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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
วิสัยทัศน์ประเทศคือ 
"ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ ที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง" โดยมีเป้าหมาย การพัฒนาประเทศ คือ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกิจ
พัฒนาอย่าง ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั ่งยืน" โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และ มีคุณภาพ สร้างโอกาส  และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที ่เป็นมิตรกับสิ ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒ ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนาประเทศในช่วง

ระยะเวลาชองยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้น การสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ซาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งชัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติต้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม และ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
(๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมี

ความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่ง เน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและ 
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ 
รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ  (๓) ความ
พร้อมของกองทัพ หน่วยงานต้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (๔) บทบาทและการยอมรับในต้านความมั่นคงของไทยในประชาคม
ระหว่าง ประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 

(๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ

ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนฟื้นฐาน แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ 
(๑) "ต่อยอดอดีต" โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ

จุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่นๆ 
นำมา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลก
สมัยใหม่ 



(๒) "ปรับปัจจุบัน" เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้ง
โครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื ้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ 

(๓) "สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต" ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึงปรับ 
รูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐานของ
การต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ 
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้ำของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(๑) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้ 
(๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
(๓) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ 
(๔) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

 
(๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ

เพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย  ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน 
มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่
จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัย รักการ
เรียนรู ้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่องตลอดชีว ิต สู ่การเป็นคนไทยที ่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด  
ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ 
(๓) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย 

 
(4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีเป้าหมาย การพัฒนาที่สำคัญที่ให้

ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมซนท้องถิ่น มาร่วม ขับเคลื่อนโดย
การสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทำเพ่ือส่วนรวม การกระจายอำนาจและความรับผิดชอบ 
ไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในการจัดการตนเอง และ
การเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประซากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน 
การเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

ตัวขี้วัด ประกอบด้วย 
(๑) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
(๒) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
(๓) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี และ 
(๔) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

 



(5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม มีเป้าหมายการพัฒนา

ที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติ ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรร
มาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่ 
เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้
มากที่สุดเท่าที ่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่ความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่น 
ต่อไปอย่างแท้จริง 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(๑) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๒) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
(๓) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ 
(๔) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐาน 

 
(6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่

สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก "ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม" โดยภาครัฐ
ต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการ
ให้บริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน ำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงาน
เทียบได้กับ มาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด ประกอบด้วย 
(๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ 
(๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
(๓) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ  
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
หลักการสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) การพัฒนา

ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปี ที่จะสามารถต่อยอดในระยะต่อไป
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี โดยมีหลักการสำคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

๑. ยึด "หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดบูรณาการ
การพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและ การบริหารจัดการความ
เสี่ยงที่ดี ซึ่งเป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มี ความเป็นคนที่สมบูรณ์ 
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ดำเนินชีวิต ที่ดีมีความสุขและอยู่ร่วมกัน
อย่างสมานฉันท์ 

2. ยึด "คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสำหรับคนไทย  พัฒนาคนให้มี
ความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์ มีทัศนคติที่ดี  รับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม 



๓. ยึด "วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ซาติ ๒0 ปี" มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทย ในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า "มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" 

๔. ยึด "เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙" ท่ีเป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี มาเป็นกรอบใน
การกำหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมาย และตัวชี้วัดในด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) 

5. ยึด "หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ำและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิม
ผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม" 

๖. ยึด "หลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว" จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในลำดับแรกที่จะกำกับและ ส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปีให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้าน อย่างสอดคล้องกัน 

 
เป้าหมายการพัฒนาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ กำหนดเป้าหมายต้านต่างๆ ในช่วงเวลา ๕ ปี โดยคำนึงถึง

การดำเนินการต่อยอดไปสู่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ๑๔ และ ๑๕ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ทั้งนี้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ตั้งเป้าหมายในมิติหลักๆ ประกอบด้วย 

(๑) คนไทยที่มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ 
สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ และ
ทำประโยชน์ต่อส่วนร่วม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง มีความ
เป็นไทย 

(๒) การลดความเหลื่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจน การเข้าถึงบริการทางสังคมที่มี คุณภาพอย่าง
ทั่วถึง กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุดร้อยละ ๔0 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕ 

(๓) ระบบ เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการและ
ดิจิทัล มีผู ้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ และมีผู ้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่
เข้มแข็ง สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ รวมทั้งมีระบบการ
ผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัว 
เฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปีเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่มีรายได้สูงภายในปี ๒๕๗๙ 

(๔) ทุนทาง ธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
ความมั่นคง อาหาร พลังงาน และน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔0 ของพื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุล
ของ ระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี  ๒๕๖๓ 
เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาล
เพ่ิมข้ึน และรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

(๕) มีความ มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความ
เชื่อมั่นของ นานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรม
ลดลง ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ และ 

(๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มี ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอำนาจและมี
ส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐ ในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนดำเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้
ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหา คอร์รัปชันลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อิสระขึ้น เป้าหมายทั้ง ๖ กลุ่มหลัก ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สะท้อนถึงเป้าหมายการขับเคลื่อนการพัฒนา
ตามวาระการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) และเป้าหมายในระยะยาวภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่ต้องบรรลุ ภายในระยะเวลา ๒๐ ปี 

 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑2 จึงประกอบด้วยยุทธศาสตร์ ชาติทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ 

(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
(๒) ยุทธศาสตร์ การสร้างความเป็นธรรมลดและความเหสื่อมล้ำในสังคม 
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(๔) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย และประกอบกับอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์และกลไกสนับสนุนให้การ
ดำเนินยุทธศาสตร์ทั้ง ๖ ด้านให้สัมฤทธิ์ผล ประกอบด้วย 

(๗) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
(๔) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 
 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิสัยทัศน์ "เป็นภาคท่ีทำการผลิต และเชื่อมโยงการผลิต การค้า การลงทุน การขนส่ง สินค้าเกษตร สินค้า 

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตามความต้องการของตลาดประเทศ รวมถึงทั้งในและนอกอนุภูมิภาค ลุ่ม
น้ำโขง เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน คือ 
๑) ย ุทธศาสตร์ ด้านการเกษตร ประกอบด้วย -ย ุทธศาสตร ์ข ้าว -ย ุทธศาสตร ์ด ้านความร ู ้และ

เทคโนโลยีการเกษตร -ยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตอ้อย -ยุทธศาสตร์การเพ่ิมผลผลิตมันสำปะหลัง -ยุทธศาสตร์การ
แปรรูปยางพารา -ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถของสหกรณ์การเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ -
ยุทธศาสตร์เพิ่มคุณภาพการผลิตการเกษตรในพ้ืนที่ลุ่มน้ำที่มีศักยภาพ 

๒) ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม -ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรม -ยุทธศาสตร์น้ำเพื่ออุตสาหกรรม -ยุทธศาสตร์
เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการอุตสาหกรรม 

๓) ยุทธศาสตร์ด้านบริการ -ยุทธศาสตร์การใช้นวัตกรรมเพื่อการบริการใหม่ ๆ -ยุทธศาสตร์การเชื่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด -ยุทธศาสตร์ความเชื่อมโยงการผลิตสินค้าระหว่างจังหวัดและระหว่าง
กลุ่มจังหวัด -ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถการค้าชายแดน -ยุทธศาสตร์สร้างความสัมพันธ์และเชื่อมโยง
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับประเทศในกลุ่มลุ่นน้ำโขงและนอกประเทศลุ่มน้ำโขง -ยุทธศาสตร์ด้านแหล่งท่องเที่ยว 
-ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการภาคบริการ -ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม -ยุทธศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐานและความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ -ยุทธศาสตร์สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ -
ยุทธศาสตร์ผลิตพลังงานทดแทน 

 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision) "ส่งเสริมการเกษตรด้วยนวัตกรรม ท่องเที่ยว ๓ ธรรม เชื่องโยง ๓ ประเทศ 

มุ่งพัฒนา เศรษฐกิจสู่อาเซียน" พันธกิจกลุ่มจังหวัด (Mission) "ประสานความร่วมมือในการบริหารจัดการกลุ่ม
จังหวัดฯ แบบบูรณาการในด้านการท่องเที่ยว การเกษตรและการค้า การลงทุน เพ่ือเพ่ิมขนาดเศรษฐกิจและรายได้
ของประชาชนในกลุ่มจังหวัด" เป้าประสงค์รวม "การขยายตัวทางเศรษฐกิจ และรายได้ของประชาชน" ตัวชี้วัดของ



เป้าประสงค์รวม : ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ (GPCP : Gross Provincial Cluster Product) เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
๓ จากปีที่ผ่านมา : รายได้ต่อหัวต่อปี (GPCP per Capita) เพ่ือขึ้นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตนบน ๒ มีทั้งหมด ๔ 

ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) อย่างยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริม พัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสังคมและความม่ันคง 
 
แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร "เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว" พันธกิจของ

จังหวัดสกลนคร 
พันธกิจที่ ๑  บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
พันธกิจที่ 2  ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนจังหวัดสกลนคร

อย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
พันธกิจที่ ๓  กำกับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ บริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒. พัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งชัน 
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร  
วิสัยทัศน์ "สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง" 
พันธกิจ 
๑. จัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ำ และไฟฟ้า 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
3. ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
๔. ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7. พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
๘. เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ เป้าหมายการพัฒนา 
(เป้าประสงค์) 
๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และ บริโภคอย่างทั่วถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 



๔. การค้า การงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
5. ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
๖. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกพ้ืนที ่
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๖ แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
๑.๑ การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
๑.๒ การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
๑.3 การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตรและ

เชื่อมโยงเครือข่าย 
๑.๔ การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
๒.๑ การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนาธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจ

สร้างสรรค ์
๒.๒ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
๒.๓ การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
๓.๑ การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
๓.๒ การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและ 
ยั่งยืน 
๔.1 การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
๔.๒ การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความ 
๕.๑ การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
5.๒ การพัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
๕.๓ การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
๕.๔ การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
๕.๕ กำหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
๕.๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความม่ันคงของชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
๒.๑ วิสัยทัศน์ 
" สาธารณูปโภคดี สาธารณูปการสะดวก ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ รักษ์วัฒนธรรมประเณี 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ขจัดสิ้นยาเสพติด 
 
๒.๒ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ดังนี้ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร

และเชื่อมโยงเครือข่าย 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่

เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ทั่วถึง 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างทั่วถึง 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการอย่างสมดุล
และยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตสำนึกและความตระหนัก การจัดการ 
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
กลยุทธ์ที่ ๓ การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
กลยุทธ์ที่ ๕  กำหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

๒.๓ เป้าประสงค์ 
๑. ประชาชนมีอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ มีความเข้มแข็งของชุมชน สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามแนว

พระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
2. การคมนาคมในหมู่บ้านระดับตำบลใช้การได้สะดวกตลอดฤดูกาล มีการบริการการสื่อสารครบทุก

หมู่บ้าน และไฟฟ้ามีใช้ทุกครัวเรือน 



๓. ประชาชนในชุมชนมีความปลอดภัยในทรัพย์สิน  ปลอดจากยาเสพติด ให้บริการด้านการศึกษาทุก
ระบบเพ่ือพัฒนาคน ส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีของท้องถิ่น 

4. พัฒนาองค์กรชุมชนสู ่การสร้างเครือข่ายองค์กร ส่งเสริมและสนับสนุ นการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยทุกระดับ 

๕. อนุรักษ์ทรัพยากรของชุมชน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
ครัวเรือนและชุมชน สร้างแหล่งพักผ่อนและฟ้ืนฟูสุขภาพภายในชุมชน 

๖. มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างพอเพียง มีแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใช้ทำการเกษตรตลอดฤดูกาล 
 
๒.๔ ตัวชี้วัด 
1. โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ได้มาตรฐาน และสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
2. ประชาชนมีสุขภาพดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๓. ประชาชนได้รับการศึกษาท่ีสูงขึ้น มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น 
๔. ประชาชนมีรายได้จากการใช้เกษตรอินทรีย์หรือเศรษฐกิจพอเพียง 
๕. องค์กรชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้ 

 
2.5 ค่าเป้าหมาย 
   

ปัญหา พื้นที่
เป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย แนวโน้มในอนาคต 

ด้านเศรษฐกิจ 
- ประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก 
- ต้นทุนด้านเกษตรกรรมมีราคาสงู 
 
ด้านสังคม 
- ด้านปัญหายาเสพตดิ 
 
ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
- ไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และหมู่บ้าน 
ไฟฟ้าสาธารณะ  
- ถนนเพื่อการเกษตร  
 
- ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
 
- ระบายน้ำภายในถนนหมู่บ้าน 
 
 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 - ด้านขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
  

ม.๑-๑๖ 
 
 
 

-ประชากรใน
พื้นที่ของ ทต. 
 

 
- จัดหาแหล่งเงินทุน เช่นกองทุน หมู่บ้าน, ธกส.  
- ได้รับการแก้ไขจากภาครัฐบาล 
 
 
-ได้รับการแก้ไขจากหน่วยงานของรัฐและภาค
ประชาสังคม 
 
-ประชาชนจะได้รับการให้บริการขยายเขตไฟฟ้า
เพิ่มขึ้น  
-ประชาชนจะได้รับการให้บริการ ก่อสร้างถนนลูกรัง
เพิ่มขึ้น  
-ประชาชนจะได้รับการให้บริการ ก่อสร้างถนน 
คสล.เพิ่มขึ้น  
-ประชาชนจะได้รับการให้บริการ ก่อสร้าง 
 ร่องระบายน้ำถนน ภายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น 
 
 
 
-ประชาชนจะได้รับการให้บริการ การกำจัดขยะมลู
ฝอยและสิ่ง ปฏิกลู ภายในหมูบ่้านเพิ่มขึ้น 

 
 
 
 



2.6 กลยุทธ์   
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อการพัฒนา 
การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการวิเคราะห์ ศักยภาพของ

เทศบาลตำบลปลาโหลเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในของ เทศบาลตำบล เพื่อค้นหาจุดแข็ง และจุดอ่อน 
ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลตำบลเพื่อค้นหาโอกาส และอุปสรรค โดยใช้วิ ธีการประชุมระดม
สมอง ของคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลา
โหล และประชาชนในพื้นท่ี หรือตัวแทน ประชาคม 

การวิเคราะห์ศักยภาพของเทศบาลตำบลปลาโหล  
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายในของเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อค้นหาจุดแข็ง (Strength) และ

จุดอ่อน (Weakness) และวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกของเทศบาลตำบลปลาโหล เพื่อค้นหาโอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) โดยใช้วิธีการ ประชุมระดมสมอง (Brainstorming) ของคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปลาโหล และตัวแทนประชาคมของ
ชุมชน  

การวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT) ของเทศบาลตำบลปลาโหล 
1. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน  
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในเป็นการประเมินผลการวิเคราะห์ประกอบด้วย  โครงสร้าง กล

ยุทธ์ ผู้บริหาร บุคลากร ระบบ ทักษะ และค่านิยมร่วมตามทรัพยากรของพ้ืนที่ที่มีอยู่ผลการ วิเคราะห์ มีดังต่อไปนี้ 
จุดแข็ง (Strength)  
1.  ผู้บริหารของเทศบาลตำบล มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และทำงานด้วยความมุ่งม่ัน 
2.  หน่วยงานภายในองค์กรให้ความร่วมมือในการทางานมีการประสานงานที่ดี  
3.  บุคลากรทำงานอย่างประสานสัมพันธ์เป็นทีมงานที่เข้มแข็ง 
4.  บุคลากรผู้ปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่ปฏิบัติงาน  
5.  หน่วยงานภายในองค์กรมีการแบ่งงานและการมอบหมายงานที่ชัดเจน 
6.  บุคลากรมีค่านิยมร่วมในการปฏิบัติงาน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้อยู่ดีมีสุข 
7.  บุคลากรมีความรู้ความสามารถ และได้รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการปฏิบัติงาน ในหน้าที่  
8.  เทศบาลตำบลปลาโหล การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล บริหารงานอย่างเป็นธรรม

โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้  
9.  เทศบาลตำบลปลาโหล หมู่บ้านทั้งสิ้น 16 หมู่บ้าน ซึ่งมีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลตำบล

ปลาโหล จะได้รับความร่วมมือจากผู้นำหมู่บ้านเป็นอย่างดี  
จุดอ่อน (Weakness) 
1. บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎระเบียบและข้อปฏิบัติต่าง ๆ  
2. บุคลากรบางส่วนยังไม่ปรับวิธีทำงานแบบเดิมตามที่เคยปฏิบัติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับ  สถานการณ์ที่

เปลี่ยนแปลงไป 
3. งบประมาณของเทศบาลมีไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ตามความต้องการของประชาชน 
4. ประชาชนในชุมชนต่างๆ บางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจ ไม่ค่อยมีส่วนร่วมกับงานหรือกิจกรรม

ต่าง ๆ ของเทศบาล  
5. ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในบางหน่วยงานทำให้ไม่สามารถให้บริการแก่ประชาชนได้ดี

เท่าท่ีควร 
2. การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก 
การวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก เป็นการประเมินผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้าน  การเมือง 

กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ความเป็นโลกาภิวัตน์ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาชน (ผู้รับบริการ) ผลการวิเคราะห์มีดังต่อไปนี้  



โอกาส (Opportunity)  
1. มีพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์  เหมาะสมกับการเพาะปลูกทางการเกษตร และเลี้ยงสัตว์  
2. ประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
อุปสรรค (Threat)  
1. ระเบียบกฎหมาย ข้อบังคับ และการเมืองในระดับประเทศรวมทั้งระดับท้องถิ่น  ทำให้ประชาชน

ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ไม่เต็มที่ ส่งผลต่อการพัฒนาที่ล่าช้าขาดประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นปัญหา  
อุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น   

2. แหล่งทุนภายในพ้ืนที่ที่มีจำกัด และประชาชนเข้าถึงแหล่งทุนได้ยาก   
3. ปัญหาด้านยาเสพติด  
4. ต้นทุนด้านการเกษตรกรรมมีราคาสูง ผลิตผลทางการเกษตรต่ำ 

 


