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แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
(พ.ศ. 2561-2565) 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง อำเภออุบลรตัน์ จังหวัดขอนแก่น 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. ด้านกายภาพ 

1.1 ที่ต้ังหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
ตำบลทุ่งโป่งตั้งอยู่ในเขตอำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดขอนแก่น
ห่างจากที่ว่าการอำเภออุบลรัตน์  5กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดขอนแก่น  45  กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั ้งหมด 
ประมาณ  32  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  20,000  ไร่  มีอาณาเขตติดต่อ  ดังน้ี 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ตำบลบ้านดง  มีลำน้ำพองเป็นแนวเขต 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ตำบลโคกสูง  มีลำห้วยยางเป็นแนวเขต 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ  ตำบลโคกสูง  มีเทือกเขาภูพานคำและลำห้วยยางน้อยเป็นแนวเขต 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ มีลำห้วยหว้าเป็นแนวเขต 

แผนท่ีแสดงพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 
 

 
 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 เน้ือที่โดยประมาณ  32  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ    20,000  ไร่  แบ่งออกเป็น 
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 -  ที่ดินทำการเกษตรกรรม                      18,207  ไร่ 
 -  ที่ดินอยู่อาศัย          1,400  ไร่ 
 -  ที่ดินอันเป็นสาธารณประโยชน์             211  ไร่ 
 -  ที่รกร้างว่างเปล่า                  86  ไร่ 

เป็นที่ราบบางตอนพื้นที่ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นที่ดอนภูเขา  สลับเนินดินขนาดใหญ่สืบเนื่องจากเป็น
พื้นที่ติดเทือกเขาภูพานคำ  ซึ่งทอดตัวทางทิศตะวันตกและมีที่ราบลุ่มลำน้ำพอง  สภาพพื้นดินเป็นดินร่วนปน
ทราย  และมีบ่อลูกรังกระจายตัวโดยทั่วไป 

1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี  3  ฤดู  คือ 
ฤดูร้อนต้ังแต่เดือน   มีนาคม-มิถุนายน 

 ฤดูฝนเริ่มต้ังแต่เดือน   กรกฎาคม-ตุลาคม 
ฤดูหนาวเริ่มต้ังแต่เดือน  กันยายน- กุมภาพันธ์ 

1.4 ลักษณะของดิน 
    สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  การทำการเกษตรเพาะปลูกไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพและป่า

ชุมชน จำนวนความหนาแน่นลดลงทุกๆปี 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ำ 
มีแหล่งน้ำตามธรรมชาติ คือ  
- ลำน้ำพอง      1   แห่ง 
- ลำห้วย       8   แห่ง 
- บึง  หนองและอ่ืนๆ                                  14 แห่ง 

 น้ำอุปโภค  บริโภค คือ 
  -  ประปาน้ำดิบ มีใช้  10 หมู่บ้าน        1,281 ครัวเรือน 
  -  ประปาผิวดินน้ำสะอาด อบต.ทุ่งโป่ง มีใช้         10 หมู่บ้าน  646 ครัวเรือน 
   -  บ่อน้ำ         5   บ่อ 
   -  สระน้ำสาธารณะ                                   17  สระ 

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 
ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่       
- โคกหินสาธารณะประโยชน์  16 ไร่  2 งาน อยู่ในพ้ืนที่ ม.3 

  - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์   23  ไร่ 2  งาน อยู่ในพ้ืนที่ ม.5 
- โคกโรงเรียน  33  ไร่ 3 งาน อยู่ในพ้ืนที่ ม.7 
- ดอนป่าช้าสาธารณะประโยชน์  50  ไร่  3  งาน  อยู่ในพ้ืนที่ ม.9 
- ป่าไม้ดอนปู่ตาสาธารณะประโยชน์ 29 ไร่ 31 ตรารางวา 
- ป่าหลุมหินสาธารณะประโยชน์ 3 ไร่  2 งาน อยู่ในพ้ืนที่ ม.6 
- ป่าช้าสาธารณะประโยชน์ 57  ไร่ 3  งาน อยู่ในพ้ืนที่ ม.10 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1 เขตการปกครอง 
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จำนวนหมู่บ้านอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งมีทั้งหมด  10 หมู่บ้านแยกเป็น 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรอืน 
1 บ้านโนนสะอาด 172 176 348 84 
2 บ้านจระเข้สงเคราะห์ 103 97 200 43 
3 บ้านโนนอินทร์แปลง 170 140 310 74 
4 บ้านทรัพย์สมบูรณ์ 172 195 367 125 
5 บ้านหนองผือ 343 352 695 152 
6 บ้านห้วยยาง  336 360 696 159 
7 บ้านทุ่งโป่ง 269 277 546 153 
8 บ้านห้วยยาง  434 443 877 205 
9 บ้านแหลมทอง 364 352 716 167 

10 บ้านทุ่งโป่ง 270 289 559 145 
รวมประชากรทั้งหมด 2,633 2,681 5,314 1,307 

 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภออุบลรัตน์ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562 

2.2 การเลือกต้ัง 
ข้อมูลผู้มีสิทธิเลือกต้ังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง 

หมู่ที่ หน่วยเลือกต้ังที่ ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง( 18 ปีบรบิรูณ์) หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 1 255 265 520  
2 2 160 151 311  
3 3 282 229 511  
4 4 282 309 591  
5 5 539 561 1,100  

 
 

หมู่ที่ หน่วยเลือกต้ังที่ ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง( 18 ปีบรบิรูณ์) หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
6 6 544 586 1,130  
7 7 447 448 895  
8 8 703 709 1,412  
9 9 560 557 1,117  

10 10 442 459 901  
รวม 4,214 4,274 8,488  
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ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน  กรมการปกครอง  อำเภออุบลรัตน์ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม ศ. 2562 
3. ประชากร 

      3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร 
ประชากรในเขตตำบลทุ่งโป่ง แยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 

 
ช่วงอายุระหว่าง ชาย หญิง รวม 

  0 – 15  ปี 463 459 922 
16 – 30  ปี 560 544 1,104 
31 – 45  ปี 592 567 1,159 
46 – 59  ปี 601 619 1,220 
60 – 69  ปี 243 265 508 
70 – 79  ปี 121 147 268 
80 – 89  ปี 43 72 115 
90   ปีขึ้นไป 8 8 16 

รวมทั้งหมด 2,631 2,681 5,312 
 
-  ความหนาแน่นเฉลี่ย  166  คน /  ตารางกิโลเมตร 
 
ที่มา : สำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อำเภออุบลรัตน์ วันที่ 1 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

 
 
4. สภาพทางสังคม  

     4.1 การศึกษา 
ข้อมูลทางการศึกษา 
ลำดับที ่ สถานการศึกษา ครู/อาจารย์ นักเรียน 

(ชาย) 
นักเรียน 
(หญิง) 

รวม 

1 โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 
(ขยายโอกาส) 

20 112 94 206 

2 โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 11 59 46 105 
3 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 8 41 38 79 
4 โรงเรียนบ้านหนองผือ 6 13 25 38 
5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ก่อนวัยเรียน) 2  26 27 53 

 
7.2  ศูนย์การเรียนชุมชน                                                                          

 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่ง(กศน)  1  ศูนย์ 
 ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน                        10  แห่ง 
 บ้านทุ่งโป่ง     2  ศูนย์ 
 บ้านหนองผือ     2  ศูนย์ 
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 บ้านทรัพย์สมบูรณ์    1  ศูนย์ 
 บ้านโนนสะอาด    1  ศูนย์ 
 บ้านจระเข้สงเคราะห์    1  ศูนย์ 
 ศูนย์ค้ำคูณ                                             1  ศูนย์ 

4.2 สาธารณสุข 
สาธารณสุขมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล 2  แห่ง 

ลำดับ
ท่ี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจำตำบล 

นักวิชาการ
สาธารณสุข 

จพง.สาธารณสุข จนท.บริหาร
สาธารณสุข 

พยาบาล
วิชาชีพ 

พนง.ผช.รพ.
สต. 

ผช.หมอหนวด
แพทย์แผนไทย 

1 รพ.สต.บ้านห้วยยาง 1 1 - 1 1 1 
2 รพ.สต.บ้านทรัพย์

สมบูรณ ์
1 - - 1 1 1 

 
-  โรงพยาบาลของรัฐ  ขนาด-เตียง                -    แห่ง  
-  ศสมช.                                            10  ศูนย์ 
-  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ              1,307  ครัวเรือน 

 4.3 อาชญากรรม 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
-  สถานีตำรวจ                     -   แห่ง 

    -  สถานีดับเพลิง                 -   แห่ง 
   -  รถยนต์ประจำสำนักงาน  2  คัน 

-  รถบรรทุกน้ำ,ดับเพลิง   1  คัน 
-  รถกู้ภัยอเนกประสงค์        1  คัน 
-  รถจักรยานยนต์   1  คัน 
-  รถยนต์(รถตู้)ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานสาธารณะสุขจังหวัดขอนแก่น    1  คัน  
-  ถังเคมีดับเพลิง                             19  ถัง 
-  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน      122  คน 
5.  ระบบบริการพื้นฐาน 

5.1 การคมนาคมขนสง่ 
                    ถนนส่วนใหญ่เป็นลูกรังมีสภาพชำรุดและเสียหายต้องซ่อมแซมเป็นประจำทุกปี 
                 -  ถนนลูกรัง  56  สาย( ทุกหมู่บ้าน ) 
                 -  ถนน คสล.  40  สาย( ทุกหมู่บ้าน ) 
                 -  ถนนลาดยาง    3  สาย( หมู่ 5,7 ) 
                 -  ถนนดิน     2  สาย( หมู่ที่ 4 ,5,9 ) 
                 -  ถนนเส้นทางเดิม    1  สาย( หมู่ที่ 3 ) 

5.2 การไฟฟ้า 
                 -  จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                    1,289  ครัวเรือน 

       -  จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้                   -  ครัวเรือน 
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        -  ไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร        9  ครัวเรือน 
5.3 การประปา 

                 -  ประปาน้ำดิบ มีใช้  10 หมู่บ้าน     1,289 ครัวเรือน  
                 -  บ่อน้ำ         5    บ่อ 
                 -  สระน้ำสาธารณะ                               17    สระ 

5.4  โทรศัพท์ ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 -  ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                           4   ตู้ (เคร่ือง) 

   -  ตู้รับไปรษณีย์                                   -   ตู้ 
   -  หอกระจายข่าว                              15  แห่ง 

 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 

6.1 การเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม ทำนา ทำไร่มันสำปะหลัง  อ้อย
ฯลฯ 

6.2  อุตสาหกรรม การพาณิชย์ และกลุ่มอาชีพ 

หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล 
- ธนาคาร      -    แห่ง 
- โรงแรม      3   แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม     1   แห่ง 
- ป๊ัมน้ำมัน  และก๊าซ  (ป๊ัมหลอด,ป๊ัมหัวฉีด)  2   ป๊ัม 
- โรงสี              23   โรง 
- ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า     1   ร้าน 
- ร้านเสริมสวย      5  ร้าน 
- ร้านซ่อมเครื่องยนต์     8  ร้าน 
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน  (ทำขนนจีน)     1  แห่ง 
- ร้านขายโรงศพ                                                  1  ร้าน 
- ร้านค้าสาธิต         1  ร้าน 
- ร้านค้าขายของชำ                                             36  ร้าน 
- ร้านเหล็กดัด        1  ร้าน 
- วิสาหกิจชุมชน(โรงอัดอิฐบล็อก)                       1  แห่ง 
- ร้านบริการอินเตอร์เน็ต (เกมส์)             1  แห่ง  

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) 
     7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
ข้อมูลหมู่บ้านโนนสะอาด  หมู่ที่  1 
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ข้อมูลทั่วไป 
 เดิมชาวบ้านกุดน้ำเขียว  อำเภอภูเวียง  ได้อพยพมาอยู่ที่นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ หรือบ้าน  
โนนสะอาด ในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ.2507  มีสมาชิกจำนวน  40  ครอบครัว  มีผู้นำช่ือ นายคำมี จันทา     ฟ้า
เหลี่ยม  และนายน้อย  ฤทธิ์จันทร์  และนายบัวจันทร์  คำนา  เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้านคนที่  2  ช่ือ
นายบุญ  เพชรดง  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายบุญมี  นาหนองค้า  และนายสมัย  จอมชัยภูมิ  มีอาชีพทำไร่,  
ทำงานรับจ้าง มีวัดหน่ึงแห่ง  และมีลำน้ำพองเป็นน้ำทำการเกษตร  ปัจจุบันมีประชากร  82  ครอบครัว      มี
อาชีพทำนา  ทำไร่  และรับจ้างเป็นหลัก  มีสภาพความเป็นอยู่ปานกลาง 
 สภาพพื้นที ่เป็นที่สูงลุ ่มดอน  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวทราย  พื้นที ่ทั ้งหมด  782  ไร่       
เป็นพ้ืนที่การเกษตร  656  ไร่  ที่อยู่อาศัย  86  ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำไร่  รับจ้าง 

ประชากรทั้งสิ้น 83 ครัวเรือน  รวม 350 คน   เป็นชาย 173  คน   หญิง 177 คน   ปัจจุบันมีนาย
เสถียร  จันทาฟ้าเหลื่อม (กำนันตำบลทุ่งโป่ง) 

ข้อมูลหมู่บ้านจระเข้สงเคราะห์  หมู่ที่  2 
 เดิมทีบ้านจระเข้สงเคราะห์ย้ายมาจากอำเภอภูเวียง  อีกส่วนหนึ่งย้ายมาจากอำเภอหนองเรือ    
จังหวัดขอนแก่น  ย้ายมาอยู่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508  เริ่มก่อตั้งหมู่บ้านปี  พ.ศ. 2508  ขณะนั้นย้ายมาอยู่  22  
ครัวเรือน  ปัจจุบันมีทั้งหมด 43 ครัวเรือน  อีกสองหลังยังไม่ได้ขอบ้านเลขที่ 
 สภาพพื้นที่เป็นที่ไร่ส่วนใหญ่  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วน  พื้นที่ทั้งหมด  1,552  ไร่  เป็นพื้นที่
การเกษตร 1,100 ไร่  ที่อยู่อาศัย 102 ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่   
 ประชากรทั้งสิ้น  43 ครัวเรือน  รวม  205 คน   เป็นชาย  107  คน   เป็นหญิง  98    คน 
 ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายธนพล   โชคลา(พักราชการ) 
 

ข้อมูลหมู่บ้านโนนอินทร์แปลง  หมู่ที่  3 
 บ้านโนนอินทร์แปลง  หมู่ที่  3  ตำบลทุ่งโป่ง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  ต้ังบ้านเมื่อเดือน
พฤษภาคม  พ.ศ.2508  ตรงกับปีมะเส็ง  ภูมิลำเนาเดิมอยู่ที่ภูเวียง  และอำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  
มีหลายบ้านที่อยู่ด้วยกัน  อาทิ  เช่น  บ้านหนองกุงเฌิง  บ้านกุดตะกล้า  ข้าเก่าข่าและบ้านห้วยขี้หนู  สาเหตุที่
ย้ายเพราะรัฐบาลมีโครงสร้างเขื่อนกั้นลำน้ำพอง  เรียกว่าเขื่อนอุบลรัตน์  น้ำท่วมไร่นาของหมู่บ้าน  รัฐบาลคิด
ค่าเสียหายให้แก่ราษฎร  ตามจำนวนไร่นาของแต่ละบุคคลได้จัดสรรที่ดินไว้รองรับครอบครัวละ  15 ไร่  โดย
จัดปฏิรูปให้สมาชิกสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ 
 สภาพพื้นที่ราบ  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  พื้นที่ทั้งหมด  431  ไร่  เป็นพื้นที่การเกษตร  
321 ไร่ ที่อยู่อาศัย 110 ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ  ทำนา  ทำไร่  ค้าขาย 
 ประชากรทั้งสิ้น 74  ครัวเรือน   รวม   315  คน   เป็นชาย176 คน   เป็นหญิง    139  คน 
 ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านช่ือ นายวงเดือน สำราญบำรุง 

ข้อมูลหมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์  หมู่ที่  4 
 หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์ก่อตั้งเมื่อปี  พ.ศ.2508  โดยมีนายทองพิตร  หลวงจันทร์  ซึ่งเป็นชาวภูเวียง
นำชาวคณะจำนวน 50 ครอบครัว  อพยพมาจากบ้านนาหว้า  อำเภอภูเวียง  จังหวัดขอนแก่น  มาต้ัง
บ้านเรือน  อยู่บริเวณโคกเก่าลาอันเป็นทำเลที่เหมาะสม ตั้งอยู่ใกล้ลำน้ำพอง ที่มาของชื่อหมู่บ้านคือ  แต่ก่อน
เป็นที่อุดมสมบูรณ์  มีทรัพยากรมากมาย  

ประชากรทั้งสิ้น 119  ครัวเรือน   รวม   360  คน        เป็นชาย 173 คน   เป็นหญิง  187  คน 
  และมีผู้ใหญ่ปกครองมาแล้ว  4  คน  คือ 



๘ 

 

 
 

1. นายทองพิตร  หลวงจันทร์ 
2. นายทองพูล  ตุ่นเฮ้า 
3. นายพิชิต  หลวงจันทร์ 
4. นายสำรวย  สายเสน 

ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายพิชิต  หลวงจันทร์   
 สภาพพื้นที ่เป็นเนินลาด  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  พื้นที่ทั ้งหมด  900   ไร่  เป็นพื้นที่
การเกษตร  750  ไร่  ที่อยู่อาศัย 140  ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร 
  

ข้อมูลหมู่บ้านหนองผือ  หมู่ที่  5 
 เริ่มตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช  2442  โดยมีการนำของขุนวิจิตร  ย้ายมาจาก  จังหวัดชัยภูมิ  ได้
อพยพพากันมาที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์  และพิจารณาเห็นว่าพื้นที่เหมาะสมในการตั้งถิ่นฐาน  และทำมา
หากินได้สะดวก  จึงได้นำลูกหลานมาตั้งบ้านครั้งแรกบริเวณริมลำน้ำพอง  เพราะอยู่ใกล้แหล่งน้ำและธัญ
อาหารอุดมสมบูรณ์  จึงได้ต้ังช่ือหมู่บ้านว่า “บ้านหนองผือ”  เพราะพ้ืนที่หนองน้ำกว้างใหญ่ติดลำน้ำพอง     มี
ต้นกก  (ต้นผือ)  ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  มีผู้ใหญ่บ้านปกครอง  5  คน ดังน้ี 

1. นายใส    หนองผือ 
2. นายปัด  พันธไหล 
3. นายลุน    ทิพย์ลม 
4. นายประเสริฐ  เหลาสะอาด  (อดีตกำนันตำบลทุ่งโป่ง) 
5. นายคำผาง  สุ่มมาตย์ 
6. นายเกษมศักด์  หนองผือ  ผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบัน 
ประชากรทั้งสิ้น 150  ครัวเรือน  รวม    682คน   เป็นชาย  334   คน    เป็นหญิง    348 คน 
 

ข้อมูลหมู่บ้านห้วยยาง  หมู่ที่  6 
 ผู้ก่อตั้งบ้านห้วยยาง  หมู่ที่  ๖   ย้ายถิ่นฐานมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ก่อตั้งขึ้นโดยพ่อย่อม  - แม่บู่  
หนองผือ  และพ่อจำสี  -  แม่แพง ไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็น พ.ศ. ใด คาดว่าประมาณ ๑ooปีขึ้นไป 
 สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย  พื้นที่ทั้งหมด ๒,๕ooไร่ เป็นพื้นที่ทำ
การเกษตร ๒,๔oo ไร่ ที่อยู่อาศัย  ๑oo ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรและเลี้ยงสัตว์ 
 ประชากรทั้งสิ้น  159    ครัวเรือน   รวม   697  คน   เป็นชาย 336 คน   หญิง    361   คน 
 ปัจจุบันมีผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายนิกร   ป่ินคำ 
 

ข้อมูลหมู่บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่  ๗ 
 เริ ่มตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔ooโดยขุนชำนาญ  พรรคทิง ย้ายมาจากอำเภอพะนานิคม  
จังหวัดศรีสะเกษ  ได้อพยพพากันมาที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์  และพิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่เหมาะสมในการตั้ง
ถิ่นฐาน  และทำมาหากินได้สะดวก  จึงได้นำลูกหลานมาตั้งบ้านครั้งแรกที่ที่นานายอุดม  และเห็นว่าเป็นที่ลุ่ม  
ต่อมาจึงย้ายมาต้ังที่โนนบ้านเก่า  จึกเรียกหมู่บ้านว่า  โนนบ้านเก่า  ต่อมาย้ายมาอีกคร้ัง ณ  ที่ปัจจุบัน  เพราะ
อยู่ใกล้แหล่งน้ำและธัญญาอาหารอุดมสมบูรณ์  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านทุ่งโป่ง”  เพราะพื้นที่ป่าโปร่ง  
กว้างใหญ่  ใหญ่ติดกับหนองน้ำ  จึงได้ช่ือบ้าน  ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน 
 ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านช่ือนายสุวรรณรัตน์  อามาตย์ 

ประชากรทั้งสิ้น  152 ครัวเรือน รวม   547  คน  เป็นชาย  270  คน  หญิง 277  คน 
 



๙ 

 

 
 

ข้อมูลหมู่บ้านห้วยยาง  หมู่ที่  ๘ 
 บ้านห้วยยาง  หมู ่ที ่  ๘  ตำบลทุ ่งโป่ง  ได้แยกการปกครองออกมาจากบ้านห้วยยาง  หมู ่  ๖       
ตำบลทุ่งโป่ง  อำเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๓๑   
 สภาพพ้ืนที่เป็นที่ดินดอน  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย  พ้ืนที่ทั้งหมด  ๕,๓๒๗  ไร่      เป็น
พ้ืนที่การเกษตร ๓,๔ooไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา 
 ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายบัวพันธ์ แก่นมุย 

ประชากรทั้งสิ้น 202  ครัวเรือน  รวม  865 คน  เป็นชาย 427  คน  หญิง    438   คน 
 

ข้อมูลหมู่บ้านแหลมทอง  หมู่ที่  ๙ 
 เดิมบ้านแหลมทอง  หมู่ที่  ๙  เป็นหมู่บ้านเดียวกับบ้านห้วยยาง  หมู่ที่  ๖  ซึ่งแยกการปกครองเป็น
บ้านแหลมทองหมู่ที่  ๙  เมื่อวันที่  ๑๘  เมษายน  ๒๕๔๔   
 สภาพพื้นที่เป็นที่ดอนเป็นส่วนใหญ่ สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินร่วนปนทราย พื้นที่ทั้งหมด ๒,๕oo  ไร่  
เป็นพ้ืนที่การเกษตร  ๑๕o  ไร่  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ทำไร่ 
 ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านช่ือ  นายไพทูลย์  โชคลา 

ประชากรทั้งสิ้น  159  ครัวเรือน รวม  702  คน เป็นชาย  359  คน  หญิง   343    คน 
 

ข้อมูลหมู่บ้านทุ่งโป่ง  หมู่ที่  ๑o 
 บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านที่จัดต้ังใหม่ ซึ่งแยกจาก บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7 ซึ่งบ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่ 7 
มีประวัติเริ่มตั้งหมู่บ้านเมื่อปีพุทธศักราช  ๒๔oo โดยขุนชำนาญ  พรรคทิง ย้ายมาจากอำเภอพระนานิคม  
จังหวัดศรีสะเกษ  ได้อพยพพากันมาที่ทำมาหากินที่อุดมสมบูรณ์  และพิจารณาเห็นว่าพ้ืนที่เหมาะสมในการตั้ง
ถิ่นฐาน  และทำมาหากินได้สะดวก  จึงได้นำลูกหลานมาต้ังบ้านคร้ังแรกที่ที่นานายอุดม  และเห็นว่าเป็นที่ลุ่ม   
ต่อมาจึงย้ายมาตั้งที่โนนบ้านเก่า  จึงเรียกหมู่บ้านว่า  โนนบ้านเก่า  ต่อมาย้ายมาอีกครั้ง ณ  ที่ปัจจุบัน  เพราะ
อยู่ใกล้แหล่งน้ำและธัญญาอาหารอุดมสมบูรณ์  จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า  “บ้านทุ่งโป่ง” เพราะพื้นที่ป่าโปร่ง  
กว้างใหญ่  ใหญ่ติดกับหนองน้ำ  จึงได้ช่ือบ้าน  ต้ังแต่น้ันเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน  ต่อมาปี  ๒๕๔๙  ได้เสนอขอ
แยกหมู่บ้าน  ต่อกระทรวงมหาดไทยและได้รับการอนุมัติต้ังหมู่บ้านใหม่  ให้ช่ือว่า บ้านทุ่งโป่ง หมู่ที่  ๑o   
 ปัจจุบันผู้ใหญ่บ้านช่ือนายสนชัยชินอ่อน 

ประชากรทั้งสิ้น  142 ครัวเรือน  รวม  551 คน   เป็นชาย  268   คน   หญิง  283   คน 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 
  แหล่งน้ำตามธรรมชาติ 
  -  ลำน้ำพอง     1   แห่ง 
  - ลำห้วย                                                8   แห่ง 
  - สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า    4   แห่ง 
  - บึง  หนองและอ่ืนๆ                               14  แห่ง 

7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ำกิน น้ำใช้ (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค) 
                 -  ประปาน้ำดิบ มีใช้  10 หมู่บ้าน      1,281 ครัวเรือน  
                 -  บ่อน้ำ     5   บ่อ 
                 -  สระน้ำสาธารณะ                           17     สระ 
                   ข้อมูลอ่ืนๆ 

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 



๑๐ 

 

 
 

 8.1 การนับถือศาสนา 
 สถาบันองค์กรทางศาสนา 

ลำดับที่ ชื่อวัด สถานะ สถานที่ต้ัง 
1 วัดโพธ์ิธาราม ที่พักสงฆ์ บ้านโนนสะอาดหมู่ที ่1 
2 วัดสว่างมงคล ที่พักสงฆ์ บ้านจระเข้สงเคราะห์หมู่ที ่2 
3 วัดป่าวีระธรรม ที่พักสงฆ์ บ้านจระเข้สงเคราะห์หมู่ที่ 2 
4 วัดอินทราวาส วัด บ้านโนนอินทร์แปลงหมู่ที ่3 
5 วัดนิคมวนาราม วัด บ้านทรัพย์สมบูรณ์หมู่ที่ 4 
6 วัดศรีพอง วัด บ้านหนองผือหมู่ที่ 5 
7 วัดป่านิมิตรธรรม ที่พักสงฆ์ บ้านหนองผือหมู่ที่ 5 
8 วัดโพธ์ิสง่า สำนักสงฆ์ บ้านห้วยยางหมู่ที ่6 
9 วัดบ้านทุ่งโป่ง วัด บ้านทุ่งโป่งหมู่ที่ 7 
10 วัดภูพานคำ ที่พักสงฆ์ บ้านทุ่งโป่งหมู่ที ่7 
11 วัดป่าเทพสิทธิธาราม ที่พักสงฆ์ บ้านห้วยยางหมู่ที ่9 
 
หมายเหตุ : ที่พักสงฆ์     ยังไม่ได้รับอนุญาตต้ังวัด 
สำนักสงฆ์    ได้รับอนุญาตต้ังวัด ( สามารถแต่งต้ังเจ้าอาวาสได้ ) 
วัด     ได้รับวิสุงคามสีมา  ( มีโบสถ์,อุปสมบทได้ ) 
ที่มา :  พระครูวุฒิสารวิมล เจ้าคณะตำบลทุ่งโป่ง   ณ  21  เมษายน  2561 
         -  อุโบสถ์                    2  แห่ง     
 

9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 - โคกหินสาธารณะประโยชน์  16 ไร่  2 งานอยู่ในพ้ืนที่ ม.3 
          - ป่าช้าสาธารณะประโยชน์  23  ไร่ 2  งาน อยู่ในพ้ืนที่ ม.5 

- โคกโรงเรียน  33  ไร่ 3 งานอยู่ในพ้ืนที่ ม.7 
- ดอนป่าช้าสาธารณะประโยชน์  50  ไร่  3  งาน  อยู่ในพ้ืนที่ ม.9 
- ป่าไม้ดอนปู่ตาสาธารณะประโยชน์29 ไร่ 31 ตรารางวา 
- ป่าหลุมหินสาธารณะประโยชน์ 3ไร่  2งานอยู่ในพ้ืนที่ ม.6 
- ป่าช้าสาธารณะประโยชน์57  ไร่ 3  งาน อยู่ในพ้ืนที่ ม.10 
- สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย  การทำการเกษตรเพาะปลูกไม่ได้ผลเต็มประสิทธิภาพและป่า  ชุมชน              
จำนวนความหนาแน่นลดลงทุกๆปี 
- น้ำในพ้ืนที่อาศัยจากลำน้ำพองมาใช้ในการอุปโภคและน้ำเพ่ือการเกษตร 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
1. ความสมัพนัธ์ระหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 

1.1  ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) 
การพฒันาประเทศในช่วงระยะเวลาของยทุธศาสตร์ชาติจะมุ่งเนน้การสร้างสมดุลระหวา่ง การ

พฒันาความมัน่คง เศรษฐกิจ สงัคม และส่ิงแวดลอ้ม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชา
รัฐ” โดยประกอบดว้ย ๖ ยทุธศาสตร์ไดแ้ก่  

1 .ยทุธศาสตร์ชาติดา้นความมัน่คง  
2. ยทุธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างความสามารถในการแข่งขนั  
3. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการพฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ ทรัพยากรมนุษย ์ 
4. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม  
5. ยทุธศาสตร์ชาติ ดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
6. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุล และพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ โดยแต่ละ

ยทุธศาสตร์มีเป้าหมายและประเดน็การพฒันาดงัน้ี  



๑๒ 

 

 
 

1. ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานความมั่นคง  
มีเป้าหมายการพฒันาท่ีสาํคญั คือ ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมีความสุข เนน้การบริหารจดัการ

สภาวะแวดลอ้มของประเทศใหมี้ความมัน่คง ปลอดภยั เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุก
ระดบั ตั้งแต่ระดบัชาติสงัคม ชุมชน มุ่งเนน้การพฒันาคน เคร่ืองมือ เทคโนโลยแีละระบบฐานขอ้มูลขนาด
ใหญ่ใหมี้ความพร้อมสามารถรับมือกบัภยัคุกคาม และภยัพิบติัไดทุ้กรูปแบบ และทุกระดบัความรุนแรง 
ควบคู่ไปกบัการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา ดา้นความมัน่คงท่ีมีอยูใ่นปัจจุบนั และท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต 
ใชก้ลไกการแกไ้ขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกบัส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสงัคม และองคก์รท่ีไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพื่อนบา้น และมิตรประเทศทัว่โลกบนพื้นฐานของหลกัธรรมาภิบาล เพื่อเอ้ืออาํนวย
ประโยชน์ต่อการดาํเนินการ ของยทุธศาสตร์ชาติดา้นอ่ืน ๆ ใหส้ามารถขบัเคล่ือนไปไดต้ามทิศทางและ
เป้าหมายท่ีกาํหนด  

2. ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
มีเป้าหมายการพฒันา ท่ีมุ่งเนน้การยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน

แนวคิด ๓ ประการ ไดแ้ก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลบัไปท่ีรากเหงา้ทางเศรษฐกิจ อตัลกัษณ์วฒันธรรม 
ประเพณีวิถีชีวติ และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติท่ีหลากหลาย รวมทั้งความไดเ้ปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศ ในดา้นอ่ืน ๆ นาํมาประยกุตผ์สมผสานกบัเทคโนโลยแีละนวตักรรม เพื่อใหส้อดรับกบับริบทของ 
เศรษฐกิจและสงัคมโลกสมยัใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบนั” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผา่นการพฒันาโครงสร้าง พื้นฐาน
ของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทลั และการปรับสภาพแวดลอ้มใหเ้อ้ือต่อการพฒันาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ (๓) “สร้าง
คุณค่าใหม่ในอนาคต” ดว้ยการเพิ่มศกัยภาพของผูป้ระกอบการ พฒันาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ 
เพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการของตลาด ผสมผสานกบัยทุธศาสตร์ท่ีรองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการต่อ
ยอดอดีตและปรับปัจจุบนั พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาครัฐ ใหป้ระเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายไดแ้ละการจา้งงานใหม่ ขยายโอกาสทางการคา้และการลงทุน ในเวทีโลก ควบคู่ไปกบัการยกระดบั
รายไดแ้ละการกินดีอยูดี่รวมถึงการเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลาง และลดความเหล่ือมลา้ของคนในประเทศไดใ้น
คราวเดียวกนั  

3. ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการพฒันาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
มีเป้าหมาย การพฒันาท่ีสาํคญัเพื่อพฒันาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวยัใหเ้ป็นคนดีเก่ง และมี

คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพฒันาการท่ีดีรอบดา้นและมีสุขภาวะท่ีดีในทุก
ช่วงวยั มีจิตสาธารณะ รับผดิชอบต่อสงัคมและผ◌ู้อ่ืน มธัยสัถอ์ดออม โอบออ้มอารีมีวินยั รักษาศีลธรรม 
และเป็นพลเมืองดีของชาติมีหลกัคิดท่ีถูกตอ้ง มีทกัษะท่ีจาํเป็นในศตวรรษท่ี ๒๑ มีทกัษะส่ือสาร 
ภาษาองักฤษและภาษาท่ีสาม และอนุรักษภ์าษาทอ้งถ่ิน มีนิสยัรักการเรียนรู้และการพฒันาตนเอง อยา่ง
ต่อเน่ืองตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยท่ีมีทกัษะสูง เป็นนวตักร นกัคิด ผูป้ระกอบการ เกษตรกรยคุใหม่ และ
อ่ืน ๆ โดยมีสมัมาชีพตามความถนดัของตนเอง  



๑๓ 

 

 
 

4. ยุทธศาสตร์ชาตด้ิานการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
มีเป้าหมาย การพฒันาท่ีใหค้วามสาํคญักบัการดึงเอาพลงัของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชา

สงัคม ชุมชน ทอ้งถ่ิน มาร่วมขบัเคล่ือน โดยการสนบัสนุนการรวมตวัของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาํ 
เพื่อส่วนรวม การกระจายอาํนาจและความรับผดิชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผน่ดินในระดบัทอ้งถ่ิน การ
เสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชนในการจดัการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย ทั้งใน
มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สงัคม และสภาพแวดลอ้มใหเ้ป็นประชากรท่ีมีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทาํ
ประโยชนแ์ก่ครอบครัว ชุมชน และสงัคมใหน้านท่ีสุด โดยรัฐใหห้ลกัประกนัการเขา้ถึงบริการและ 
สวสัดิการท่ีมีคุณภาพอยา่งเป็นธรรมและทัว่ถึง  

5. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
มีเป้าหมายการพฒันาท่ีสาํคญัเพื่อนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนืในทุกมิติ ทั้งดา้น

สงัคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุน้ส่วนความร่วมมือระหวา่งกนั ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยา่งบูรณาการ ใชพ้ื้นท่ีเป็นตวัตั้งในการกาํหนดกลยทุธ์และแผนงาน และการใหทุ้กฝ่ายท่ี
เก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในแบบทางตรงใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปไดโ้ดยเป็น การดาํเนินการบน
พื้นฐานการเติบโตร่วมกนั ไม่วา่จะเป็นทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวิต โดยใหค้วามสาํคญักบั
การสร้างสมดุลทั้ง ๓ ดา้น อนัจะนาํไปสู่ความย ัง่ยนืเพื่อคนรุ่นต่อไปอยา่งแทจ้ริง 

6. ยทุธศาสตร์ชาติดา้นการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ  
มีเป้าหมายการพฒันาท่ีสาํคญัเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียดึหลกั “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 

และประโยชนส่์วนรวม” โดยภาครัฐตอ้งมีขนาดท่ีเหมาะสมกบับทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท หน่วยงาน
ของรัฐท่ีทาํหนา้ท่ีในการกาํกบัหรือในการใหบ้ริการในระบบเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนั มีสมรรถนะสูง ยดึ
หลกัธรรมาภิบาล ปรับวฒันธรรมการทาํงานใหมุ่้งผลสมัฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทนัสมยั 
และพร้อมท่ีจะปรับตวัใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกอยูต่ลอดเวลา โดยเฉพาะอยา่งยิง่ การนาํนวตักรรม 
เทคโนโลยขีอ้มูลขนาดใหญ่ ระบบการทาํงานท่ีเป็นดิจิทลัเขา้มาประยกุตใ์ชอ้ยา่งคุม้ค่า และปฏิบติังานเทียบ
ไดก้บัมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลกัษณะเปิดกวา้ง เช่ือมโยงถึงกนัและเปิดโอกาสให ้ทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วน
ร่วมเพื่อตอบสนองความตอ้งการของประชาชนไดอ้ยา่งสะดวก รวดเร็ว และ โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนใน
สงัคมตอ้งร่วมกนัปลูกฝังค่านิยมความซ่ือสตัยสุ์จริต ความมธัยสัถแ์ละสร้าง จิตสาํนึกในการปฏิเสธไม่
ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยา่งส้ินเชิง นอกจากนั้น กฎหมายตอ้งมีความ ชดัเจน มีเพียงเท่าท่ีจาํเป็น มี
ความทนัสมยั มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาํไปสู่การลด ความเหล่ือมลา้และเอ้ือต่อการพฒันา 
โดยกระบวนการยติุธรรมมีการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบติัและการอาํนวยความ
ยติุธรรมตามหลกันิติธรรม 

1.2  แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี 12 
สาํหรับการพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีท่ีจะส่งผล
ตอบสนองเป้าหมายการพฒันาในระยะยาวโดยมีหลกัการสาํคญัของแผนฯประกอบดว้ย  



๑๔ 

 

 
 

1. ยงัคงยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยา่งต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 9-11 เพื่อใหก้าร
พฒันาในทุกมิติเป็นไปอยา่งมีบูรณาการบนทางสายกลางมีความพอประมาณมีเหตุผลรวมถึงมีระบบ
ภูมิคุม้กนัท่ีดีสอดคลอ้งกบัภูมิสงัคมการพฒันาทุกดา้นมีดุลยภาพทั้งมิติเศรษฐกิจสงัคมและระบบนิเวศน์มี
ความสอดรับเก้ือกลูและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนัและกนัการพฒันาในมิติหน่ึงไม่ส่งผลกระทบทางลบอยา่งมีนยัยะ
สาํคญัต่อมิติอ่ืนๆสามารถพฒันาเศรษฐกิจของประเทศใหเ้จริญเติบโตอยา่งต่อเน่ืองมีคุณภาพและมี
เสถียรภาพการกระจายความมัง่คัง่อยา่งทัว่ถึงและเป็นธรรมเป็นการเติบโตท่ีไม่ทาํลายส่ิงแวดลอ้มชุมชนวิถี
ชีวิตค่านิยมประเพณีและวฒันธรรมเพ่ือมุ่งไปสู่ความมัน่คงมัง่คัง่และย ัง่ยนืของประเทศอยา่งแทจ้ริง  
2. คาํนึงถึง “การพฒันาท่ีย ัง่ยนื” โดยใช ้“คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” มุ่งสร้างคนไทย  
ใหเ้ป็นพลงัสาํคญัในการสร้างความมัน่คงของชาติเป็นกลจกัรสาํคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกิจ
สงัคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการบริหารจดัการโดยในมิติสงัคมพฒันาคนทุกช่วงวยัและ
เตรียมความพร้อมเขา้สู่สงัคมผูสู้งอายอุยา่งมีคุณภาพมุ่งเนน้ใหค้นมีศกัยภาพและการเรียนรู้มีความคิด
สร้างสรรคมี์ความสามารถรอบดา้นและมีโอกาสในการเขา้ถึงคุณภาพของการศึกษาอยา่งเท่าเทียมลดความ
เหล่ือมลํ้าในสงัคมและยกระดบัคุณภาพชีวติของคนและครอบครัวใหดี้ข้ึนในมิติเศรษฐกิจพฒันาคนทั้งดา้น
คุณภาพและปริมาณเพื่อเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัทั้งในภาคการผลิตและภาคบริการเพือ่กา้วสู่การหลุดพน้
จากกบัดกัรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้งในมิติดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมุ่งสร้างคนใหใ้ชแ้ละ
อยูก่บัส่ิงแวดลอ้มอยูร่่วมกนัอยา่งเก้ือกลูอนุรักษฟ้ื์นฟูใชป้ระโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
เหมาะสมสร้างและถ่ายทอดองคค์วามรู้ดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่งต่อเน่ือง  
3. ยดึ “วิสยัทศัน์ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสยัทศัน์ประเทศไทย  
ในแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 วสิยัทศัน์ “ประเทศไทยมีความมัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยนืเป็นประเทศพฒันาแลว้ดว้ยการ
พฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง” หรือเป็นคติพจน์ประจาํชาติวา่ “มัน่คงมัง่คัง่ย ัง่ยนื”  
4. ยดึ “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ท่ีเป็นเป้าหมายในยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีมาเป็นกรอบในการ
กาํหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดบัยอ่ยลงมาโดยท่ีเป้าหมายและตวัช้ีวดัในดา้น
ต่างๆมีความสอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายท่ีย ัง่ยนื  
5. ยดึ “หลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมลํ้าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโตจากการเพิ่ม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม” แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 มุ่งเนน้การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีมีความครอบคลุมทัว่ถึงเพื่อเพิ่มขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางใหก้วา้งข้ึนโดย
กาํหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสงัคมและรายไดข้องกลุ่มประชากรรายไดต้ํ่าสุด
ร้อยละ 40 ใหสู้งข้ึนนอกจากน้ีการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญาและพฒันานวตักรรม
นบัเป็นหวัใจสาํคญัในการขบัเคล่ือนการพฒันาในระยะต่อไป  
6. ยดึ “หลกัการนาํไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน 5 ปีท่ีต่อยอดไปสู่  
ผลสมัฤทธ์ิท่ีเป็นเป้าหมายระยะยาว” จากการท่ีแผนพฒันาฯเป็นกลไกเช่ือมต่อในลาํดบัแรกท่ีจะกาํกบัและ
ส่งต่อแนวทางการพฒันาและเป้าหมายในยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปีใหเ้กิดการปฏิบติัในทุกระดบัและในแต่ละ
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ดา้นอยา่งสอดคลอ้งกนัแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 จึงใหค้วามสาํคญักบัการใชก้ลไกประชารัฐท่ีเป็นการรวม
พลงัขบัเคล่ือนจากทั้งภาครัฐเอกชนและประชาชนและการกาํหนดประเดน็บูรณาการของการพฒันาท่ีมี
ลาํดบัความสาํคญัสูงและไดก้าํหนดในระดบัแผนงาน/โครงการสาํคญัท่ีจะตอบสนองต่อเป้าหมายการพฒันา
ไดอ้ยา่งแทจ้ริงรวมทั้งการกาํหนดเป้าหมายและตวัช้ีวดัท่ีมีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกวา่ใน
แผนพฒันาฯฉบบัท่ีผา่นๆมาแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 จึงกาํหนดประเดน็บูรณาการเพ่ือการพฒันา  
เพื่อเป็นแนวทางสาํคญัประกอบการจดัสรรงบประมาณแผน่ดินรวบรวมและกาํหนดแผนงาน/โครงการ
สาํคญัในระดบัปฏิบติัและกาํหนดจุดเนน้ในการพฒันาเชิงพื้นท่ีในระดบัสาขาการผลิตและบริการและ
จงัหวดัท่ีเป็นจุดยทุธศาสตร์สาํคญัในดา้นต่าง ๆ  
ดงันั้นยทุธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาฯฉบบัท่ี 12 จึงประกอบดว้ยยทุธศาสตร์ชาติทั้ง 10 ยทุธศาสตร์
ไดแ้ก่ 
(1) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศกัยภาพทุนมนุษย ์
(2) ยทุธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหล่ือมลํ้าในสงัคม  
(3) ยทุธศาสตร์การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื  
(4) ยทุธศาสตร์การเติบโตท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 
 (5) ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพฒันาประเทศสู่ความมัง่คัง่และย ัง่ยนืและ  
(6) ยทุธศาสตร์การบริหารจดัการในภาครัฐการป้องกนัการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สงัคมไทยและประกอบกบัอีก4 ยทุธศาสตร์ท่ีมุ่งเนน้การพฒันาพื้นฐานเชิงยทุธศาสตร์และกลไกสนบัสนุน
ใหก้ารดาํเนินยทุธศาสตร์ทั้ง 6 ดา้นใหส้มัฤทธ์ิผล 
(7) ยทุธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(8) ยทุธศาสตร์การพฒันาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยวีิจยัและนวตักรรม 
 (9) ยทุธศาสตร์การพฒันาภาคเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจและ  
(10) ยทุธศาสตร์ความร่วมมือระหวา่งประเทศเพื่อการพฒันา  

1.3  แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั /แผนพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ตอนกลาง 
กลุ่มจงัหวดั “ร้อยแก่นสารสินธ์ุ” กาํหนดวสิยัทศัน์การพฒันาของกลุ่มจงัหวดั  
(พ.ศ.2561-2564) ไวว้า่  
“ศูนยก์ลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เช่ือมโยงการบริการ การท่องเท่ียวและโลจิสติกส์ สู่อนุภาคลุ่มนํ้า
โขง”เป้าหมายการพฒันา เพือ่  
เป้าประสงค์(เชิงวสัิยทัศน์)  
เพื่อกา้วไปสู่วสิยัทศัน์และการพฒันากลุ่มจงัหวดัท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว 4 ปี จึงไดก้าํหนดเป้าหมายหลกั
ในการพฒันากลุ่มจงัหวดัไวด้งัน้ี  
1) เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลกัใหไ้ดม้าตรฐาน  
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2) เพิ่มมูลค่าการคา้ การบริการและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลกั  
3) เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดั  
ตัวช้ีวดัรวม  
1) ร้อยละท่ีเพิม่ข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมกลุ่มจงัหวดั  
2) อตัราการขยายตวัรายไดก้ารท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัท่ีเพิม่ข้ึน  
ประเดน็ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์/แนวทางการพฒันา  
กลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางไดก้าํหนดประเดน็ยทุธศาสตร์เป้าประสงค ์ 
ตวัช้ีวดั และกลยทุธ์การพฒันาเพื่อบรรลุวสิยัทศัน์ของการพฒันารายไดป้ระเดน็ยทุธศาสตร์ รวม 3 ประเดน็  
ยทุธศาสตร์ ดงัน้ี  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพฒันาศักยภาพการผลิต การเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรท่ีเป็น
มิตรต่อส่ิงแวดล้อม  
1) เป้าประสงค์  
1.1) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรใหมี้คุณภาพท่ีดี  
1.2) พฒันาคุณภาพผลิตภณัฑแ์ปรรูปเกษตร  
2)ตัวช้ีวดั  
2.1) ร้อยละของผลิตภณัฑม์วลรวมภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิม่ข้ึน  
2.2) ร้อยละของผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการเกษตรท่ีเพิ่มข้ึน  
2.3) ร้อยละของจาํนวนแปลง/ฟาร์มท่ีไดรั้บการรับรอง GAP ท่ีเพิ่มข้ึน  
3) กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา ประกอบดว้ยกลยทุธ์ 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี  
3.1) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
3.2) พฒันาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินคา้พืชเศรษฐกิจหลกั  
3.3) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการนํ้า 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี2 การส่งเสริมการค้า การบริการ และโลจิสติกส์  
1) เป้าประสงค์  
1.1) เพิ่มมูลค่าการคา้และการบริการกลุ่มจงัหวดั  
1.2) เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจงัหวดั  
2)ตัวช้ีวดั  
2.1) ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภณัฑม์วลรวมภาคการคา้และบริการกลุ่มจงัหวดั  
2.2) ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภาพแรงงาน  
3) กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา  
3.1) พฒันาศกัยภาพ SMEs และเครือข่ายผูป้ระกอบการ  
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3.2) พฒันาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์  
3.3) พฒันาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทกัษะแก่ผูป้ระกอบการ  
3.4) พฒันาระบบการตลาดผลิตภณัฑก์ลุ่มจงัหวดั  
ประเดน็ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การเพิม่ศักยภาพการท่องเท่ียวอย่างครบวงจร  
1) เป้าประสงค์  
1.1) เพิ่มรายไดจ้ากการท่องเท่ียวและผลิตภณัฑท่ี์เก่ียวเน่ืองเพ่ิมข้ึน  
2)ตัวช้ีวดั  
2.1) รายไดจ้ากการท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดัท่ีเพิ่มข้ึน  
2.2) มูลค่าการจาํหน่ายผลิตภณัฑไ์หมท่ีเพิ่มข้ึน  
3) กลยุทธ์และแนวทางการพฒันา มี 3 กลยทุธ์ ดงัน้ี  
3.1)พฒันาศกัยภาพแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือมโยงกบัผลิตภณัฑชุ์มชน  
3.2) พฒันาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ  
3.3) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสมัพนัธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจงัหวดั  
3.4) พฒันาและยกระดบัไหมใหเ้ป็นศูนยก์ลางแฟชัน่ผา้ไหมในภูมิภาค 

ศักยภาพและเป้าหมายการพฒันา  

1. ฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักท่ีได้มาตรฐาน  
- ฐานการผลิตและแปรรูปพชืเศรษฐกิจหลกัท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานโลก  
- ศูนยก์ารวิจยัเรียนรู้การผลิตขา้วหอมมะลิคุณภาพ  
2. แหล่งผลิตพลังงานทดแทน  
- ฐานการผลิตและแปรรูปพชืพลงังานทอแทน  
3. ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ  
- ศูนยก์ลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  
4. การท่องเท่ียวเชิงประเพณ ีวฒันธรรมและการท่องเท่ียวยุคก่อนประวตัิศาสตร์  
- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยคุก่อนประวติัศาสตร์  
- ท่องเท่ียวเชิงศาสนา/วฒันธรรม (ไหวพ้ระ 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต) พระธาตุขามแก่น พระธาตุยาคู พระ
ธาตุนาดูน พระมหาธาตุเจดียช์ยัมงคล  
5. ไหมไทยสู่สากล - ศูนยก์ลางแฟชัน่ผา้ไหมระดบัภูมิภาค  

แผนพฒันาจังหวดัขอนแก่น (พ.ศ. 2561 – 2564) 
วสัิยทัศน์ “ขอนแก่นเมอืงน่าอยู ่ศนูยก์ลางเชือ่มโยงการคา้การลงทุน และการบรกิารของกลุ่มประเทศอนุ
ภมูภิาคลุ่มน้ําโขง”  
พนัธกิจ  1. เสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็ คนในชุมชนมีความเป็นอยูด่ว้ยความผาสุก  



๑๘ 

 

 
 

2. พฒันาใหเ้ป็นเมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื  
3. พฒันาขีดความสามารถสินคา้และบริการเพื่อยกระดบัมาตรฐานสินคา้และบริการใหต้รง

กบัความตอ้งการของตลาด  
4. พฒันาศกัยภาพจงัหวดัใหเ้ป็นศูนยก์ลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 

เป้าประสงค์รวม  1. อตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มข้ึน  
2. ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมัน่คงทางสงัคม  
3. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และเสริมสร้างความเขม้แขง็

ในการบริหารจดัการอยา่งย ัง่ยนื  
4. เพิ่มมูลค่าการคา้ การลงทุน และการบริการ จากการเช่ือมโยงในกลุ่มประเทศ      

อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง 
ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกระดบัการพฒันาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถ ทางการแข่งขนั  
ยุทธศาสตร์ท่ี 2การพฒันาคนและสงัคมท่ีมีคุณภาพ  
ยุทธศาสตร์ท่ี 3การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
ยุทธศาสตร์ท่ี 4การเสริมสร้างความมัน่คงและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น  
ยุทธศาสตร์ท่ี 5การเพิ่มศกัยภาพของจงัหวดัเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง  
ยุทธศาสตร์ท่ี 6การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัขอนแก่น (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วสัิยทัศน์ : “ขอนแก่นเมืองน่าอยู ่ชุมชนเขม้แขง็ เป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ และเมืองหลกั  
เศรษฐกิจของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  
พนัธกิจ   
1. เสริมสร้างชุมชนใหเ้ขม้แขง็และพฒันาใหเ้ป็น เมืองท่ีน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื  
2. พฒันาคนใหมี้คุณภาพ มีทกัษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม  
3. จดัการศึกษาในและนอกระบบใหไ้ดม้าตรฐาน และสร้างสงัคมแห่งการเรียนรู้  
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็และแข่งขนั ได ้โดยเช่ือมโยงการคา้ การลงทุน การบริการ และ
การท่องเท่ียว  
5. พฒันาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัใหมี้ประสิทธิภาพ และไดม้าตรฐาน  
6. บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดลอ้มใหเ้กิดประโยชน์ มีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพอยา่งย ัง่ยนื  



๑๙ 

 

 
 

7. สืบสานวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของทอ้งถ่ินใหค้งอยู ่ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ของชุมชนท่ีเป็นเอกลกัษณ์ทอ้งถ่ิน  
ยุทธศาสตร์ 
1. การพฒันาเมืองและชุมชน  
2. การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
3. การพฒันาการศึกษาและศกัยภาพพลเมือง  
4. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการพฒันาอยา่งย ัง่ยนื  
5. การพฒันาการเกษตรยัง่ยนื  
6. การเสริมสร้างสุขภาวะ  
7. การสร้างเสริมทุนทางสงัคมใหเ้ขม้แขง็ และพฒันาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการแข่งขนัภายใตห้ลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
8. การพฒันาการบริหารภาครัฐ ภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล  

2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
2.1 วิสัยทัศน์ 
“ตำบลทุ่งโป่ง  มีระบบการบริหารจัดการและการศึกษา วัฒนธรรมประเพณีที่ดี  ยึดหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง น้ำไหลไฟสว่าง คมนาคมสะดวก ปลอดมลพิษ ” 
พันธกิจ 

๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  และสร้างเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน 
๒. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความทันสมัย เพ่ือการบริหารงานและการบริการประชาชน 
๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  ให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
๔. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา การสังคมสงเคราะห์  การสาธารณสุข การกีฬา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม และจารีตประเพณี 
๕. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ได้
มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  
๖. ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น และการดำเนินชีวิตตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุกขั้นตอน 
๘. พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและเกิด
ประสิทธิภาพ ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เศรษฐกิจให้มีความม่ันคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
๑) พันธกิจที่ ๕ พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณ และระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ให้ได้มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
๒) - เป้าประสงค์ที่ ๒ การคมนาคมมีความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
    - เป้าประสงค์ที่ ๔ ประชาชนมีสุขภาพดีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 



๒๐ 

 

 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
๒. การคมนาคมมีความสะดวกสะดวกระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ               
เพียงพอและทั่วถึง 
 
 
๔. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 

๑.มีระยะทางของถนนคสล. ถนนลาดยาง และถนนลูกรังเพ่ือ
การเกษตรเพ่ิมขึ้นตามความต้องการของประชาชน 
๒.ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 
๓.ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึง 
๔.จำนวนแหลง่น้ำสาธารณะที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟูและ
เพ่ิมการกักเก็บน้ำ 
๑.ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์ จปฐ. 
๒.จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ยาเสพติดลดลง 

 ๓) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางที่ ๑.๑ การวางแผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน                        
แนวทางที่ ๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งและระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   กองช่าง สำนักงานปลัด  
 ๕) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
พันธกิจที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาการสังคมสงเคราะห์การสาธารณสุข การ
กีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและจารีตประเพณี 
พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒) - เป้าประสงค์ที่ ๔ ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
    -เป้าประสงค์ที่ ๕ เพิ่มพูนการเรียนรู้ของชุมชน ธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
 ๔. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
๕ .เพ ิ ่มพ ูนการเร ียนร ู ้ของช ุมชนธำรงไว ้ซึ่ ง
ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ดีงาม 

 
 
 

๑.ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์ จปฐ. 
๒.จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย เพศ และ 
 
ยาเสพติดลดลง 
๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความภูมิใจใน
ความเป็น ไทย 
๒.ร้อยเด็กและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรู้
ของ อบต. 

๓) แนวทางการพัฒนา 



๒๑ 

 

 
 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๑ พัฒนาส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพสนับการกีฬาเพื่อสร้างนิสัยรัก
การกีฬา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๒ ส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเช้ือเอดส์ 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๓ อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี สร้างความเข้มแข็ง

ให้ครอบครัว 
แนวทางการพัฒนาที่ ๒.๔ การสนับสนุนด้านสาธารณสุขการป้องกันและควบคุมโรค 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สำนักงานปลัด  
๕) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย้ังย่ืน 
๑) พันธกิจที่ ๓ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 

พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๒) - เป้าประสงค์ที่ ๓ เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน ประชาชนพึ่งพาตนเองได้และปัญหา
ความยากจนลดลง 

-เป้าประสงค์ที่ ๖ ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
 1.เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งย่ังยืนประชาชนพ่ึงพา  
 ตนเองได้และปัญหาความยากจนลดลง 
 
2.ประชาชนดำเน ินช ีว ิตตาม หล ักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

๑.รายได้เฉลี่ยต่อคน/ปีเพ่ิมขึ้น  
 
 
2.ร้อยละประชาชนเข้าใจถึงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และน้อมนำไปปฏิบัติ 

 ๓) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางการพ ัฒนาท ี ่  ๓ .๑  เสร ิมสร ้างการม ีส ่วนร ่วมของช ุมชนในการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักปลัด  
 ๕) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑) พันธกิจที่ 3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ให้เข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ 
๒) พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น

ทุกขึ้นตอน 



๒๒ 

 

 
 

3) - เป้าประสงค์ที่ 4 ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินคุณภาพ
ชีวิตดีขึ้น 
4)  เป้าประสงค์ที่ 7 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คงอยู่อย่างมีคุณภาพ 
 
 
 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
4. ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินคุณภาพชีวิตดีขึ้น 
 
 
7. ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ คงอยู่อย่างมี
คุณภาพ 

๑.ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพที่ดีตามเกณฑ์ จปฐ. 
๒.จำนวนคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์สิน ชีวิต ร่างกาย เพศ และ
ยาเสพติดลดลง 
 
๑.จำนวนแหล่งน้ำสาธารณะท่ีเสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟูและเพ่ิมการกัก
เก็บน้ำ 
๒.พ้ืนท่ีท่ีมีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์เพ่ิมข้ึน 
๓.จำนวนชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อมและมีเครือข่ายกลุ ่มอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 ๓) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ ๔.๑ แนวทางการพัฒนาพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วมแนวทางการพัฒนา
ที่ 

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักปลัด  
 ๕) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่ม
น้ำโขง 

1) พันธกิจที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อการบริหารงานและการ
บริการประชาชน 

พันธกิจที่ ๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่นทุก
ขั้นตอน 

๒) - เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
  



๒๓ 

 

 
 

 ๑. มีระบบบริหารจัดการที ่ดีประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 

๑.ร้อยละของประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสำคัญ
ของตนเองในสังคม 
๒.ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐ 
๓.ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

  
เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์

 ๔.การเปิดเผยแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานราชการ 
๕.ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ 

๓) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ ๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาระบบเทคโนโลยี                          

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักงานปลัด  
 ๕) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 

๑) พันธกิจที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการ โดยยึดหลักธรรมมาภิบาล และสร้างเครือข่าย
การพัฒนาทุกภาคส่วน 
พันธกิจที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัยเพื่อการบริหารงานและการ
บริการประชาชน 
พันธกิจที่ ๗ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในทางการเมืองและการพัฒนาท้องถิ่น
ทุกขั้นตอน 

๒) - เป้าประสงค์ที่ ๑ มีระบบบริหารจัดการที่ดี ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
และมี     ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดเปา้ประสงค ์
 ๑. มีระบบบรหิารจัดการที่ดีประชาชนเข้าใจ
บทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
 
 

๑.ร้อยละของประชาชนเข้าใจบทบาท หน้าที่ และความสำคัญ
ของตนเองในสังคม 
๒.ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงข้อมูลของรัฐ 
๓.ผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
๔.การเปิดเผยแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานราชการ 
๕.ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสาธารณะ 

 ๓) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาที่ 6.๑ การบริหารจัดการการเงินการคลัง และงบประมาณ พัฒนา
การเมืองท้องถิ่นให้โปร่งใสโดยยึดหลักธรรมมาภิบาล  

๔) หน่วยงานรับผิดชอบหลัก   สำนักปลัด  
 ๕) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ 
  ยุทธศาสตร์จังหวัด  



๒๔ 

 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๔.๔ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ินด้วยเทคนิค SWOT analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจำกัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านๆ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
( กําหนดวสัิยทัศน์และยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศ )  

นโยบายกระทรวงกรม 
( นโยบายรายสาขาตามภารกิจหน่วยงาน )  

 
กรอบยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดั 

(ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาท้องถิ่นในจังหวดั)  

ยุทธศาสตร์การพฒันาอําเภอแบบบูรณาการ 
(บูรณาการในมิติเชิงพืน้ท่ี )  

ยุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัแบบบูรณาการ 
(ยุทธศาสตร์บูรณาการทุกภาคส่วนในจังหวดั)  

นโยบายรัฐบาล 
( นโยบายเร่งด่วนและนโยบายท่ัวไป )  

 
แผนยุทธศาสตร์การพฒันาท้องถิ่น 

( วิสัยทศันพ์ ันธกิจจุดมุ่งหมายการพัฒนายุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพฒันา

แผนพฒันาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(แปลงนโยบายสู่การปฏิบัตินําไปสู่การทํางบประมาณ)  

 



๒๕ 

 

 
 

ของท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่ง
ทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบคำถามว่า   “ปัจจุบันท้องถิ่นมี
สถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สำหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกำหนดการดำเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งน้ี
โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – 
W) และปัจจัยภายนอกได้แก่โอกาส(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเคร่ืองมือ 

ปัจจัยภายในประกอบด้วย 
- ด้านการบริหารได้แก่การแบ่งส่วนราชการการวางแผนการประสานงานการการกำกับดูแลเป็นต้น 
 - ระเบียบกฎหมาย 
- บุคลากรได้แก่อัตรากำลังคุณภาพวินัยทัศนคติพฤติกรรมเป็นต้น 
- งบประมาณรวมท้ังความช่วยเหลือต่างๆ 
- ระบบฐานข้อมูล 
- การประสานงาน / การอำนวยการ / ความร่วมมือจากภาคส่วนที่เก่ียวข้อง 
 - ทรัพยากรเคร่ืองมือและอุปกรณ์ในการทาํงาน 
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength – S)เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนดีความ

เข้มแข็งความสามารถศกัยภาพส่วนที่ส่งเสริมความสําเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 

 การวิเคราะหจุ์ดอ่อน (Weakness – W)เป็นการ พิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสียความ
อ่อนแอข้อจํากัดความไม่พร้อมซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ จุดแข็ง 
ปัจจัยภายนอกประกอบด้วย 

- ด้านการเมืองรวมถึงระดับความขัดแย้งและกลุ่มผลประโยชน์ 
- ด้านเศรษฐกิจ ได้แก่เศรษฐกิจในเขตพ้ืนที ่(เช่นผลผลิตรายได้รายจ่ายการออมการลงทุนการใช้ที่ดิน

แรงงาน) การเกษตรกรรมการพาณิชยกรรมการคลัง 
- ด้านสังคม 
- นโยบายรัฐบาล / กฎหมาย 
- เทคโนโลยี 

 การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity – O)เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกวามีสภาพเป็น เช่น
ไรเหตุการณ์สถานการณ์ของโลกของประเทศของจังหวัดและของอําเภอที่เกิดขึ้นจะส่งผล กระทบต่อท้องถิ่น
อย่างไรมีการเปลี่ยนแปลงใดที่เป็นประโยชน์หรือเป็นโอกาสอันดีต่อท้องถิ่นโดย จะต้องพิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจํากัด (Threat – T)เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อม ภายนอกที่
เป็นอุปสรรคหรือภาวะคุกคามก่อให้เกิดผลเสียหายหรือเป็นข้อจํากัดต่อท้องถิ่นโดยจะต้อง พิจารณาทั้งด้าน
เศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองและเทคโนโลยีเช่นเดียวกับการวิเคราะห์ โอกาส 

สําหรับผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ พัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโป่งด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  มีรายละเอียดดังน้ี 
 

จุดแข็ง  (Strengths: S) 
1. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นําและมีความมุ่งมั่นสูงที่จะพัฒนา อบต.ให้มีความ

เจริญก้าวหน้า ในทุกด้าน 
2.  ผู้บริหารสามารถดําเนินงานได้อย่างต่อเน่ืองและมีเสถยีรภาพ 
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3.  ผู้บริหารและบุคลากรของ อบต. มีความรู้ความสามารถในการประสานงานกับส่วน
ราชการต่างๆ 

4.  มีเครื่องมือเครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  การบริหารจัดการมีความเป็นเอกภาพสามารถตอบสนองแก้ไขปัญหาความต้องการของ

ประชาชน ในพ้ืนที่ได้หลากหลายและรวดเร็ว 
จุดอ่อน  (Weaknesses:  W) 
1.  รายได้ไม่เพียงพอต่อการบริหารงานและการดําเนินการพัฒนา 
2.  บุคลากรของ อบต.บางส่วนจะต้องได้รับการพัฒนาให้เข้าใจในบทบาทหน้าที่การ

ปฏิบัติงาน 
3.  สัดส่วนของบุคลากรบางส่วนงานไม่สมดุลกับภารกิจงาน 
4. บุคลากรมน้ีอยไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานในบางหน่วย 
5.  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง 

โอกาส   (Opportunities:  O) 
1.  ได้รับการสนับสนุนและได้รับความร่วมมือจากประชาชนในชุมชนเป็นอย่างดีและมีความ

ต่อเน่ือง 
2.  หน่วยงานราชการอ่ืนๆให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและให้การสนับสนุนการดําเนิน

โครงการต่างๆอย่างต่อเน่ือง 
3.  เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร เช่น อ้อย มันสำปะหลังขา้วโพด 
4. ใกลแ้หล่งทอ่งเที่ยวในเขตอำเภอ 

อุปสรรค( Threats :  T ) 
1. การสนับสนุนงบประมาณในโครงการขนาดใหญ่ ที่เกินศักยภาพของ อบต.ที่จะ

ดําเนินการได้มีโอกาสได้รับการสนับสนุนน้อยมาก 
2. ความไม่มีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจทั้งในระดับภูมิภาคระดับประเทศและระดับโลกซึง่

ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. มีความเสี่ยงภัยจากภัยธรรมชาติอุบัติเหตุอุบัติภัยภัยแล้งและภัยจากโรคภัยไข้เจ็บ 
4. ระเบียบกฎหมายและหนังสือสั่งการที่ไม่เอ้ืออำนวยต่อการปฏิบัติงานให้เกิดความ

สะดวกรวดเร็ว 
5.  ความไมแ่น่นอนและไม่ชัดเจนในการจัดสรรเงินอุดหนุนของรัฐบาล 
6.  นโยบายของรัฐบาลไม่ต่อเน่ือง 

 
ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๑ การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความ
มั่นคงและมีความสามารถ
ทางการแข่งขัน 

1. การวางแผนผังการใช้ประโยชน์
ที่ดิน 

กองช่าง 
สำนักงานปลัด 
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2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการคมนาคมขนส่งและระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ได้
มาตรฐาน 

๒  การพัฒนาคนและสังคมที่มี
คุณภาพ 

 1พัฒนา ส่งเสริมการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพสนับสนนุการกีฬาเพื่อสร้าง
นิสัยรักการกีฬา 

2. ส่งเคราะห์ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้
ยากจนและผู้ด้อยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์
3อนุรักษ์ สืบสาน ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี สร้าง
ความเข้มแข็งให้ครอบครัว 

3.การสนับสนุนด้านสาธารณสุข การ
ป้องกันและควบคุมโรค 

สำนักงานปลัด 
กองช่าง 
ส่วนการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 

 

๓ การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

1เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

สำนักงานปลัด 
กองช่าง 
 

 

 
ที่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน หน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

๔ การเสริมสร้างความมั่งคงและ
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

สำนักงานปลัด 
กองช่าง 
 

 

5. การเพ่ิมศักยภาพของเมืองเพ่ือ
เช่ือมโยงโอกาสจากลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง 

1เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

กองช่าง  

6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ 1พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบ
การรักษาความสงบเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

สำนักงานปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 
ส่วนการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

 

 

 


