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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา 

 
 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
  วิสัยทัศน์  

“ประเทศมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

สาระส าคัญ 
1. ความม่ันคง 
๑.1 การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง ทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.๒ ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหาร
ประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

1.๓ สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 

1.๔ ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัย 
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.๕ ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
2. ความม่ังคั่ง 
2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ อย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ

เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 
๒.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญในระดับภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต 
การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างมีพลัง 

2.๓ ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. ความย่ังยืน 
3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี มีสร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 

3.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
 

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ 

 

3.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน 
เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

3.๔ ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ในการด าเนินการ  6  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง 
  1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
  2) ปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
กระจายอ านาจและสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
  3) ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุข
และแนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
  4) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาพ้ืนที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เร่งรัด
การจัดท าหลักเกณฑ์แดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองทั้งระบบ 
  5) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพของ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม
ข้ามชาติ ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความม่ันคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 
  6) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลัง
และยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือน
บ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 
  7) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน 
และน้ า 
  8) ปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น ก าหนดการ
บริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน/พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอ้ือต่อการด าเนินงาน และให้ความส าเร็จกับการ
ติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
   - รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ 
เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 
   - ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
และยุทธศาสตร์จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
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   - พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุงประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้าน
โครงสร้างและระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 
  2) พัฒนาภาคการผลิตและบริการ 
   ภาคเกษตร 
   - เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
   - เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
   - ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
รวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
   - พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
   ภาคอุตสาหกรรม 
   - พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
   ภาคบริการ 
   - สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
   - ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
   - ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 
   พัฒนาผู้ประกอบการ/เศรษฐกิจชุมชน 
   - พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพ่ือสนองตอบผู้บริโภคทุก
ระดับ และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง 
และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  
   - พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 
   - พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพ่ือเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิ ต
บริการและอุตสาหกรรมดิจิตอล 
   - ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
   - พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ
กลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
   - เขตเศรษฐกิจชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความมั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วมและ
ช่องทางการตลาดร่วมกัน 
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   - พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง 
มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน 
   - พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ 
ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต มีระบบรางเชื่องโยงเมืองศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
ขีดความสามารถสูง 
   การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   - ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า 
รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยาน และการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 
   - ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 
   - ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ICT ที่เป็นอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการ
บริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ 
   - ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดย
มีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูาตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศเพ่ิมจ านวน
บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
   การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
   - สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
ทั้งในระดับทวิภาคี และพหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่าง
ยั่งยืนร่วมกัน 
   - ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 
   - ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการใน
ต่างประเทศ 
   - ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน 
ด้านอาหาร ด้านสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแลล 
   - ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่ม
อ านาจต่างๆ และแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการ
ปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มมหาอ านาจต่างๆ  
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   - เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืนๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการเงินและทาง
เทคนิคกับประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์ 
   - สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวางแนวทางปูองกัน
ผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน 
   - สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศ
และผลประโยชน์ที่มีต่อการพัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการ เชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืนๆ ของประเทศไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแต่ในครรภ์และต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/แรกเกิด/ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) วัยรุ่น/
นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ 
  2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึงโดยการปฏิรูป 
โครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเช้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง  และการ
ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลัง ด้านการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบ
การผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนาระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้มีการปฏิรูประบบการ
เรียนรู้ 
  3) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาพ 
การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตที่
ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือ
สุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 
  4) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ ของสถาบัน
ครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต 
จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้
สมาชิกในครอบครัว 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม 
1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความ

มั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ฐาน
ทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม 
  2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพ
ภาครัฐ 3 กองทุน เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกัน
สุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพ 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
 

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ 

 

  3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมวัย โดยเตรียมการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
  4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
โดยการฟ้ืนฟูบทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็นฐานรากท่ี
เข้มแข็งในสังคม ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 
  5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทัน
สื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

  - ปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุก
ท าลายปุาอย่างเข้มงวด 

- ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้บนพื้นฐาน
ให้คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการใช้บริการของระบบนิเวศและการสร้าง
รายได้จากการอนุรักษ์ 

- วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
- เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
  2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

- เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุน
และแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพ่ิมขีดความสามรถในการเก็บกักน้ าและเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และการผัน
น้ า และการพัฒนาคลังข้อมูลระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และการแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ ตลอดจนการ
ปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

- พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

-  ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
- เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด 
- ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง

ถูกต้องและต่อเนื่อง 
  3) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

- พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น
แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่ 

- สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อ
การพัฒนา 

- เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพ่ิมปะสิทธิภาพการ
จัดการของเสีย 

- เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับและเก็บกักคาร์บอน 
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- พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมิงท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
  4) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

- ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
- เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง

ของธุรกิจ 
  5) ใช้เครื่องมือทางเศรษฐกิจและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

- จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม 

- ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

- ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาตืและสิ่งแวดล้อมให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที ่6 การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

- ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพ่ิมขีดความ
สามรถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า 

- ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่
เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณปานกลางและระยะยาว เพ่ือสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาประเทศ 

- มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้งและให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากข้ึน 

- มุ่งเน้นการจัดท างบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระพัฒนาเป็นตัวตั้งและให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากข้ึน 

2) ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยภาครัฐ 
- ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น 

เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 

- พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

3) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
- พัฒนารูปแบบและวิธีการทางานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง 

ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่ตัว
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ตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัดในสัดส่วนเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 

4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการด าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
- วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ 
- สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาระบบราชการไทย สนับสนุนให้มี

การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
- เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้าย 

5) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและ

เครอืข่ายต่างๆ สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของบุคลากรภาครัฐวาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้า
มาด าเนินการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
- พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเลิศ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริการ 
- พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดทา web-portal จัดท า

ฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
- ยกระดับประสิทธิภาพให้บริการ การบริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ โทรศัพท์มือถือ 

7) การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดินการ
ประกอบธุรกิจ ข้อมูลระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้
ความเห็นกฎหมายให้สามรถปฏิบัติงาน ได้อย่างรวดเร็ว สามรถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 

           1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2560-2564) ซึ่งเป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 -2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งบรรลุวิสัยทัศน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
เพ่ือเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จากการประเมินสถานะของประเทศในด้านต่างๆ ภายใต้บริบท
การเปลี่ยนแปลง การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงก าหนดเป็นหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้ 

1. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีความเป็นพลเมืองตื่น
รู้ท าประโยชน์ต่อส่วนรวม เป็นนวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคม มีความสุขทั้งมิติทางกาย ใจ สังคม และจิตวิญญาณ 

2. ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม 

3. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐานบริการ
และดิจิตอล เน้นอุปสงค์น าการผลิต มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และมีผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างสรรค์คุณค่าและบริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจาก
ฐานรายได้เดิมท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น 
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4. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีความม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ า 

5. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิม
ความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย 

6. มีระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดบทบาท
ภาครัฐในการให้บริการที่ภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า ลดปัญหาคอร์รัปชั่น และการบริจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แบ่ง
ออกเป็น 10 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
   เปูาหมายเพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยที่พึงปรารถนา พัฒนาให้คนไทยเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถ
ผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุ่มวันให้มีทักษะและความรู้ความสามารถ 
   2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
   3. การลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและส่งเสริมให้คนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี 
   4. การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะคนให้มีคุณภาพ 
   5. การหล่อหลอมคนไทยให้มีความเป็นพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและส่งเสริม
ให้ภาคธุรกิจท าธุรกิจเพ่ือสังคม 
   6. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   เปูาหมายเพื่อการสร้างโอกาสให้คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ และเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มี
ความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพ่ือเป็นแต้มต่อแก่กลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 
ที่มีรายได้ต่ าสุด 
   2. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลรายได้ให้ครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพ่ือขยายความ
คุ้มครองทางสังคม และการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุ่มเปูาหมายได้ 
   3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานราก 
   4. การก าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่ม
คนที่มีรายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 
   5. การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
   6. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานและ
การจัดสวัสดิการในภูมิภาคให้มีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากร
ให้มีการกระจายตัวอย่างเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ให้เกิด
การแข่งขันที่เป็นธรรม 
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   7. ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจ
ทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
   เปูาหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพ/ยั่งยืน และสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
   1. การจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ประกอบด้วย การพัฒนาด้านการคลัง และการพัฒนา
ภาคการเงิน 
   2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   เปูาหมายเพ่ือรักษาทุนทางธรรมชาติ เสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ ควบคุม 
ปูองกันและลดมลพิษ รวมทั้งฟ้ืนฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม และพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
   2. การบริหารจัดการน้ าเพื่อให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 
   3. แก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม 
   4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5. พัฒนาระบบบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
   6. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   7. บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
   8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
   เปูาหมายเพื่อให้เกิดความม่ันคงในการพัฒนาประเทศระยะยาวตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ที่มีความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร โดยแนวทางการพัฒนาที่มี
ความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การรักษาความมั่นคงภายใน 
   2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ 
   3. การปูองกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย 
   4. การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง 
   5. การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล 
   6. การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7. การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครฐัและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
   เปูาหมายเพื่อให้ภาครัฐมีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีระดับ
การให้บริการสาธารณะอย่างโปร่งใส ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชน
ในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ประชาชนได้รับการอ านวยความยุติธรรมด้วยความสะดวก รวดเร็ว และ
เป็นธรรม โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความ
โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
   2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการ
คลัง 
   3. เพิ่มประสิทธิภาพและการยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
   4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   5. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6. การปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
   เปูาหมายเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและ
การค้าอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดิจิตอลอย่างทั่วถึงทั้งประเทศ และพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้าประปาให้ครอบคลุม
ทั่วประเทศ โดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
   2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
   3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
   4. การพัฒนาด้านพลังงาน 
   5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
   6. การพัฒนาสาธารณูประการด้านน้ าประปา 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   เปูาหมายเพือ่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และวัตกรรม เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วย
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ เช่น การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิม การเสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทาง
ความคิด การบริหารจัดการทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สมดุล การแก้ไขปัญหาและยกระดับความ
เจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม โดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. เร่งส่งเสริมให้เกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
   2. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
   เปูาหมายเพ่ือกระจายความเจริญรุ่งเรืองสู่ภูมิภาคให้สามารถสร้างโอกาสการประกอบ
อาชีพและเพ่ิมรายได้อย่างทั่วถึง พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย เปิดพ้ืนที่



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
 

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ 

 

เศรษฐกิจใหม่ให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน และฟ้ืนฟูฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างสมดุลและได้รับการยอมรับ
จากชุมชนโดยแนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. การพัฒนาภาค โดยพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นฐานการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพสูง มาตรฐาน ปลอดภัย และอินทรีย์ เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารและเอทานอลของประเทศ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม วัฒนธรรมประเพณี แหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงกีฬาระดับนานาชาติ 
   2. การพัฒนาเมือง ทั้งการพัฒนาเมืองหลัก และการพัฒนาเมืองส าคัญ 
   3. การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
   เปูาหมายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ความได้เปรียบจากท าเลที่ตั้ งของ
ประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงยุทธศาสตร์ การให้ประเทศเป็นฐานการผลิตและการลงทุนที่มีสมรรถภาพสูงแล
เสริมสร้างประโยชน์ของประเทศในด้านการค้า การลงทุน การเงิน รวมถึงการผลักดันบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยให้
เป็นส่วนส าคัญของความร่วมมือในการพัฒนาภายใต้กรอบต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลก โดย
แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย 
   1. เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมภายใต้
ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
   2. การพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่มีสมรรถนะสูงและเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค 
   3. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศเพ่ือขยายฐานการผลิต การค้า การบริการ
ของผู้ประกอบการไทย สร้างผลตอบแทนจากเงินทุน และ Know How ของไทย และพัฒนาประเทศไทยไปสู่การ
เป็นชาติการค้า 
   4. มุ่งเปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน
ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
   5. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ 
   6. บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ ภายในประเทศ และภารกิจด้านการ
ต่างประเทศ 
   7. การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างภูมิภาค โดยมีบทบาทที่
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
   8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 

 1.3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นแผนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่จัดท าขึ้นโดยคณะกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ซึ่งเป็นแผนที่จะก าหนดเปูาหมาย และทิศทางการด าเนินงานของแต่ละ
ภูมิภาคในประเทศ ซึ่งในส่วนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น ได้มีการก าหนดเปูาหมาย “การพัฒนาอีสานสู่มิติใหม่
ให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง” ผ่านแนวทางการขับเคลื่อนส าคัญ ๖ ด้าน ดังนี้ 
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   ๑) บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน : 
พัฒนาแหล่งน้ า เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ ผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า และบริหารจัดการน้ า
แบบบูรณาการ 
   ๒) แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า : 
พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการ พัฒนาความรู้ ทักษะ พัฒนาระบบการ
ปูองกันและควบคุมโรค พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก และการอ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
   ๓)สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม : พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกรรายย่อย พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ 
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรใหม่ พัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ สนับสนุนธุรกิจ SMLs Startup พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัด ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้และรักษา
ความหลากหลายทางชีวภาพ และสนับสนุนการศึกษาวิจัย 

๔) พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ : พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณี
วัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ พัฒนา
และส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน 
   ๕) ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ : พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่าน
ศุลกากร พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน และเร่งรัดด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 
  1.3.๒ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ได้มีการปรับเปลี่ยนประเด็นการพัฒนา เพ่ือให้มี
ความสอดคล้องกับการพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ให้มากที่สุดซึ่งในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ฉบับ
ทบทวน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้มีการทบทวนประเด็นการพัฒนา ๔ ประเด็นพัฒนา  ดังนี้ 
  ๑) การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) 

๒) การส่งเสริมพัฒนาการผลิตและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาคารปลอดภัย 
  ๓) การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจในพ้ืนที่ 
  ๔) การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ : การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม) เชื่อมโยง
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 วัตถุประสงค์ : ๑) การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด เป็นที่ยอมรับมากข้ึน 
          ๒) การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเติบโตขึ้น 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. ร้อยละของจ านวนนักท่องเที่ยวที่
เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒. ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวที่เพิ่มข้ึนจากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 แนวทางการพัฒนา :  ๑) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว เส้นทางคมนาคม และสิ่งอ านวยความสะดวก 
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    ด้านการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
    ๒) พัฒนาเรื่องราวและเส้นทางท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือน 

บ้าน 
๓) พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและบริการแก่ผู้ประกอบการและ 
บุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๔) พัฒนาสินค้าที่ระลึก และ OTOP ที่มีคุณภาพเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว 
๕) ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว ๓ ธรรม ของกลุ่มจังหวัด 

กลยุทธ์จากTOWS : ๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เชื่อมโยงประเทศ
เพ่ือนบ้าน  

    ๒) ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมรองรับการท่องเที่ยว  

 ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ : การส่งเสริมพัฒนาการผลิตการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตรและครัวอาหาร
ปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ : ๑) ภาคการเกษตรของกลุ่มจังหวัด มีการเติบโตสูงขึ้น 
   ๒) มีการพัฒนาผลิตภาพ และคุณภาพสินค้าเกษตรเพ่ิมข้ึน 
   ๓) ผลผลิตการเกษตรได้รับกาแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าให้สอดคล้องกับตลาด 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการพัฒนา :  ๑) เพ่ิมศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 
    ๒) ให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ 
    ๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทาง 

การเกษตรให้สอดคล้องกับตลาด 
๔) ประชาสัมพันธ์ และการเชื่อมโยงตลาดส าหรับสินค้าเกษตรเป้าหมาย 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. ร้อยละของผลิตภัณฑ์
มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาค
การเกษตรที่เพ่ิมข้ึนจากปี
ที่ผ่านมา 

ร้อยละ ๓ ๓ ๔ ๔ ๔ 

๒. จ านวนผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูปด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึน 

ร้อยละ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ 

๓. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของ
เกษตรกรที่ผลิตสินค้า
เกษตรปลอดภัย 

ร้อยละ ๕ ๗ ๙ ๑๐ ๑๐ 
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 กลยุทธ์จาก TOWS : ๑) พัฒนาแบรนด์สินค้าเกษตร สินค้าท้องถิ่นของพ้ืนที่    
    ๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต และสร้างมูลค่าเพ่ิมทางการเกษตร   
    ๓) ส่งเสริมการปลูกและการแปรรูปพืชพลังงานในพ้ืนที่  

ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ : การพัฒนาขีดความสามารถด้านการค้า การลงทุนและโลจิสติกส์ให้กับภาคธุรกิจ
ในพ้ืนที่ 

วัตถุประสงค์ : ๑) ภาคการค้าและการลงทุนมีการขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้น 
  ๒) ผู้ประกอบการ และแรงงานได้รับการเพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การ

ลงทุน 
  ๓) สิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าการลงทุนได้รับการปรับปร ุง/พัฒนา 
  ๔) สินค้าและบริการได้รับการเพ่ิมมูลค่าโดยใช้นวัตกรรม 

ตัวชี้วัด หน่วยนับ 
ค่าเปูาหมาย 

ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่าย
สินค้า OTOP ของกลุ่มจังหวัด
เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

๒. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมสาขาค้าปลีก-ค้าส่งของกลุ่ม
จังหวัดเพ่ิมข้ึนจากปีก่อนร้อยละ 

ร้อยละ ๓ ๓ ๕ ๕ ๕ 

๓. ร้อยละมูลค่าการค้าระหว่าง
ประเทศของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมขึ้น
จากปีก่อนร้อยละ 

ร้อยละ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 

 
แนวทางการพัฒนา : ๑) เพ่ิมขีดความสามารถด้านการผลิต การค้า การลงทุนแก่ผู้ประกอบการ และแรงงานใน

พ้ืนที่ 
   ๒) ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการค้าการลงทุน 
   ๓) ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าและบริการในการค้า การลงทุน 

๔) ลดข้อจ ากัด และส่งเสริมการค้า การลงทุนในพ้ืนที่ 
กลยุทธ์จาก TOWS : ๑) ส่งเสริมการค้า การลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน/พัฒนาสภาพแวดล้อมรองรับการ

ลงทุน  
   ๒) ผลักดันข้อตกลงการค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน 
    ๓) ผลักดันการเชื่อมโยงคมนาคมในพ้ืนที่ รองรับเส้นทางคมนาคมหลัก 
   ๔) พัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ เพื่อรองรับการค่าต่างประเทศ 
   ๕) ส่งเสริม Green City 
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  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ : การพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
 วัตถุประสงค์ :  ๑) ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมของกลุ่มจังหวัด 
   ๒) ประชาชนมีการเข้าถึง และมีการศึกษาท่ีดีขึ้น 
   ๓) ประชาชนในกลุ่มจังหวัดมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ๔) ประชาชนมีการดูแลเรื่องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

ตัวชี้วัด 
หน่วย
นับ 

ค่าเปูาหมาย 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี ๒๕๖๓ ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

๑. ร้อยละประชาชนในกลุ่ม
จังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้น
พ้ืนฐานของรัฐเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ - - ๕ ๕ ๕ 

๒. สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้เพ่ิม
สูงขึ้น 

ร้อยละ - - ๓ ๓ ๓ 

แนวทางการพัฒนา : ๑) ส่งเสริมการลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนใน
พ้ืนที่ 
    ๒) สนับสนุนกิจกรรมในการรักษาความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    ๓) ส่งเสริมมาตรการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
 กลยุทธ์จาก TOWS : ๑) ส่งเสริมมาตรการความมั่นคงในบริเวณชายแดน  
    ๒) ส่งเสริม Green City  
     ๓) ส่งเสริมมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกป่า 
    ๔) มุ่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาในพ้ืนที่ 
    ๕) ส่งเสริมมาตรการสร้างอาชีพ จ้างงานผู้สูงอายุ/ส่งเสริมสวัสดิการรองรับ
ผู้สูงอายุ 

1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า การลงทุน พัฒนาการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง” 

  ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  เป้าหมายรวม 
  “เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม และรายได้ของประชาชน” 

  ตัวช้ีวัด 
  ๑) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) เพ่ิมขึ้นร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา 
  ๒) รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา 
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ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดสกลนคร 
ประเด็นการ

พัฒนาที่ 
ประเด็นการพัฒนา 

๑ การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒ การพัฒนาการค้า  การลงทุน และการท่องเที่ยว 
๓ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการอย่างสมดุลและยั่งยืน 
๕ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 

 วัตถุประสงค์ 
  ๑) เพ่ือพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้ได้มาตรฐานโดยนวัตกรรมสู่ความม่ันคง
และยั่งยืน 
  ๒) เพ่ือพัฒนาจังหวัดสกลนครเป็นมหานครแห่พฤกษเวช 
  ๓) เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดให้มีคุณภาพมาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด 
  ๔) เพ่ือให้การพัฒนาการท่องเที่ยว ๓ ธรรม (ธรรมะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรมประเพณี) ของ
จังหวัดสกลนคร 
  ๕) เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๖) เพ่ือให้การบริหารการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการมี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ๗) เพ่ือให้การบริหารงานของจังหวัดสกลนครเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
สามารถอ านวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ให้ได้รับความพึงพอใจในการรับบริการของจังหวัด  

1.3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์  

 “สกลนครน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

 พันธกิจ 
 1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 
 ๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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 ยุทธศาสตร์ มี 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณา

การอย่างสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 

 เป้าประสงค์ 
  1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภค 

อย่างทั่วถึง 
  2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

 4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็น  
ระบบ 

  5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
  6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูอย่างยั่งยืนครอบคลุม

ทุกพ้ืนที่ 
  7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
  ๘) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน์ 
  “สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับ AEC ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกิจ 
 1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
 2) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
 3) ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
 4) ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
 5) ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6) ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7) พัฒนาท้องถิ่นร่วมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืน 

  ๘) เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
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เป้าประสงค์ 
 1) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างทั่วถึง 
 2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 

4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
 5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
 6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และพ้ืนฟูอย่างยั่งยืนครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 7) ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง 
 ๘) ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

ยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ ยุทธศาสตร์ และ ๑๙ กลยุทธ์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพ่ือสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้า 

     เกษตรและเชื่อมโยงเครือข่าย 
   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
  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 ๔ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงานแบบบูรณาการ
อย่างสมดุลและยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ ๑ ส่งเสริมสนับสนุนสร้างจิตส านึกและความตระหนัก การจัดการการอนุรักษ์
และฟ้ืนฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   กลยุทธ์ที่ ๓ การสาธิตและส่งเสริมด้านพลังงาน และพลังงานทดแทน 
  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความม่ันคง 
   กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
   กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาองค์กรและบุคลากร 
   กลยุทธ์ที่ ๔ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
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   กลยุทธ์ที่ ๕ ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเก่ียวกับระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขในสถานศึกษาและประชาชนทั่วไป 
   กลยุทธ์ที่ ๖ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า จังหวัดสกลนคร(พ.ศ.2561-2565) 
 

2.1 วิสัยทัศน์(Vision) 
 "ค าตากล้าเมืองน่าอยู่ ควบคู่การพัฒนา สนับสนุนการศึกษา รักษาวัฒนธรรม กิจกรรมประชาร่วม” 

 
2.2 ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีทั้งหมด 7 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ ชื่อยุทธศาสตร์ 

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและทรัพยากรมนุษย์ 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 

 
2.3 เป้าประสงค์  

 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลท า
ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นจึงได้ก าหนดเปูาประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

1.  ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
2. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตการจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา กีฬา นันทนาการและสาธารณสุขมี

ประสิทธิภาพประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต.มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและการ

ร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
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2.4 ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
การคมนาคม 
 

1.  ร้อยละของถนนที่ได้มาตรฐาน 
2.  ร้อยละของประชาชนที่เดินทางสะดวก 
3.  ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
4.  ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรับ อุปโภค-บริโภค 
5.  ร้อยละของจ านวนสิ่งปลูกสร้าง 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1. จ านวนครั้งในการรณรงค์สร้างจิตส านึกความตระหนัก
ในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ 
2.  จ านวนกิจกรรมในการจัดการขยะ 
 
 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

1. ร้อยละของประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรค
ต่าง ๆ 
2.  ร้อยละของจ านวนผู้สูงอายุ เด็ก สตรี ได้รับความดูแล 
ช่วยเหลืออย่างถ้วนหน้า 
3.  ร้อยละของการเกิดโรคติดต่อปราศจากในพื้นที่ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
2.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
3.  ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ 
 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
 

1. ร้อยละช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เพ่ิมมากข้ึน 
2. ร้อยละจ านวน อปพร.การรักษาความสงบในพ้ืนที่มี
เพียงพอ 
3. ร้อยละจ านวนนักเรียนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4.  ร้อยละจ านวนนักเรียนได้รับการศึกษาตามการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 

1.  ร้อยละจ านวนประชาชนที่ได้รู้จักประเพณีต่าง ๆ 
2.  ร้อยละของความพึงพอใจในการจัดงานประเพณี
ต่างๆ 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่
ด ี

1.  จ านวนบุคคลากรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
2  ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
3.  ร้อยละของรายได้เพ่ิมข้ึน 
4.  ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของบุคลากร
และการให้บริการ 
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2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและ
การคมนาคม 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ท่อระบาย
น้ า ก่อสร้างที่สาธารณประโยชน์การพัฒนาปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าพัฒนาปรับปรุงระบบประปาพัฒนา
ปรับปรุงระบบโทรศัพท์ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

สร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพัฒนาแหล่งน้ า 

บ าบัดและจัดการขยะมูลสัตว์ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและ
ทรัพยากรมนุษย์ 
 

พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เป็นการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
เช่น 
1.  ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2.  จัดหาอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อย 
3.  จัดตั้งตลาดกลางในการจ าหน่ายสินค้า 
4.  จัดตั้งกองทุนเพ่ือประกอบอาชีพ 
5.  ก่อสร้างร้านค้าชุมชน 
6.  สนับสนุนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
7.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
8.  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
9.  ฝึกอบรมความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการ
เรียนรู้ 
 

1. เพิ่มช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย
ให้แก่ประชาชน 
2. ส่งเสริมการพัฒนา 
สถาบันการศึกษา 
3. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนและฝึกความ
พร้อมอยู่เสมอ 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 

การส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น เช่น 
1.  บ ารุงรักษาศาสนา 
2.  ส่งเสริมและอุดหนุนงานประเพณีต่างๆ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป้าหมาย 
๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่
ด ี

1. จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ในการบริการประชาชน 
1.1 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
1.2 โครงการจัดท าจัดซื้อวัสดุและครุภัณฑ์ของ
หน่วยงาน 
1.3 โครงการฝึกอบรมบุคลกากร 
1.4 โครงการศึกษาดูงาน 
1.5 โครงการจัดซื้อรถดับเพลิง/รถบรรทุกน้ า
อเนกประสงค์ 
2.  สนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
2.1 จัดเวทีประชาคมและสนับสนุนการเลือกตั้งตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
2.2 ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
  
        2.6 กลยุทธ์ 
   เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของต าบลค าตากล้า จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความส าคัญกับการวางบทบาทการ
พัฒนาต าบลค าตากล้าในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน รวมทั้งสอดคล้อง
กับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือที่จะให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้
ก าหนดกลยุทธ์  ดังนี้ 

1. การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและการคมนาคม 

2. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. การพัฒนาด้านสาธารณาสุขและทรัพยากรมนุษย์ 
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

5. การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้ 
6. การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

7. การพัฒนาด้านการบริหารการจัดการที่ดี 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้าน
การศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูงการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการ
พัฒนาด้านสังคมเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์
สภาพปัญหาความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วน
ต าบลค าตากล้า จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 7 ยุทธศาสตร์  ดังกล่าว 
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                2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า มีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ

พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
สกลนคร ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ แผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยสามารถ
อธิบายได้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า จ านวน 7  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วน

ต าบลค าตากล้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

สกลนคร 

แผนพัฒนาจังหวัด
สกลนคร 

แผนพัฒนา            
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง           
เหนือตอนบน 2                  
(จังหวัดสกลนคร 

นครพนม 
มุกดาหาร) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ               

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ             
20 ปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
1 การพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและการ
คมนาคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์         
ที่ 5 
การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5  การบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์          
ที่ 3  การพัฒนา
ขีดความสามารถ
ด้านการค้า การ
ลงทุน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
การต่าง 
ประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้าน และภูมิภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถใน          
การแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2 
การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบูรณา
การอยา่งสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบ
บูรณาการอยา่งสมดุล
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบ
บูรณาการอยา่ง
สมดุลและยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิ
สติกส์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 10 
การต่าง 
ประเทศ ประเทศเพื่อน
บ้าน และภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์          
ที่ 3 การพัฒนาดา้น
สาธารณสุขและ
ทรัพยากรมนุษย ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

 
 
 
 
- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนา          
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์          
ที่ 4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์   ที่ 1 
การพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร 
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า การ
ลงทุนและการท่องเท่ียว  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์           
ที่ 2  การ
ส่งเสริม 
พัฒนาการผลิต
และสร้าง
มูลค่าเพิ่มทาง
การเกษตร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนาภาค เมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 2 ยุทธศาสตร์การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล

ค าตากล้า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดสกลนคร 

แผนพัฒนาจังหวัด
สกลนคร 

แผนพัฒนา            
กลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียง           
เหนือตอนบน 2                  
(จังหวัดสกลนคร 

นครพนม มุกดาหาร) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ               

ฉบับที่ 12 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ             
20 ปี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษาและการเรียนรู้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
3 การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการแข่งขัน 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
สร้างศักยภาพในการ
แข่งขัน 

 
 
 
- 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 3 การพัฒนา          
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ประเดน็ยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้า
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

 
 
- 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาการค้าการ
ลงทุนและการท่องเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 4 การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทาง
สังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7  
การพัฒนาด้านการบริหาร
การจัดการที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์         
ที่ 5 การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีตามหลัก
ธรรมาภิบาลและ           
ความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 การบริหาร
กิจการบา้นเมืองที่ดี
ตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์           
ที่ 4 การพัฒนา
สังคมและความ
มั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
ความมั่นคง 

ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 1 ความมั่งคง 
ประเด็นยุทธศาสตร์
ที่ 5 ดา้นการสร้าง
การเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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3 .การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
           3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า 

การพัฒนาตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าในปีที่ผ่านมา  จากการสรุป
สถานการณ์การพัฒนา  การประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติเชิงปริมาณ  และประเมินประสิทธิผลของ
แผนปฏิบัติการประจ าปี   เชิงคุณภาพมีดังนี้ โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาสและอุปสรรค  
(SWOT  Anaysis) 

  การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength  = S) 
1. มีอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย 
2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน 
3. มีรายได้บางประเภทที่สามารถจัดเก็บเองได้ 
4. มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ   

 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness  =W) 
1. มีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งต าบลท าให้การจัดสรรงบประมาณพัฒนาไม่ครอบคลุมทุกด้าน 
2. เปอร์เซ็นต์พ้ืนผิวจราจรลาดยางและคอนกรีตมีไม่เพียงพอ 
3. โครงสร้างพื้นฐานยังไม่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตของเมือง 
4. ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า เปลี่ยนทุกๆ 4 ปี ท าให้การด าเนินงานไม่

ต่อเนื่อง 
5. ระบบการท างานมีข้ันตอนมาก  ท าให้งานล่าช้าไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
6. มีอัตราก าลังไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน 
7. งบประมาณที่มีในการด าเนินโครงการไม่เพียงพอกับโครงการที่ชาวบ้านต้องการจึงไม่สามารถ

ด าเนินโครงการให้ตรงกับความต้องการของชาวบ้านเท่าที่ควร  เช่น  การขยายเขตไฟฟูา
ภายในหมู่บ้าน 
 

การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity  =  O) 
1. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

พ.ศ.2542  สามารถรองรับภารกิจต่อการให้บริการของต าบลมากข้ึน 
2. ประชาชนให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้น 
3. ประชาชนที่อยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  มีหลายชนเผ่า  ท าให้

วัฒนธรรมที่หลากหลาย  จึงเป็นแหล่งความรู้ของผู้สนใจที่จะศึกษาวัฒนธรรม  ประเพณีของ
ชนเผ่าต่าง ๆ  เช่น ประเพณีฮีตสิบสองครองสิบสี่   

 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า  อ าเภอค าตากล้า  จังหวัดสกลนคร 
 

  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลค าตากลา้ 

 

 
การวิเคราะห์อุปสรรค  (Threat  =  T) 
1. วัฒนธรรมต่างชาติที่หลั่งไหลเข้ามาด้วยความเป็นโลกาภิวัฒน์เป็นที่นิยมชมชอบของเด็กและ

เยาวชน  ซึ่งขัดแย้งกับวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
2. ฝุายการเมืองที่มีบทบาทในพ้ืนที่เปลี่ยนแปลงโครงการ  การใช้งบประมาณ  ท าให้โครงการที่

ก าหนดไว้แล้วไม่สามารถด าเนินการได้เท่าท่ีควร 
3. แรงงานในพ้ืนที่มีการเคลื่อนย้ายออกนอกจังหวัด  ท าให้ขาดแคลนแรงงานภาคเกษตรกรรม  
4. ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงมีราคาสูง  ท าให้ต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้นไปด้วย    
5. ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นทุกปีในบางพ้ืนที่  ท าให้เกษตรในพ้ืนที่ดังกล่าวได้รับความเสียหาย 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
ปัจจัยภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
1. ปัจจัยด้านการเมือง 

 กล่าวกันว่า การพัฒนาจะส าเร็จหรือล้มเหลวขึ้นอยู่กับการเมืองมากกว่าแนวทางและวิธีการ แต่หาก
การเมืองมีเงื่อนไขบางประการที่เป็นอุปสรรค จะส่งผลให้การพัฒนาไม่ก้าวหน้าหรือประสบความส าเร็จเท่าที่ควร 
อาท ิ 
การปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บ่อยครั้ง ท าให้การด าเนินนโยบายการพัฒนาไม่ต่อเนื่อง
ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้า ต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการท างาน ระบบบริหารงาน ซึ่งต้องมีวิธีการ
เปลี่ยนแปลงให้รวดเร็วและเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด 

2. ปัจจัยด้านสังคม  
พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมและสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทท าให้ประชาชนมีความใกล้ชิด 

สัมพันธ์กันและเป็นสังคมเอ้ืออาทร การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล ก็เช่นเดียวกัน จะต้องได้รับความ
ร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ขณะนี้มีกลุ่มอาชีพ และองค์กรต่างๆ เกิดข้ึนหลายกลุ่ม 

3. ปัจจัยด้านเทคโนโลยี 
 ท้องถิ่นยังขาดแคลนเทคโนโลยีที่จ าเป็นต่อการพัฒนาในหลายๆ ด้านโดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการ

สื่อสารสารสนเทศอินเตอร์เน็ตต าบล ศูนย์บริการร่วม (One stop service) ยังไม่สามารถบริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลค าตากล้าจึงต้องมีการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
 4. ปัจจัยด้านระบบราชการ 

เนื่องจากการท างานตามระบบราชการไทย มักท างานแบบต่างคนต่างท าไม่ไปในทิศเดียวกันนอกจากนี้   
ยังมีลักษณะของการรวมศูนย์ที่ส่วนกลางมากเกินไป การท างานแบบราชการที่ยึดกฎระเบียบตายตัวขาดความ
ยืดหยุ่น จะส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปด้วยความล าบาก 

5. ปัจจัยด้านวัฒนธรรม  
สังคมไทยมีเงื่อนไขทางวัฒนธรรมหลายประการ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 

   ขาดวัฒนธรรมการมีส่วนร่วม สังคมไทยในปัจจุบันขาดความเหนียวแน่น ขาดความร่วมแรงร่วมใจ คน
ในสังคมจึงมองการพัฒนาว่าเป็นเรื่องของรัฐบาล ข้าราชการท้องถิ่นไม่เกี่ยวกับตนเอง 
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   รักความสนุกและความสบาย คนไทยส่วนใหญ่สนใจความบันเทิงมากกว่าการแสวงหาความรู้ จึงเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

สังคมอุปถัมภ์ สังคมไทยยังมีลักษณะสังคมอุปถัมภ์ เห็นแก่พวกพ้องมากกว่าส่วนร่วม ผู้ที่มีอ านาจมัก
แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวกพ้อง โดยที่ประชาชนไม่กล้าขัดขวาง เพราะต้องพ่ึงพาอาศัย ดังนั้น เมื่อมี
การกระจายอ านาจ อาจกลายเป็นแหล่งผลประโยชน์ให้กับผู้มีอิทธิพลได้หากควบคุมไม่ดี  

ขาดการเปิดกว้างทางความคิดและการรับฟังความเห็นของผู้อ่ืน สังคมไทยมีค่านิยมว่า การมีความคิดที่
แตกต่างหรือการเป็นแกะด า เป็นสิ่งไม่ดี มองผู้ที่คิดแตกต่างเป็นศัตรู และพยายามหักล้างความคิดซึ่งมักกระท าโดย
ใช้อารมณ์มิได้ใช้เหตุผลเป็นที่ตั้ง ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาผู้เรียนที่ปัจจุบันมุ่งสร้างคนให้คิดเป็นท าเป็น 

ปัจจัยที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น ล้วนเป็นปัจจัยหลักที่หน่วยงานก าหนดธงพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้
ความส าคัญ และน าไปใช้วิเคราะห์วางแผนก าหนดทิศทางและนโยบาย โดยเฉพาะปัจจัยด้านการเมือง ซึ่งมีอิทธิพล
มากต่อการพัฒนาเพราะหากแม้วว่าจะมีการขยับหรือพัฒนาปัจจัยอ่ืนมากเพียงใด แต่หากปัจจัยการเมืองไม่ถูก
พัฒนาย่อมส่งผลให้การเกิดความส าเร็จได้ยาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


