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ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า  อำเภอบ้านตาก  จังหวัดตาก 

 
1)  วิสัยทัศน์ 

 

“ท้องฟ้าน่าอยู่  เชิดชูการศึกษา  ชาวประชาอยู่ดีกินดี  มีแหล่งท่องเท่ียวเชิง อนุรักษ์ตระหนักถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  พร้อมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี” 

2) ยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1  งานด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
1.2  งานด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการ
บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
1.3  งานด้านการผังเมือง และการควบคุมอาคาร 

2 .  ด้ าน ก ารว างแผน  ก าร ส่ ง เสริ ม ก ารลงทุ น       
พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

2.1  งานด้านการส่งเสริมการลงทุน 
2.2  งานด้านส่งเสริมการเกษตร 
2.3  งานด้านการพาณิชยกรรม 
2.4  งานด้านการท่องเท่ียว 

3.  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 3.1  งานด้านส่งเสริมอาชีพ 
3.2  งานด้านสวัสดิการสังคม 
3.3  งานด้านการศึกษา 
3.4  งานสิทธิมนุษยชน 
3.5  งานด้านสาธารณสุข 
3.6  งานด้านกีฬา และนันทนาการ 
3.7  งานด้านส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.8 การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี  
รักษาอัตลักษณ์ของท้องถิ่น 
3 .9  ทำนุ บ ำรุ งศ าสน า อนุ รั กษ์ โบ ราณ สถาน
โบราณวัตถุ 

4 . ด้ า น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

4.1  งานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม ชาติการ
คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาป่าน้ำ 
4.2  งานด้านขยะมูลฝอย 

5.  ด้านการบริหารจัดการท่ีดี  การจัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 
 
 

5.1 งานด้านการบริหารจัดการองค์กรให้ได้มาตรฐาน 
5.2 งานด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.3  งานด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย 
5 .4  ง าน ด้ าน ก าร รั ก ษ าค ว าม ยุ ติ ธ ร รม แ ล ะ
กระบวนการยุติธรรม 
5.5 งานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5.6 งานด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5.7 งานด้านยาเสพติด 
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3) เป้าประสงค ์
๑. มีถนนท่ีได้มาตรฐาน 
2. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีได้มาตรฐาน 
3. มีการพัฒนาด้านแหล่งน้ำท่ีใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. มีการวางผังเมืองและควบคุมอาคารคลอบคลุมทุกพื้นท่ี 
5. มีการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มมูลค่าทางการเกษตร 
6. มีจำนวนนักท่องเท่ียวและรายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น 
7. สังคมมีความเข้มแข็งตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
8. ประชาชนได้รับสวัสดิการและเข้าถึงระบบการศึกษาละสาธารณสุขอย่างท่ัวถึง 
9. ประชาชน เด็ก และเยาวชน มีการออกกำลังกายมากขึ้น 
10. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านได้รับ
คงอยู่ต่อไป 
11.ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบะ
ส่ิงแวดล้อม 
12. มีการลดปริมาณการใช้โฟมลดลง 
13. มีปริมาณขยะและกำจัดขยะชุมชนให้ถูกหลักวิชาการ 
14. อปท.มีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใส 
15. ประชาชนได้รับการบริการท่ีมีคุณภาพ 
16. ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
17. ประชาชนมีช่องทางในการรับบริการงานยุติธรรมเบ้ืองต้น 
18. ประชาชนได้รับบริการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
19.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนห่างไกลยาเสพติด 
 

4) ตัวชี้วัด 
  1. จำนวนระยะทางท่ีเพิ่มขึ้นของถนนท่ีได้มาตรฐาน 
  2. ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มข้ึน 
  3. จำนวนพื้นท่ีพัฒนาแหล่งน้ำ 
  4. จำนวนหมู่บ้านท่ีจัดทำผังเมืองและมีระบบควบคุมอาคาร 
  5. จำนวนกิจกรรรมท่ีเพิ่มขึ้นจากการทำเกษตรปลอดภัยเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน 
  6. ร้อยละของจำนวนนักท่องเท่ียวที่เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 
  7. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 
  8. ร้อยละของประชาชนได้รับการสงเคราะห์  
  9. ร้อยละของเด็กสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ 
  10. ร้อยละของประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข 
  11. ร้อยละของประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย   
  12. ร้อยละของประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมด้านอนุรกัษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
  13.ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  14. จำนวนกิจกรรมท่ีมีการลดปริมาณการใช้โฟม 
  15. ร้อยละของขยะมูลฝอยลดลงและได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
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5) ค่าเป้าหมาย  
  1. จำนวนระยะทางของถนนท่ีได้มาตรฐานเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ต่อปี 
  2. ความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มข้ึนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 80 ต่อปี 
  3. พื้นท่ีพัฒนาแหล่งน้ำมีจำนวนมากขึ้นไม่น้อยกวา่  1 แห่ง ต่อปี 
  4. หมู่บ้านท่ีจัดทำผังเมืองและมีระบบควบคุมอาคารมีจำนวนเพิ่มขึ้น  
  5. กิจกรรมการทำเกษตรปลอดภัยเกษตรผสมผสานอย่างยั่งยืน ไมน่้อยกว่า 1 กิจกรรม ต่อป ี
  6. นักท่องเท่ียวเพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา ร้อยละ 5 ต่อป ี
  7. ผู้เข้ารับการอบรมส่งเสริมอาชีพสามารถนำไปประกอบอาชีพ ร้อยละ 3 ต่อปี 
  8. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์  ร้อยละ 100 ต่อป ี
  9. เด็กสำเร็จการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 100 ต่อป ี
  10. ประชาชนเข้าถึงการบริการด้านสาธารณสุข ร้อยละ 95 ต่อปี 
  11. ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ร้อยละ 60 ต่อปี 
  12. ประชาชนท่ีร่วมกิจกรรมด้านอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี จารีต ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ร้อยละ 70 ต่อปี 
  13. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม ร้อยละ 95 ต่อปี 
  14. กิจกรรมท่ีมีการลดปริมาณการใช้โฟม เพิ่มขึ้น 2 กิจกรรมต่อปี  
  15. ขยะมูลฝอยลดลงและได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เพิ่มขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี  

 
        6) กลยุทธ์  

 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมส่ิงก่อสร้างพื้นฐาน  
 2. พัฒนาระบบการสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
 3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ 
 4. ส่งเสริมสนับสนุนการวางผังเมืองและการควบคุมอาคาร 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการส่งเสริมการลงทุน 
 6. เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตร 
 7. ส่งเสริม พัฒนาการท่องเท่ียว 
 8. ส่งเสริมการสร้างงานและพัฒนารายได้ 
 9. สนับสนุนการสงเคราะห์และสร้างสวัสดิการสังคม 
 10.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 11. ส่งเสริมการให้บริการทางสาธารณสุขและสนุขภาพอนามัยของประชาชน 
 12. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
 13. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีเอกลักษณ์
ท้องถิ่นและวันสำคัญต่างๆ 
 14. ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ 
 15. ส่งเสริมและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม     
 16. พัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการปัญหาขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
 17. พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารงาน บุคลากรและการปฏบัิติงาน   
 18. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพฒันาท้องถิน่ 
 19. ส่งเสริมและสนับสนุนประชาธิปไตย 
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 20. เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
 21. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีจำเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
๒.  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔.  การรักษาส่ิงแวดล้อม การกำจัดขยะมูลฝอย อย่างยั่งยืน 
๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

 8)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
ดังนี ้

   

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล    

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 



 
 

 

 

9) ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ในภาพรวม   
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1.ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความม่ันคง 

2.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถ

ในการแข่งขัน 

3.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและ

ความเท่าเทียมทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ชาติด้าน 
การปรับสมดุลพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า พ.ศ. ๒๕66-2570 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ   
๒๐  ปี 

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

 
 
 

เป้าหมายการพัฒนาที่
ยั่งยืน SDGs 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินในเขตจังหวัดตาก 

ยุทธศาสตร์องค์การ
บริหารส่วนตำบล

ท้องฟ้า 

8.พ้ืนที่และ
เมืองอัจฉริยะที่

น่าอยู่ 
ปลอดภัย 

เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 

3.การผลิต
ยานยาน

ยนต์ไฟฟ้าที่
สำคัญของ

โลก 

4.ศูนย์กลาง
ทาง

การแพทย์
และสุขภาพ

มูลค่าสูง 

5.ประตู
การค้าการ
ลงทุนและ
ยุทธศาสตร์

ทางโลจิสติกส์  

6.ฐานการ
ผลิตอุปกรณ์
อิเล็กทรอนิก
ส์อัจฉริยะ 

2.การ
ท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพ
และความ

ย่ังยืน 

7.วิสาหกจิ
ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อม ที่
เข้มแข็ง 

9.ความ
ยากจนข้ามรุ่น
ลดลงและมี

ความคุ้มครอง
ทางสังคม
เพียงพอ 

10.มี
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอนต่ำ 

12.มี
กำลงัคน

สมรรถนะสูง 
มุ่งเรียนรู้

อย่าง
ต่อเน่ือง 

1.สินค้า
เกษตรและ
เกษตรแปร

รูป 

 

11.ลดความ
เสี่ยงและ
ผลกระทบ
จากภัย

ธรรมชาติ 

13.ภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสทิธิภาพ 
และตอบโจทย์
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดตาก 

1.ขจัดความ
ยากจนทุก
รูปแบบใน

พื้นที่ 

3.สร้างหลักประกันว่า
คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี
และสิ่งเสริมความเป็นอยู่
ที่ดีสำหรับทุกคนในทุก
วัย 
 10.ลดความไม่เสมอ

ภาคภายในประเทศ
และระหว่างประเทศ 
 

7.สร้างหลักประกัน
ให้ทกุคนสามารถ
เข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ที่ย่ังยืนใน
ราคาที่ย่อมเยา 
 

4.สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาที่มีคณุภาพ
อย่างครอบคุลมและเท่า
เทียมและสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  

5.บรรลุความเท่า
เทียมระหว่างเพศ 
และเสริมอำนาจ
ให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 
 

6.สร้างหลักประกันว่า
จะมีการจัดใหม้ีน้ำและ
สขุอนามัยสำหรับทุกคน
และมีการบริหารจัดการ
ที่ย่ังยืนสำหรับทุกคน 
 

14.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล 
และทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาท่ี
ยั่งยืน 
 

15.ปกป้องฟื้นฟแูละสนับสนุน
การใชร้ะบบนิเวศบนบกอยา่ง
ยั่งยืน จัดการปา่ไม้อย่างยั่งยืน 
ต่อสู้การกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรม
ของท่ีดินและฟื้นสภาพดินและ
หยุดย้ังการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

13.ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบที่
เกิดขึ้น 

 

2.ยุ ติ ค ว าม หิ ว โห ย 
บรรลุความมั่นคงทาง
อาหารและยกระ ดับ
โภชนาการและส่งเสริม
เกษตรกรรมที่ย่ังยืน 
 

17.เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการ
ดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่
ย่ังยืน 
 

12.สร้าง
หลักประกันให้
มีรูปแบบการ
ผลิตและการ
บริโภคที่ย่ังยืน 
 

9.สร้างโครงสร้าง
พ้ืน ฐานที่ มี ความ
ทน ท าน  ส่ ง เส ริม
พัฒนาอุตสาหกรรม
ที่ ค รอบ คลุ ม แล ะ
ย่ังยืนและนวัตกรรม 

 

11.ทำให้เมืองและการต้ังถิ่น
ฐ าน ข อ ง ม นุ ษ ย์ มี ค ว า ม
ครอบคลุม  ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทานและย่ังยืน 
 
16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบ คลุ ม เพ่ื อ ก าร
พัฒนาที่ ย่ังยืน ให้ ทุกคน
เข้าถึ งความยุติธรรมและ
ส ร้ า ง ส ถ า บั น ที่ มี
ประสิทธิภาพ รับผิดชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ 
 

1.การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน  
และแก้ไขปัญหาความยากจน 

 

2.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

3.การพัฒนาผลิตภาพทาง
การเกษตร 

4.การส่งเสริมการท่องเที่ยวสินค้า 
OTOP การค้าชายแดน 

5.การรักษาความมั่นคงชายแดนและ
ความสงบเรียบร้อย 

  
1. โครงสร้างพื้นฐาน 

 
 

  2. การวางแผนการส่งเสริม    
การลงทุน  พาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 

 

 
  3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

 4. การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

  5. การบริหารจัดการที่ดี  การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

 
1. โครงสร้างพื้นฐาน 

2. การวางแผนการส่งเสริม    
การลงทุน  พาณิชยกรรม และการ
ท่องเท่ียว 

 

 3. ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

4. การบริหารจัดการและอนุรักษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

 

 5. การบริหารจัดการท่ีดี  การจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

 

8.ส่งเส ริมการเติบโต
ท า ง เศ ร ษ ฐ กิ จ ที่
ต่อ เน่ือง  ครอบคลุ ม
และย่ังยืน การจ้างงาน
เต็มที่ มีผลิตภาพและ
การมีงานที่ เหมาะสม
สำหรับทุกคน 
 



 
 

 

10. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน 
1. การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ,ด้านสังคม,ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

  

3.1.1 ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
จุดแข็ง (Streng = S) 
๑. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เทคนิคการ
ทำงานส่วนมาก เป็นงานท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง 

1. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหารสนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนา
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พานิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

2. ด้านแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่นเอื้ออำนวยท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ 
3. ความต้องการของประชาชนท่ีต้องการพัฒนาทรัพยากรในท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเศรษฐกิจ 
4. ตำบลท้องฟ้าเป็นพื้นท่ีท่ีเหมาะสมแก่การทำการเกษตร 
5. ตำบลท้องฟ้ามีพื้นท่ีเหมาะสมแก่การปลูกข้าว  ข้าวโพด ถั่วเหลือง  กะหล่ำปลี  หญ้า  

และพืชเศรษฐกิจทุกชนิด  ผลผลิตท่ีได้มีคุณภาพค่อนข้างดี 
 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
๑. โครงการขนาดใหญ่ต้องใช้งบประมาณสูง องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้ามีงบประมาณ

ไม่เพียงพอท่ีจะดำเนินตามโครงการได้ 
๒. การคมนาคมยังไม่ไม่ดี เป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่สะดวก 
3.  ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียว 
4.   ขาดการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวในตำบลให้เป็นที่รู้จักจากคนภายนอก 
5. ราคาผลผลิตต่ำ ต้นทุนการผลิตสูง 
6. ราษฎรขาดกรรมสิทธิ์ในท่ีดินทำกินส่วนใหญ่เป็นป่าสงวนแห่งชาติ 
7. ขาดการวางแผนการใช้ประโยชน์จากท่ีดินอย่างเป็นระบบ 
8. ราคาสินค้าเกษตรไม่ได้รับความเป็นธรรม 

 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิน่ ไม่ว่าจะ

เป็นด้านเศรษฐกิจท้องถิน่ ระบบสาธารณูปการ เป็นต้น 
๒. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 
โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 
อบต. 

๓. มีการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมมือจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ร่วมกันตามนโยบายเดียวกันบ่อยครั้ง 
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อุปสรรคหรือข้อจำกัด ( Threat = T) 
๑. โครงการท่ีต้องท่ีต้องใช้เทคโนโลยีสูง หรือความชำนาญพิเศษ องค์การบริหารส่วนตำบล    

ยังไม่มีความชำนาญและบุคลากร 
1. พื้นท่ีทำการเกษตรได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
 
3.1.2 ศักยภาพการพัฒนาด้านสังคม 
จุดแข็ง (Streng = S) 
1. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านคุณภาพชีวิต เทคนิคการทำงาน
ส่วนมาก เป็นงานท่ีไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง 

2. บุคลากรและอัตรากำลังและคุณวุฒิอยู่ในระดับท่ีพร้อมจะดำเนินการตามนโยบาย 
3. ระเบียบกฎหมายท่ีเกีย่วข้องเอื้ออำนวยให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆส่งเสริมด้านนี้ได้ 
4. ประชาชนมีศักยภาพในการเสริมสร้างชุมชนของตนให้เข้มแข็ง มีการช่วยเหลือและเอื้อ

อาทรต่อกันในสังคม รวมทั้งตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
5. ด้านการบริหารจัดการและความต้องการ ประชาชนมีความต้องการ ผู้นำ ผู้บริหาร 

สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาในด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

6. เป็นตำบลท่ีมีศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นมายาวนาน 
7. ประชาชนในตำบลมีชีวิตเรียบง่ายมีการรักษาวัฒนธรรมและเป็นเอกลักษณ์ 

 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
1. ประชาชนในพื้นท่ีไม่ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน อย่างท่ัวถึง 
2. กลุ่มอาชีพต่างๆ การรวมกลุ่มกันในตำบลยังมีน้อย 
3. เด็กและเยาวชนขาดโอกาสการศึกษาต่อ 
4. ขาดการรวบรวมข้อมูล   
5. ขาดการคิดค้นทางภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ยังมีปัญหาแรงงานต่างด้าว 
7. ยังมีปัญหาเรื่องยาเสพติด 
8. สภาพท่ีต้ังของหมู่บ้าน กระจายอยู่กันเป็นกลุ่ม ๆ 
 
โอกาส (Opportunity = O) 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของท้องถิน่   
2. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นมีหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิน่ 
โดยท่ีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่ 
อบต. 

3. มีการบูรณาการกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการร่วมมือจัดทำโครงการเพื่อแก้ไขปัญหา
ร่วมกันตามนโยบายเดียวกันบ่อยครั้ง 
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4. ประชาชนให้ความสนใจ มีความจริงใจ และต้ังใจจริงในการใหค้วามช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม 

5.   ประชาชนให้ความสนใจ มีความจริงใจ และต้ังใจจริงในการให้ความช่วยเหลือชุมชนและ
สังคม 

6.   มบีุคลากรในตำบลท่ีมีความรู้ด้านการสืบทอดศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
อุปสรรคหรือข้อจำกัด ( Threat = T) 
๑.   เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายส่วนท่ีต้องประสานงานกนัจึงจะเกิด

ผลสัมฤทธิ์ 
๒.  งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้าท่ีจะส่งเสริมมีจำนวนจำกัด 
3. ประชาชนบางส่วนเป็นชาวไทยภูเขา  พูดภาษาถิ่น 
 
3.1.3 ศักยภาพการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จุดแขง็ (Streng = S) 
๑. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้ามีบุคลากร และอัตรากำลัง จำนวน คุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ท่ีพร้อมจะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓.   เทคนิคการทำงานส่วนมากไม่ต้องใช้เทคนิคและวิธีการทำงานในระดับสูง 
๔.   ทรัพยากรธรรมชาติท่ีคงความอุดมสมบูรณ์เช่น ป่าไม้ แร่ธาตุ ในตำบลมีหลากหลาย 
 
จุดอ่อน (Weakness = W) 
๑. ระบบฐานข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไม่ถูกต้อง ไม่ชัดเจน ประชาชน

ให้ข้อมูลท่ีคลาดเคล่ือน 
๒. ยังไม่มีบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะด้านมารับผิดชอบด้านงานส่ิงแวดล้อม 
๓. ประชาชนยังขาดความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการ 

๔. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเส่ือมโทรม  เนื่องจากถูกทำลาย  ถูกบุกรุกใช้อย่าง
ฟุ่มเฟือยขาดการอนุรักษ์และฟื้นฟ ู

๕. แหล่งน้ำธรรมชาติต้ืนเขิน และแหล่งกักน้ำขนาดใหญ่ไม่มี  
๖. ไม่มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เพื่อรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก 

 
  

โอกาส (Opportunity = O) 
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติท่ีรัฐบาลส่งเสริม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเป็น

ยุทธศาสตร์การจังหวัดตาก โอกาสท่ีจะขอรับการสนับสนุนงบประมาณจึงมีมาก 
๓. ประชาชนให้ความสนใจ รู้สึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ 
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อุปสรรคหรือข้อจำกัด ( Threat = T) 
๑. การแก้ไขปัญหาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

เป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานท่ีต้องประสานงานกนัถึงจะเกิด
ผลสัมฤทธิ์ 

๒. กฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ค่อนข้างมาก ทำให้การดำเนินงานไม่คล่องตัว ประชาชนจึง
เกิดความเบื่อหน่าย 

๓. การให้ความรู้แก่ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมขาดความ
ต่อเนื่องท้ังจากภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีทำงานด้านส่ิงแวดล้อม 

๔. เป็นพื้นท่ีเสียงภัยธรรมชาติ  เช่นโคลนถล่ม  น้ำป่าไหลหลากได้ในฤดูฝน ฤดูแล้งก็แล้งจัด  
ฤดูหนาวก็หนาวจัด 

 
3.1.4 ศักยภาพการพัฒนาด้านการบริหารจัดการทีดี่ 
จุดแข็ง (Streng = S) 
๑. ด้านการบริหารจัดการ ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและกำหนดนโยบายการพัฒนาใน

ด้านการเมือง การบริหาร และการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้ามีบุคลากร และอัตรากำลัง จำนวน คุณวุฒิ อยู่ในระดับ

ท่ีพร้อมจะดำเนินการตามนโยบายการบริหารงาน 
๓. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในองค์กรและการแบ่งมอบหมายงานมีความ  
       เหมาะสมกับภารกิจ 
๔. การบริหารจัดการได้ยึดหลักธรรมาภิบาล 
๕.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
 

จุดอ่อน (Weakness = W) 
๑. ประชาชนยังขาดความสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง 
๒. ประชาชนยังไม่เข้าใจบทบาทของตนเองในด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. การจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีในการบริหารและบริการประชาชนยังมีไม่เพียงพอ 

 
โอกาส (Opportunity = O) 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นยุทธศาสตร์ระดับชาติท่ี

รัฐบาลเสนอ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีเป็นยุทธศาสตร์ท่ีจังหวัดตากให้

ความสำคัญ 
๓.  ประชาชนให้ความสนใจการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้า 
 

อุปสรรคหรือข้อจำกัด ( Threat = T) 
๑. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นงานท่ีต้องอาศัยความร่วมมือจาก

หลายๆหน่วยงานท่ีต้องประสานงานกัน 
๒. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีเป็นงานท่ีต้องอาศัยจิตสำนึกเกี่ยวกับการ

ใช้ดุลยพินิจส่วนบุคคล จึงเป็นงานท่ีค่อนข้างจะคาดเดาผลงานได้ยาก 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้องฟ้านั้น  ได้ทำการประเมิน

สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค  บริโภค  
และแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร 

     

หมู่ท่ี  2 – 9 ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคและ
บริโภครวมทั้งแหล่งน้ำเพื่อการประกอบ
อาชีพทางการเกษตรอย่างเพียงพอ 

2. เส้นทางคมนาคมไม่สะดวกถนนภายใน
หมู่บ้าน/ตำบลเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มี
ทางระบายน้ำ คับแคบ 

หมู่ท่ี  2 – 9 ประชาชนมีเส้นทางในการคมนาคมท่ี
สะดวกสบาย  ถนนภายในหมู่บ้าน/
ตำบลได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 

3. ไฟฟ้าสาธารณะตามทางแยกไม่มีการ
สัญจรไป – มา ในช่วงกลางคืนไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตามถนนภายในหมู่บ้าน
และถนนสายหลักใน

ตำบล 

บริเวณทางแยกและถนนทุกสายมีไฟฟ้า
สาธารณะส่องสว่าง  โดยการติดต้ังโคม
ไฟสาธารณะ 

4. ผลผลิตมีราคาตกต่ำ ขาดลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตรและตลาดรับซื้อ/
ขายผลผลิตทางการเกษตร 

 

ตำบลท้องฟ้า ผลผลิตทางการเกษตรได้รับการพัฒนา
ให้มีคุณภาพดีขึ้นเพื่อสามารถต่อรอง
ราคาผลผลิตได้  ก่อสร้างลานตาก
ผลผลิตทางการเกษตรและตลาดกลางใน
การรับซื้อ/ขายผลผลิตทางการเกษตร 

5. ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต 

 

กลุ่มอาชีพภายในตำบล
ท้องฟ้า 

ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการ
ดำรงชีวิต  โดยการสนับสนุนเงินทุน
หมุนเวียน  และจัดฝึกอบรมพัฒนา
อาชีพให้กลุ่มอาชีพภายในตำบล 

6. ปัญหาสุขภาพของประชาชนในตำบล 
 

หมู่ท่ี  2 – 9 ประชาชนได้รับการดูแลทางด้าน      
สาธารณสุข  มีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตท่ีดี 

7. เกิดภาวะว่างงานหลังจากการทำ
การเกษตร 

หมู่ท่ี  2 – 9 ประชาชนมีงานทำหลังจากการทำ
การเกษตร 

8. ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์  และ
ผู้ด้อยโอกาส ไม่ได้รับเบี้ยสงเคราะห์
และไม่ได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติด
เช้ือเอดส์  และ

ผู้ด้อยโอกาสในตำบล
ท้องฟ้า 

ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเช้ือเอดส์  และ  
ผู้ด้อยโอกาส  ได้รับเบี้ยสงเคราะห์  และ
ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างท่ัวถึง 

9. เด็กและเยาวชนในวัยเรียนไม่ได้เรียน
หนังสือ 

 

เด็กและเยาวชนในวัย
เรียน 

มีทุนการศึกษา   ส่ือและอุปกรณ์การ
เรียนการสอนให้เด็กและเยาวชนในวัย
เรียนได้เรียนหนงัสือ 
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ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

10. ไม่มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิง
ปฏิกูล รวมทั้งถังขยะและรถเก็บขยะ 

ตำบลท้องฟ้า มีระบบกำจัดขยะมูลฝอยท่ีมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังถงัขยะและรถเก็บ
ขยะ 

11. การบกุรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
 

ท่ีสาธารณประโยชน์
ภายในตำบลท้องฟ้า 

ไม่มีการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์
ภายในตำบล 

12. บุคลากรของ อบต.  ยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

อบต.ท้องฟ้า บุคลากรของ  อบต.  มีความรู้  ความ
เข้าใจ  ในการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น 

13. ประชาชนยังขาดการรับทราบข้อมูล
ข่าวสารการดำเนินงานของ อบต. 
ประชาชนยังมีส่วนร่วมน้อย 

อบต.ท้องฟ้า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนให้
มากขึ้นและประประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ
มากขึ้นประชาชน 

14. ขาดเอกสารสิทธิ์ที่ดิน หมูท่ี่  2 – 9 ประชาชนมีเอกสารสิทธิ์ที่ดิน 
  

โอกาส 
  1. นโยบายของรัฐบาล จังหวัด และอำเภอท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเอื้อต่อการพัฒนา 
  2. การส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็งตามนโยบายเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาล 
  3. การรณรงค์การปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และแก้ไขปัญหาความยากจนตาม
นโยบายของรัฐบาล 
  4. การรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบล
ท้องฟ้าตามหลักธรรมาภิบาล 
 
  อุปสรรค 
  1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลายากต่อการศึกษาอย่าง
แท้จริง 
  2. งบประมาณท่ีมีจำกัด 
  3. บุคลากรท่ีเช่ียวชาญมีน้อย 
  4. ภยัธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย เป็นต้นท่ีไม่สามารถคาดการณ์รู้ล่วงหน้าได้ 
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การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและยุทธศาสตร์ระดับมหภาคเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ 
 

 
 

ที่ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

1 ยุทธศาสตร์ที ่ 
1 ยุทธศาสตร์
ชาติด้าน
ความมั่นคง 

หมุดหมายที่ 
5 ไทยเป็น
ประตูการค้า
การลงทุน
และ
ยุทธศาสตร์
ทางโลจิ
สติกส์ที่
สำคัญของ
ภูมิภาค 

เป้าหมายที่ 
9 สร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐานที่มี
ความทนทาน 
ส่งเสริมการ
พัฒนา
อุตสาหกรรม
ที่ครอบคลุม
และยั่งยืน 
และส่งเสริม
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที ่1 
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

-ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม
สิ่งก่อสร้างพื้นฐาน 
-พัฒนาระบบการ
สาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 
-ส่งเสริมสนับสนุนการบริหาร
จัดการน้ำแบบบูรณาการ 
-ส่งเสริมสนับสนุนการวางผัง
เมืองและการควบคุมอาคาร 

-อุตสาหกรรม
และการโยธา 
-เคหะและ
ชุมชน 

-กองช่าง 

2 ยุทธศาสตร์ที ่ 
2 ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน 

หมุดหมายที่ 
3  การ
ท่องเที่ยวที่
เน้นคุณภาพ
และความ
ยั่งยืน 

เป้าหมายที่ 
8 ส่งเสริม
การเติบโต
ทางเศรษฐกิจ
ที่ต่อเน่ือง 
ครอบคลุม 
และยั่งยืน 
การจ้างงาน
เต็มที่ มีผลิต
ภาพและการ
มีงานที่
เหมาะสม 

ยุทธศาสตร์ที ่4  
การท่องเที่ยว 
สินค้า OTOP และ
การค้าชายแดน 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรม และการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การวางแผน 
การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยก
รรม และการ
ท่องเที่ยว 

-สง่เสริมสนับสนุนการลงทุน 
-เพิ่มศักยภาพการผลิตทาง
การเกษตร 
-ส่งเสริม พัฒนาการท่องเที่ยว 

-ศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-การเกษตร 
-อุตสาหกรรม
และการโยธา 

-สำนักปลัด 
-กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์ที ่ 
4  
ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้างโอกาส
ความเสมอ
ภาคและ
ความเท่า
เทียมทาง
สังคม 

หมุดหมายที่ 
9 ความ
ยากจนข้าม
รุ่นลดลงและ
มีความ
คุ้มครองทาง
สังคมที่
เพียงพอ 

เป้าหมายที่ 
2 สร้าง
หลักประกัน
ว่าคนมีชีวิตที่
มีสุขภาพดี
และส่งเสริม
ความเป็นอยู่
ที่ดีสำหรับทุก
คนในทุกวัย 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
การพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชนและ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

ยุทธศาสตร์ที ่3  
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที ่3
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

-ส่งเสริมการสร้างงานและ
พัฒนารายได้ 
-สนับสนุนการสงเคราะห์และ
สร้างสวัสดิการสังคม 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
-สง่เสริมการให้บริการทาง
สาธารณสุขและสุขภาพอนามัย
ของประชาชน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา
และนันทนการ 
-ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทาง
ศาสนา ฟื้นฟูอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี
เอกลักษณ์ท้องถิ่นและวัน
สำคัญต่างๆ 
-ทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์
โบราณสถาน โบราณวัตถ ุ

-บริหารงาน
ทั่วไป 
-การศึกษา 
-สาธารณสุข 
-สังคม
สงเคราะห์ 
-สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
-อุตสาหกรรม
และการโยธา 
-การเกษตร 
-งบกลาง 

-สำนักปลัด 
-กองคลัง 
-กองช่าง 
-กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
-กอง
สวัสดิการ
สังคม 
-กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิ่งแวดล้อม 
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ที่ 
ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาถ
เศรษฐกิจ
และสังคม
แห่งชาติ 

ฉบับที่ 13 

SDGs 
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
(อปท.) 

กลยุทธ ์ แผนงาน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 

4 ยุทธศาสตร์ที ่ 
5  
ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 
11 ลดความ
เสี่ยงและ
ผลกระทบ
จากภัย
ธรรมชาติ 

เป้าหมายที่ 
13  ปฎิบตัิ
การอย่าง
เร่งด่วนเพื่อ
ต่อสู้การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ
และ
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่2 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
การบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่4
การบริหาร
จัดการและ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-ส่งเสริมและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 
-พัฒนาประสิทธิภาพในการ
จัดการปัญหาขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล 

 

-เคหะและ
ชุมชน 
-อุตสาหกรรม
และการโยธา 
การเกษตร 

-กอง
สาธารณสุ
ขและ
สิ่งแวดล้อม 
-กองช่าง 
-สำนักปลัด
ฯ 
 

5 ยุทธศาสตร์ที ่ 
5  
ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการ
สร้างการ
เติบโตบน
คุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ 
11 ลดความ
เสี่ยงและ
ผลกระทบ
จากภัย
ธรรมชาติ 

เป้าหมายที่ 
13  
ปฏิบัติการ
อย่างเร่งด่วน
เพื่อต่อสู้การ
เปลี่ยนแปลง
สภาพ
ภูมิอากาศ
และ
ผลกระทบที่
เกิดขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ การรักษา
ความมั่นคง
ชายแดน ความ
สงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
การบริหาร
จัดการที่ดี การ
จัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม 
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที ่5
การบริหาร
จัดการที่ดี การ
จัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคม 
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

-พัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารงาน บุคลากรและการ
ปฏิบัติงาน 
-ส่งเสริมและสนับสนุนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 
-ส่งเสริมและสนับสนุน
ประชาธิปไตย 
- เพิ่มประสิทธิภาพในการ
รักษาความสงบเรียบร้อย การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
-ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

-บริหารงาน
ทั่วไป 
-การรักษาความ
สงบภายใน 
-สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน 
-อุตสาหกรรม
และการโยธา 

-สำนักปลัด
ฯ 
-กองช่าง 

 


