด็กเยาวชน  
กิจกรรมอาสา  เพ่ือการใช้ทักษะชีวิตที่ดี  เห็น
คุณค่าตนเองและสังคม 

3.7  ส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตยใน
ชุมชนท้องถิ่นแลยกระดับทักษะประชาชนใน
การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง 

 

-สำนักงานปลัดฯ 
- กองการศึกษาฯ 

 
 

-สำนักงานปลัดฯ 
- กองการศึกษาฯ 

 
-สำนักงานปลัดฯ 
- กองการศึกษาฯ 
 

 
-สำนักงานปลัดฯ 
 
 
- กองการศึกษาฯ 
 
- กองการศึกษาฯ 
 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
 
 
 

4 .1   บ ริห ารจั ดการ   อนุ รั กษ์   ฟ้ื น ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณา
การและยั่งยืน 

4.2  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  ป่า
ชุมชนให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

4.3  พัฒนาฟ้ืนฟูแหล่งน้ำ  แหล่งน้ำใต้ดิน
และการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ  และ
มีประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีส่วนร่วม 

4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะ
ชุมชน  สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 

4.5  สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก 

-สำนักงานปลัดฯ 
 
 
-สำนักงานปลัดฯ 

 
-สำนักงานปลัดฯ 
 
 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
  
-สำนักงานปลัดฯ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การ
พัฒนาการเกษตรอย่างย่ังยืน   

5.1  พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้ภาคการเกษตร 

5.3  ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่
ป ล อ ด ภั ย (Food Safety) แ ล ะ ส นั บ ส นุ น
การเกษตรอินทรีย์เพือ่ภาวะสุขภาพ 

5.4  สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม  และ
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้  และต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพ้ืนที่ 

-สำนักงานปลัดฯ 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
 
 
 
-สำนักงานปลัดฯ 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  6  การ
เสริมสร้างสุขภาวะ   

6.1  พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มี
คุณภาพ  เข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ
ปฐมภูมิ 

6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้ มี
คุณภาพและเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมกัน 

6.3  สนับสนุนการฟืนฟูการแพทย์แผนไทย 
และแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและ
เชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ   

6 .4   ส นั บ ส นุ น ก ารป ฏิ บั ติ ง าน ข อ ง
อาสาสมัครสาธารณสุขมูขฐาน (อสม.)  และ
พัฒนาการรูปแบบการบริการประชาชน 

6.5  เฝ้าระวัง  ป้องกันโรคติดต่อ  โรคอุบัติ
ใหม่และการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  และพัฒนา
ระบบการส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  7  การสร้าง
เสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง
และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

7.1 เสริมสร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรม 
จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ
เยาชน 

7.2  อนุรักษ์  สืบสานทำนุบำรุงศาสนา  
ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.3  พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได ้

7.4  พัฒนาส่งเสริมการพาณิชย์  การลงทุน
และการท่องเที่ยว 

7.5  ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้
และการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้
ในการประกอบอาชีพ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์ที่  8  การ
พัฒนาการบริหารภาครัฐ  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล   

8.1  ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ภาค
ประชาชน 

8.2  ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

8.3  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้
เพ่ิมข้ึนและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

8.4  ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและ
การสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

8.5  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความ
โปร่งใส  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

 

-สำนักงานปลัดฯ 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กองการศึกษาฯ 
 
 

 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1. ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  ชุมชนน่าอยู่ข้ึน  ได้รับการดูแลด้านสุขภาพและการบริการด้าน
สวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง 

2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มมากขึ้น  ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้งขยาย
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 

3. การได้รับบริการด้านสาธารณูปโภคมีความสะดวกและเสมอภาค 
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
5. ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(kpis) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย(Targets) 

ปี 60-64 ปี  60 ปี  61 ปี  62 ปี  63 ปี  64 
1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดี
ขึ้น  ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ 
และการบริการด้านสวัสดิการ
สังคมอย่างท่ัวถึง   ส่งเสริม
ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและการฟื้นฟู
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.จำนวนประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดี
และได้รับการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ 
2.จำนวนประชากรที่ได้รับการบรกิาร
ด้านสวสัดิการสังคม 
3.จำนวนประชาชนในตำบลที่ให้ความ
สนใจในกิจกรรมทางศาสนาอยูเ่ปน็
ประจำ 
4.โครงการตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

1. ประชาชนในตำบลได้ใช้บริการ
สาธารณสุขร้อยละ  95 
2.ประชาชนในตำบลได้รับบริการด้าน
สวัสดิการสังคมร้อยละ 95 
3.ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรม
ทางศาสนาร้อยละ 90  ของครัวเรอืน
ทั้งหมด 
4.ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมทางศาสนาร้อยละ 85 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 

70-95% 
 

75-95% 
 

65-90% 
 
 

65-85% 
 

70% 
 

75% 
 

65% 
 
 

65% 
 

75% 
 

80% 
 

70% 
 
 

70% 

80% 
 

85% 
 

75% 
 
 

75% 
 

85% 
 

90% 
 

80% 
 
 

80% 

95% 
 

95% 
 

85% 
 
 

85% 

 2. ประชาชนได้รับการศึกษา
เพิ่มขึ้น ทั้งในระบบและนอก
ระบบการศึกษา  รวมทั้งขยาย
ช่องทางในการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชน
เพิ่มขึ้นมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1..ร้อยละของประชาชนท่ีมีช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพื่อมุ่งสู่
ประชาคมอาเซียน 
2.เด็กและเยาวชน  ท่ีอยู่ในวัยเรียน
ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง 
 
 

1.ประชาชนทีมีช่องทางในการเรียนรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยมีร้อยละ  86 
ของประชากรทั้งหมด 
2. เด็ก  เยาวชน  ได้รับการศึกษาร้อย
ละ  100 
 

70-86% 
 
 

80-100% 
 
 

70% 
 
 

80% 
 
 

74% 
 
 

85% 
 
 

78% 
 
 

90% 
 
 

82% 
 
 

95% 
 
 

86% 
 
 

100% 
 
 

3. การไดร้ับบริการด้าน
สาธารณูปโภค/การคมนาคมที่มี
ความสะดวกและเสมอภาค 
 

1.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม 

1.  ครัวเรือนท่ีมีความสะดวกในการ
คมนาคมร้อยละ  85 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 

70-90% 
 
 

70% 
 
 

75% 
 
 

80% 
 
 

85% 
 
 

90% 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(kpis) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย(Targets) 

ปี 60-64 ปี  60 ปี  61 ปี  62 ปี  63 ปี  64 
4. .ประชาชนมีอาชีพมีรายได้
พอเพียง 

1.ร้อยละของประชาชนในวัยทำงาน(18-
60) ที่มีงานทำ 
2.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรายรบัที่มี
รายรับมากกว่ารายจ่าย 
3.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาแล้ว
สามารถขายได ้

1. ประชาชนในวัยทำงานมีงานทำร้อย
ละ 80 ประชาชนในวัยทำงานท้ังหมด 
2.ครัวเรือนที่มรีายได้มากกวารายจ่าย
ประมาณ  95 
3. ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ทำขึ้นมาแล้ว
ขายได้  ร้อยละ 65 

60-80% 
 

75-95% 
 

45-65% 
 

60% 
 

75% 
 

45% 
 

65% 
 

80% 
 

50% 
 

70% 
 

85% 
 

55% 
 

75% 
 

90% 
 

60% 
 

80% 
 

95% 
 

65% 
 

5.  ส่งเสริมประชาชนมสี่วนร่วม
ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1.ร้อยละของความพึงพอใจชุมชนในการ
บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

1. ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
ของหมู่บ้านตนเองร้อยละ  85 

65-85% 
 
 
 

65% 
 
 

70% 
 
 
 

75% 
 
 

80% 
 
 

85% 
 
 

6. การพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน 

1.  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท่ี
ได้รับการพัฒนา 

1. แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาร้อยละ   75 

55-75% 
 
 

55% 
 
 

60% 
 
 

65% 
 
 

70% 
 
 

75% 
 

7. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
แบบบูรนาการและมีส่วนร่วม 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ภาครัฐ 
2.ภาครัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
บริหารจดัการอยูเ่สมอ 

1. ประชาชนให้ความสนใจภาครัฐร้อย
ละ  70  ของประชาชนท้ังหมด 
2. โครงสร้างของภาครัฐปรับเพื่อการ
บริหารจดัการทีด่ี  ร้อยละ  90 

50-70% 
 

80-90% 
 
 

50% 
 

80% 
 
 

55% 
 

82% 
 
 

60% 
 

86% 
 
 

65% 
 

88% 
 
 

70% 
 

90% 
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2.  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

 

1.1พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกรับดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วง
วัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 ส่งเสริม  สร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
1.3 พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  
การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมี
สุขภาวะที่สมบูรณ์ 
1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร 
1.5  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
ให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ   
 

1.1.1  ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนได้รับการศึกษาข้ัน  
         พ้ืนฐาน 
1.1.2  ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน 
1.1.3  จัดทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนดีแต่ยากจน 
1.2.1  อนุรักษ์ ส่งเสริมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1.2.2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนสร้างค่านิยม  คุณธรรม       

จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
1.3.1  อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมการและ 
         ป้องกันโรค 
1.3.2  ส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
1.3.3  เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์

ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพร 
1.5.1 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก  

เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที่ 
1.5.2  ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกชุมชน 
1.5.3  ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

 

1.6  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  อปท. ทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
1.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพ่ือการ
บริหารงานและการบริการประชาชน 
 
 
1.8 การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ระดับ 
 

1.6.1  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้
ทุกระดับ 

1.6.2  จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ใหครอบคลุมทุกด้าน 
1.6.3  จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเผยแพร่ข่าวสาร  
1.7.1  จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
1.7.2  การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ/ขอมูล พ้ืนฐานเพ่ือใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
1.8.1  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
1.8.2  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนทุกระดับ  
1.8.3  จัดเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
1.8.4  การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 
1.8.5  ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 
1.8.6  รณรงคส์่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์ และช่วยเหลือผู้ป่วย 
          โรคเอดส์ 
1.8.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบาย

ของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

 
 

 

 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และ
ระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 
  

 

2.1.1     ก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ 
2.1.2     ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
2.1.3     ปรับปรุงผิวจราจร 
2.1.4     ขยายผิวจราจร 
2.1.5     ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน  ลูกรัง  ถนน คสล. 
            สะพาน  ถนนลาดยาง 
2.1.6     ก่อสร้างสะพาน 
2.1.7   ขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ 
2.1.8   ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
2.1.9   ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
2.1.10  ติดตั้งไฟระวังอันตราย 
2.1.11  ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2.1.12  ควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
2.1.13  ขุดลอกคลองทิ้งน้ำ คลองยืม และพัฒนาแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า 
และการแข่งขัน 
 

 

3.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การ
ออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 

3.1.1  ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

3.1.2  ส่งเสริมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 
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3.2 ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 
 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
และแข่งขันได้ 
3.4 พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.1.3  ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินเศรษฐกจิชุมชน 

3.2.1  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

3.2.2  รณรงค์ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3.1  ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

3.4.1  ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคูคำ 

3.4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษบ้าน
หม้อ 

3.4.3  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คง
อยู่ อย่างยั่งยืน 
4.2  อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  และป่าต้นน้ำลำธาร
ให้เกิดความสมบูรณ์ 
 

4.1.1  ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1.2  รณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
 
4.2.1  อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  และป่าต้นน้ำลำธารให้

เกิดความสมบูรณ์ 
4.2.2  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
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 4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
 
 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและ
น้ำเสีย 

4.3.1  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็น
ระบบ 

4.3.2  ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน 
4.3.3  ขุดลอกคลองระบายน้ำ 
4.4.1  จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดม

สมบูรณ์ 
4.4.2   จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 
4.5.1  ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ 
4.5.2  การจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
4.5.3  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การแยกขยะ 
4.5.4  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
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บทที่  5 
การติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ 

 
-กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
-ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
-กำหนดเครื่องมอืที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
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บทที่  5 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 

 
5.1  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล  และระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ประกอบด้วย 
 (1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก        จำนวน      3    คน  
 (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก   จำนวน      2    คน 
 (3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก    จำนวน      2    คน 
 (4)  หัวหน้าส่วนราชการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                 จำนวน      2    คน 
 (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                       จำนวน      2    คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกคน
หนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการมีวาระ  2  ปี  และสามารถเลือกซ้ำอีกได้ 
 

และ ข้อ 29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
               (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
               (3) รายงานผลและนำเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา                 
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือน  ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
               (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
 

5.2  การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คูคำ โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด  กำหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 
 1. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2 .แบบติดตามแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนาใช้แบบรายงาน  3  แบบ  คือ 
  3.1 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
  3.2 แบบประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม 
  3.3 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่
ละยุทธศาสตร์ 
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แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน 

แบบที่ 1 
การประเมินการจัดทำแผน 

ยุทธศาสตร์ของ อบต.  
 

แบบติดตามแผน 

แบบที่ 2 
แบบติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานของ อบต. 

แบบที ่3/2  
แบบประเมินความพึงพอใจ  ต่อ
ผลการดำเนินงานของ อบต. ใน

ภาพรวม 

แบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ

ผลการดำเนินงานของ 
อบต.ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

แบบประเมินผลแผน 

แบบที ่3/1 
แบบประเมินการดำเนินงาน 

ตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 
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แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คำชี้แจง :  แบบที่  1   เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น .....องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ...... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 

 
 

10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



85 

 
 
 

คำชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 6 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ดำเนินงานในเดือนตุลาคม – มีนาคม หรือห้วงที่ 1 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ.......... 
2.  รายงานผลการดำเนินงานห้วงที่   
 (1)  ห้วงที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)  (2)  ห้วงที่  2 (เมษายน-กันยายน) 
 ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ....... ปีที่ 2 พ.ศ....... ปีที่ 3 พ.ศ........ รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...         
2...         
3.         
4.         

รวม         
 

4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี .......... 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ
ที่อยู่ในระหว่าง

ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ
ที่มีการยกเลิก 

จำนวนโครงการ
ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

1.             
2.             
3.             
4.             
รวม             
 

5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 
จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 

1...         
2...         
3.         
4.         

รวม         

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
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ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  ............ 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการเสร็จ
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

      
      

รวม      
 
 

ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน..................................................................... 

ฯลฯ 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

 

คำชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนตำบล........................................ 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน................................................................................................... ................... 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
4.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   
2.   
3.   
4.   

รวม   
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 แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   

 
(คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น พอใจมาก 
(10) 

พอใจ 
(7) 

พอใจน้อย 
(4) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 
 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 
 

   

6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 
 

   

7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 
 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 
 

   

 
ภาพรวม 
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แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  อปท.  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่  1.........……………………………………………………………………………….. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น พอใจมาก 
(10) 

พอใจ 
(7) 

พอใจน้อย 
(4) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

ภาพรวม    
ฯลฯ 

 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลัง
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 
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5.3  การกำหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสาม

ปี (พ.ศ. 2560-2564)   ดังนี้ 
  1 ห้วงที่  1 (ตุลาคม-มีนาคม) 
  2 ห้วงที่  2          (เมษายน-กันยายน) 
 

 โดยจะดำเนินการสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในภาพรวม  และเสนอรายงาน
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล   
คูคำ เพ่ือประกาศให้กับประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ภายในเดือนธันวาคม โดยเน้นการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำมีศักยภาพ
ดำเนินการได้ ในส่วนของโครงการที่ เกินศักยภาพจะประสานงานเพ่ือขอทราบผลความก้าวหน้ากับ
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ  เพ่ือที่จะได้นำมาจัดทำเป็นรายงานประกาศให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไป 

ระบบตดิตามผล ระบบประเมินผล 

ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา ผู้ประเมิน รายงาน ระยะเวลา 

 1.ใช้แบบรายงาน   แบบท่ี 2 
แบบติดตามผลการดำเนินงาน
ของ อบต.  

ทุกๆ 6 เดือน อบต. 1.ใช้แบบรายงาน แบบท่ี 1 การ
กำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ของ  อบต. 

2.ส่งรายงาน 

เมื่อ  อบต.
ประกาศใช้แผนฯ 

 2.ส่งรายงาน ทุกๆ 6 เดือน อบต. 1.ใช้แบบรายงาน ที่ 3/1 แบบ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตรโ์ดยใช้แบบท่ี 
3/2 แบบประเมินความพึงพอใจ
ต่อผลการดำเนินงานของ อบต.
ในภาพรวม  และแบบที่ 3/3 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อ
ผลการดำเนินงานของ อบต.ใน
แต่ละยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือ
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

2.ส่งรายงาน 

ทุกๆ ป ี

 
หมายเหตุ :  คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ 

 ได้กำหนดห้วงระยะการประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้ 

 1 ห้วงที่  1 (ตุลาคม-มีนาคม) 
 2 ห้วงที่  2 (เมษายน-กันยายน) 
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จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(kpis) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย(Targets) 

ปี  58-59 ปี  58 ปี  59 
1.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตทีดีขึน้  
ได้รับการดูแลด้านสุขภาพ และการ
บริการดา้นสวสัดิการสังคมอย่างท่ัวถึง   
ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรม
ทางศาสนาและการฟื้นฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

1.จำนวนประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดีและ
ได้รับการดูแลสุขภาพอยู่เสมอ 
2.จำนวนประชากรที่ได้รับการบรกิารด้าน
สวัสดิการสังคม 
3.จำนวนประชาชนในตำบลที่ให้ความสนใจใน
กิจกรรมทางศาสนาอยู่เป็นประจำ 
4.โครงการตา่งๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 

1. ประชาชนในตำบลได้ใช้บริการสาธารณสุข
ร้อยละ  95 
2.ประชาชนในตำบลได้รับบริการด้าน
สวัสดิการสังคมร้อยละ 95 
3.ประชาชนให้ความสนใจในกิจกรรมทาง
ศาสนาร้อยละ 90  ของประชาชนท้ังหมด 
4.ประชาชนท่ีเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมทาง
ศาสนาร้อยละ 90 
 

95% 
 

95% 
 

90% 
 

90% 
 

85% 
 

85% 
 

85% 
 

80% 
 

95% 
 

95% 
 

90% 
 

90% 

 2. ประชาชนได้รับการศึกษาเพิ่มขึ้น 
ทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  
รวมทั้งขยายช่องทางในการรับรู้ขอ้มูล
ข่าวสารที่ทันสมัยของประชาชนเพิ่มขึ้น
มุ่งสู่ประชาคมอาเซียน 
 

1..ร้อยละของประชาชนท่ีมีช่องทางในการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพื่อมุ่งสู่ประชาคม
อาเซียน 
2.เด็กและเยาวชน  ท่ีอยู่ในวัยเรียนได้รับ
การศึกษาอย่างทัว่ถึง 
 
 

1.ประชาชนทีมีช่องทางในการเรียนรู้ข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยมรี้อยละ  80 ของประชากร
ทั้งหมด 
2. เด็ก  เยาวชน  ได้รับการศึกษาร้อยละ  
100 
 

80% 
 
 

100% 
 
 

70% 
 
 

95% 
 
 

80% 
 
 

100% 
 
 

 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
( Goals) 

ตัวช้ีวัด(kpis) 
ข้อมูลพื้นฐาน 

(Baseline  Data) 

เป้าหมาย(Targets) 

ปี  58-59 ปี  58 ปี  59 
3. การไดร้ับบริการด้านสาธารณูปโภค/ 1.ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับความสะดวกใน 1.  ครัวเรือนท่ีมีความสะดวกในการคมนาคม 80% 75% 85% 

 74 
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การคมนาคมที่มีความสะดวกและเสมอ
ภาค 
 

การคมนาคม ร้อยละ  85 ของครัวเรือนท้ังหมด  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

4. .ประชาชนมีอาชีพมีรายได้พอเพียง 1.ร้อยละของประชาชนในวัยทำงาน(18-60) ท่ีมี
งานทำ 
2.  ร้อยละของครัวเรือนท่ีรายรบัที่มีรายรับ
มากกว่ารายจา่ย 
3.ร้อยละของผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นมาแล้วสามารถ
ขายได ้

1.ประชาชนในวัยทำงานมีงานทำร้อยละ 80 
ประชาชนในวัยทำงานท้ังหมด 
2.ครัวเรือนที่มรีายได้มากกวารายจ่าย
ประมาณ  90 
3.ผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่ทำขึ้นมาแล้วขายได้  
ร้อยละ 65 

80% 
 

95% 
 

75% 

70% 
 

85% 
 

65% 

80% 
 

95% 
 

75% 

5. ส่งเสรมิประชาชนมสี่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 
 

1.ร้อยละของความพึงพอใจชุมชนในการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

1.  ประชาชนมีความพึงพอใจในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
ของหมู่บ้านตนเองร้อยละ  95 

95% 
 
 

85% 
 
 
 

95% 
 
 
 

      

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
(Goals) 

 

ตัวช้ีวัด(kpis) 
 
 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data 

 

เป้าหมาย(Targets) 
 

ปี  58-59 ปี  58 ปี  59 

75 
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6.การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวใน
ชุมชน 

1.  จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนท่ีได้รับการ
พัฒนา 

1.แหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
ร้อยละ   75 

75% 60% 75% 

7.การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรนา
การและมีส่วนร่วม 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของภาครัฐ 
 
2.ภาครัฐมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบริหาร
จัดการอยู่เสมอ 

1.ประชาชนให้ความสนใจภาครัฐรอ้ยละ  75  
ของประชาชนท้ังหมด 
2.โครงสรา้งของภาครัฐปรับเพื่อการบริหาร
จัดการที่ดตีลอดร้อยละ  90 

75% 
 

90% 

70% 
 

75% 

75% 
 

90% 

 
 
 
 
 
 
 
 

2.  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

1.1พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มี
คุณภาพในทุกรับดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วง

1.1.1  ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนได้รับการศึกษาข้ัน  
         พ้ืนฐาน 
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 วัย ให้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2 ส่งเสริม  สร้างค่านิยม  คุณธรรม  จริยธรรมและ
วัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน 
1.3 พัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการด้าน
สาธารณสุข  การป้องกันและควบคุมโรค  การรักษาพยาบาล  
การฟ้ืนฟูสมรรถนะทางด้านร่างกายและจิตใจให้ประชาชนมี
สุขภาวะที่สมบูรณ์ 
1.4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์ทางเลือก การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร 
1.5  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ
ให้กับเด็ก  เยาวชนและประชาชนทุกระดับ   
 

1.1.2  ส่งเสริมด้านการเรียนการสอน 
1.1.3  จัดทุนการศึกษาให้แก่ผู้เรียนดีแต่ยากจน 
1.2.1  อนุรักษ์ ส่งเสริมสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
1.2.2  ส่งเสริม สนับสนุน ให้เยาวชนสร้างค่านิยม  คุณธรรม       

จริยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม 
1.3.1  อบรม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเตรียมการและ 
         ป้องกันโรค 
1.3.2  ส่งเสริมการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน 
1.3.3  เฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ 
1.4.1 ส่งเสริม และสนับสนุนการแพทย์แผนไทย การแพทย์

ทางเลือก การแพทย์พ้ืนบ้าน และสมุนไพร 
1.5.1 จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการให้กับเด็ก  

เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในพ้ืนที ่
1.5.2  ส่งเสริมการออกกำลังกายทุกชุมชน 
1.5.3  ซื้ออุปกรณ์กีฬาให้ชุมชน 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

 

1.6  พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  อปท. ทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

1.6.1  ส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้
ทุกระดับ 
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1.7 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย  เพ่ือการ
บริหารงานและการบริการประชาชน 
 
 
1.8 การจัดสวัสดิการสังคมสงเคราะห์  การพัฒนาและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนทุก
ระดับ 
 

1.6.2  จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ใหครอบคลุมทุกด้าน 
1.6.3  จัดตั้งศนูย์ข้อมูลเผยแพร่ข่าวสาร  
1.7.1  จัดหาเครื่องมืออุปกรณ์การปฏิบัติงานที่ทันสมัย 
1.7.2  การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศ/ขอมูล พ้ืนฐานเพ่ือใช้

ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  
1.8.1  การจัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม 
1.8.2  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่ วนร่วมของ

ประชาชนทุกระดับ  
1.8.3  จัดเบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
1.8.4  การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ท้องถิ่น 
1.8.5  ซ่อมแซมบ้านเรือนให้ผู้ยากจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้ 
1.8.6  รณรงคส์่งเสริมการป้องกันโรคเอดส์ และช่วยเหลือผู้ป่วย 
          โรคเอดส์ 
1.8.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการตามแนวทางนโยบาย

ของรัฐบาล จังหวัดและอำเภอ  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   การพัฒนาเมืองและชุมชนให้
น่าอยู่ 

 

2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง และ
ระบบการให้บริการขนส่งมวลชน 

 

2.1.1     ก่อสร้างถนน  คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ 
2.1.2     ก่อสร้างท่อระบายน้ำ 
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  2.1.3     ปรับปรุงผิวจราจร 
2.1.4     ขยายผิวจราจร 
2.1.5     ซ่อมแซมบำรุงรักษาถนน  ลูกรัง  ถนน คสล. 
            สะพาน  ถนนลาดยาง 
2.1.6     ก่อสร้างสะพาน 
2.1.7   ขุดลอกท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ 
2.1.8   ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ 
2.1.9   ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 
2.1.10  ติดตั้งไฟระวังอันตราย 
2.1.11  ปรับปรุงครุภัณฑ์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
2.1.12  ควบคุมดูแลการก่อสร้าง 
2.1.13  ขุดลอกคลองทิ้งน้ำ คลองยืม และพัฒนาแหล่งน้ำ

ธรรมชาติ 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า 
และการแข่งขัน 
 
 
 

 

3.1 พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
ชุมชนและสินค้าเกษตรอย่างครบวงจรตั้งแต่การผลิต การ
ออกแบบ การบรรจุภัณฑ์ และการตลาด 
 
3.2 ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำ

3.1.1  ศึกษาดูงานของกลุ่มอาชีพ 

3.1.2  ส่งเสริมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 

3.1.3  ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินเศรษฐกิจชุมชน 
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ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 
 
 
3.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง
และแข่งขันได้ 
3.4 พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

3.2.1  ส่งเสริม  สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และน้อมนำ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ 

3.2.2  รณรงค์ส่งเสริมการดำรงชีวิตตามแนวพระราชดำริ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3.3.1  ส่งเสริม สนับสนุน การดำเนินกลุ่มอาชีพวิสาหกิจชุมชน 

3.4.1  ส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลคูคำ 

3.4.2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษบ้าน
หม้อ 

3.4.3  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้ผักปลอดสารพิษ 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

4.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเครือข่ายในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้คง
อยู่ อย่างยั่งยืน 
4.2  อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  และป่าต้นน้ำลำธาร
ให้เกิดความสมบูรณ์ 
 

4.1.1  ปลูกจิตสำนึกรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1.2  รณรงค์ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี 
 
4.2.1  อนุรักษ์  ฟื้นฟู และเพ่ิมพ้ืนที่ป่า  และป่าต้นน้ำลำธารให้

เกิดความสมบูรณ์ 
4.2.2  จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
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 4.3  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่าง
เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ 
 
 
4.4  การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดมสมบูรณ์ 
 
 
4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและ
น้ำเสีย 

4.3.1  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็น
ระบบ 

4.3.2  ขุดลอกแหล่งน้ำที่ตื้นเขิน 
4.3.3  ขุดลอกคลองระบายน้ำ 
4.4.1  จัดกิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพดินให้อุดม

สมบูรณ์ 
4.4.2   จัดกิจกรรมปลูกหญ้าแฝก 
4.5.1  ปรับปรุงสถานที่ทิ้งขยะ 
4.5.2  การจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูลและน้ำเสีย 
4.5.3  ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การแยกขยะ 
4.5.4  จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 

 

 
81 
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ภาคผนวก 
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6.1 องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ได้มีคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  ที ่ 8 /2555  ลงวันที่  9   

เดือน มกราคม 2555    แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล  
คูคำ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ข้อ  28 ประกอบด้วย 

 (1)  นายสุวรรณ  คำมูล  ประธานสภา  อบต.คูคำ   กรรมการ 
 (2)  นางเกศราภรณ์  จันทจร เลขานุการ สภา อบต.คูคำ  กรรมการ 
 (3)  นายกิตติศักดิ์  โคตรศรีวงษ์ สมาชิกสภา อบต.คูคำ   กรรมการ 
 (4)  นายพิกุล    โมลี  ตัวแทนประชาคมตำบลคูคำ  กรรมการ 
(5)  นายอำพร  ทองดี  ตัวแทนประชาคมตำบลคูคำ  กรรการ 
(6)  นายสุเทพ  นาร่อง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กรรมการ 
(7)  นางสาวประกอบ  ทับซ้าย ผอ.รพสต.    กรรมการ 
(8)  นางลำเภา    กัสนุกา  ผู้อำนวยการกองคลัง   กรรมการ 
 (9)  นายอาทิตย์  สารขันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง   กรรมการ 
 (10) นายสุพล  สะตะ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
(11) ส.ต.มนชัย  กันทำ  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

   

 ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ มีอำนาจหน้าที่
ดังนี้ 

 1.กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

 4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
 

6.2   การกำหนดวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คูคำ โดยใช้แบบรายงาน 3 แบบตามรูปแบบที่กรมส่งเสริม

การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เป็นแนวทางไว้   คือ 
 
 

 1.  แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
  ใช้แบบรายงาน แบบที่ 1 การประเมินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
2. แบบติดตามแผนพัฒนา 

ใช้แบบรายงาน แบบที่ 2 แบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

3. แบบประเมินผลแผนพัฒนา 
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ใช้แบบรายงาน 3 แบบ คือ 
  - แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
- แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

  - แบบประเมินความพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ 

 
6.3  การกำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ ได้กำหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
เป็นรายไตรมาส ดังนี้ 

  1.  ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม) 
  2.  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
  3.  ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน) 
  4.  ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 
  โดยจะดำเนินการสรุปการติดตามและประเมินแผลแผนพัฒนาในภาพรวม และเสนอ

รายงานผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล และคณะกรรมการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตำบล เพื่อประกาศให้กับปะระชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  ภายในเดือนธันวาคม 
โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลคูคำ  มีศักยภาพที่
จะสามารถดำเนินการได้ ในส่วนของโครงการที่เกินศักยภาพจะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจาก 
คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ เพ่ือที่จะนำมาจัดทำเป็นรายงานประกาศให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แบบท่ี  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
คำชี้แจง :  แบบที่  1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 

 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..............องค์การบริหารส่วนตำบล............................................... 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
 

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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10. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

 
 

11. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส (3 เดือน) 
 
คำชี้แจง :  แบบที่  2 เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตาม
และรายงานผลการดำเนินงานทุก  ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการ
ดำเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..........องค์การบริหารส่วนตำบล............................................... 
2.  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่   
 (1)  ไตรมาสที่ 1(ตุลาคม-ธันวาคม)  (2)  ไตรมาสที่ 2 (มกราคม-มีนาคม) 
 (3)  ไตรมาสที่3 (เมษายน-มิถุนายน) (4)  ไตรมาสที่4  (กรกฎาคม-กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ....... ปีที่ 2 พ.ศ....... ปีที่ 3 พ.ศ........ รวม 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         

 
4. ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี ....... 

ยุทธศาสตร์ 

จำนวน
โครงการที่

เสร็จ 

จำนวน
โครงการที่อยู่
ในระหว่าง
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที่ยัง

ไม่ได้
ดำเนินการ 

จำนวน
โครงการที่มี
การยกเลิก 

จำนวน
โครงการที่มี
การเพ่ิมเติม 

จำนวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย จำนวน ร้อย
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ละ ละ ละ ละ ละ ละ 
1...             
2...             
ฯลฯ             
รวม             

 
5.  การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ........... 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบหน่วยงานอื่น รวม 

จำนวน
เงิน 

ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อยละ จำนวน
เงิน 

ร้อย
ละ 

จำนวน
เงิน 

ร้อยละ 

1...         
2...         
ฯลฯ         
รวม         

 
ส่วนที่ 3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
6.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี  ............ 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่ได้
ดำเนินการ 

งบประมาณท่ี
ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

- - - - - - 
รวม - - - - - 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
-----------  1. จำนวนงบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินงาน...................................................................... 
............................................................................................................... ....................................................... 
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แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 
คำชี้แจง :  แบบที่  3/1 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนตำบล........................................ 
2.  วัน/เดือน/ปีที่รายงาน................................................................................................... ................... 
 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี ................. 
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
3.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1...   
2...   
ฯลฯ   
รวม   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม   
 

(คิดเป็นร้อยละ) 
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ประเด็น พอใจมาก
(10) 

พอใจ(7) พอใจน้อย
(4) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

   

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

ภาพรวม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบท่ี  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ  อปท.  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 
      ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1.........……………………………………………………………………………….. 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง (คิดเป็นร้อยละ) 

ประเด็น พอใจมาก
(10) 

พอใจ 
(7) 

พอใจน้อย
(4) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/
กิจกรรม 

   

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ    
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โครงการ/กิจกรรม 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

   

4)  มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้
ประชาชนทราบ 

   

5)  มีความโปร่งในในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7)  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประชาชนในท้องถิ่น 

   

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

   

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดำเนินโครงการ/
กิจกรรม 

   

ภาพรวม    
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

ตัวช้ีวัดที่เลือก หน่วย 

ผลการดำเนินงาน 
ก่อน

ดำเนินการ
(จำนวน) 

หลงั
ดำเนินการ
(จำนวน) 

เพิ่ม/ลด 

     
     
     

 


