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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไป 

และข้อมูลพื้นฐานของ 
องค์การบริหารสว่นต าบลทุ่งใหญ่ 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน                                                                             

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ ่

1.ด้านกายภาพ 
  1.1 ที่ต้ัง 
 องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ  ต้ังอยูํทางทิศตะวันออกของอ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง                    
ระยะหํางจากท่ีวําการอ าเภอโพธิ์ประทับช๎างประมาณ  25  กิโลเมตร และจังหวัดพิจิตร ประมาณ  42 กิโลเมตร   
  ท่ีท าการองค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ ต้ังอยูํ หมูํท่ี 11 ต าบลทํุงใหญํ  อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง  
จังหวัดพิจิตร 
 ทิศเหนือ  ติดตํอต าบลหนองโสน อ าเภอสามงําม  จังหวัดพิจิตร 
    และต าบลเนินสวําง อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง จังหวัดพิจิตร 
  ทิศใต๎   ติดตํอต าบลบึงนาราง  อ าเภอบึงนาราง          จังหวัดพิจิตร 
  ทิศตะวันออก     ติดตํอต าบลดงเสือเหลือง  อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง  จังหวัดพิจิตร 
   ทิศตะวันตก       ติดตํอต าบลบึงสามัคคี   อ าเภอบึงสามัคคี         จังหวัดก าแพงเพชร 
              และต าบลแหลมรัง                   อ าเภอบึงนาราง          จังหวัดพิจิตร 
 ข๎อมูลจาก  ราชกิจจานุเบกษา  เลํม 115 ตอน พิเศษ 91 ง วันท่ี  7  ตุลาคม  2541 
 

แผนที่ต าบลทุ่งใหญ่ 

 



 
 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
  ต าบลทํุงใหญํ มีพื้นท่ีท้ังหมดประมาณ 43,375 ไรํ หรือเทํากับ 69.4 ตารางกิโลเมตร  ต าบลทํุงใหญํเป็น
ท่ีราบลํุม มีคลองหลักและคลองซอยหลายสายพาดผําน โดยรองรับน้ าจากแมํน้ าปิง จังหวัดก าแพงเพชร  
  1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

สภาพอากาศโดยท่ัวไป อากาศคํอนข๎างร๎อนจัดในฤดูร๎อน และเย็นสบายในฤดูหนาว    จากอิทธิพลลม
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ และลมมรสุมตะวันออกเฉียงใต๎ จังหวัดพิจิตร จึงแบํงเป็น 3 ฤดูกาล คือ 

  ฤดูฝน เริ่มต้ังแตํเดือนพฤษภาคม ถึง เดือนตุลาคม 
  ฤดูหนาว เริ่มต้ังแตํเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ 
  ฤดูร๎อน เริ่มต้ังแตํเดือนมีนาคม ถึง เดือนเมษายน 

1.4 ลักษณะของดิน 
  สภาพพื้นท่ีในต าบลทํุงใหญํ   สํวนใหญํ  จะเป็นกลํุมชุดดินท่ี 7 ,ท่ี 33 และ ท่ี 38 
กลุ่มชุดดินที่ 7 
  ชุดดินเดิมบาง (Db) ชุดดินนําน (Na) ชุดดินนครปฐม (Np) ชุดดินผักกาด (Pat) ชุดดินสุโขทัย (Skt) ชุด
ดินทําตูม (Tt) ชุดดินอุตรดิตถ์ (Utt) ชุดดินระโนด (Ran) 
ลักษณะเด่น 

กลํุมดินเหนียวลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนล าน้ า ปฏิกิริยาดินเป็นกลางถึงเป็นดําง การระบายน้ าคํอนข๎าง
เลว ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
สมบัติของดิน 
  เป็นกลํุมชุดดินท่ีเกิดจากวัตถุต๎นก าเนิดดินพวกตะกอนล าน้ า พบในบริเวณท่ีราบตะกอนน้ าพา มีสภาพ
พื้นท่ีเป็นท่ีราบเรียบหรือคํอนข๎างราบเรียบ มีน้ าแชํขังในชํวงฤดูฝน เป็นดินลึกท่ีมีการระบายน้ าเลวหรือคํอนข๎าง
เลว เนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว มีเนื้อดินบนเป็นดินรํวนเหนียวหรือดินเหนียวสีเทาแกํ ดินลํางเป็นดินเหนียว สี
น้ าตาลอํอน สีเทาหรือสีน้ าตาลปนเทา พบจุดประสีน้ าตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนตลอดช้ันดิน ปฏิกิริยาดิน
เป็นกรดปานกลางถึงดํางปานกลาง 
การใช้ประโยชน์ 
  ใช๎ท านา ถ๎าหากมีการชลประทานและการจัดการท่ีดี สามารถท านาได๎ 2 ครั้ง ให๎ผลผลิตคํอนข๎างสูง 
ในชํวงฤดูแล๎ง บริเวณท่ีมีแหลํงน้ า ใช๎ปลูกพืชล๎มลุก พืชไรํ พืชผัก หรือยาสูบ 
ปัญหา 

โครงสร๎างแนํนทึบ ดินแห๎งแข็ง ท าให๎ไถพรวนยาก ขาดแคลนน้ า และน้ าทํวมขังในฤดูฝน ท าความ
เสียหายกับพืชท่ีไมํชอบน้ า 
ความเหมาะสมด้านการเกษตร 
  ข๎าว 
กลุ่มชุดดินที่ 33 
  ชุดดินดงยางเอน (Don) ชุดดินก าแพงเพชร (Kp) ชุดดินก าแพงแสน (Ks) ชุดดินล าสนธิ (Ls) ชุดดินน้ า
ดุก (Nd) ชุดดินธาตุพนม (Tp) ชุดดินตะพานหิน (Tph)หรือดินคล๎ายอื่นๆ ท่ีมีลักษณะและสมบัติจัดอยูํในกลํุมชุด
ดินนี ้
 
 
 



ลักษณะเด่น 
กลํุมดินทรายแปูงละเอียดหรือดินรํวนละเอียดลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนแมํน้ าหรือตะกอนน้ าพารูปพัด 

ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน๎อยถึงเป็นกลาง การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
สมบัติของดิน 

เป็นกลํุมชุดดินท่ีมีวัตถุต๎นก าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเกํา เนินตะกอนรู ปพัด 
หรือท่ีราบตะกอนน้ าพา พบบริเวณพื้นท่ีดอนท่ีมีสภาพพื้นท่ีคํอนข๎างราบเรียบถึงเป็นลูกคล่ืนลอนลาด เป็นดินลึก
มาก การระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินทรายแปูงหรือดินรํวนละเอียด สีดินเป็น สีน้ าตาล หรือสี
น้ าตาลปนแดง บางแหํงในดินลํางลึกๆ มีจุดประสีเทาและสีน้ าตาล อาจมีแรํไมกาหรือก๎อนปูนปะปนอยูํด๎วย ดิน
ช้ันบนมักมีปฏิกิริยาเป็นกรดปานกลางถึงเป็นกลาง สํวนช้ันดินลําง ถ๎ามีก๎อนปูนปะปน มีปฏิกิริยาเป็นกลางถึง
เป็นดํางจัด มีคําความเป็นกรดเป็นดํางประมาณ 7.0-8.5 
การใช้ประโยชน์ 

ใช๎ปลูกพืชไรํตํางๆ เชํน ข๎าวโพด อ๎อย ฝูาย ยาสูบ ถั่วตํางๆ และสับปะรด บางแหํงใช๎ปลูกไม๎ผลหรือเป็น
ท่ีอยูํอาศัย 
ปัญหา 
  ดินกลํุมนี้ ไมํคํอยมีปัญหาในการใช๎ประโยชน์ แตํอาจขาดแคลนน้ าในระยะท่ีฝนท้ิงชํวงนาน บางพื้นท่ี
อาจพบช้ันดานแข็งท่ีเกิดจากการเกษตรกรรม 
ความเหมาะสมด้านการเกษตร 
   อ๎อยโรงงาน  ข๎าวโพดเล้ียงสัตว์ มันส าปะหลัง   ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน  ล าไย 
กลุ่มชุดดินที่ 38 
  ชุดดินเชียงใหมํ (Cm) ชุดดินชุมพลบุรี (Chp) ชุดดินดอนเจดีย์ (Dc) ชุดดินไทรงาม (Sg) ชุดดินทํามํวง 
(Tm)หรือดินคล๎ายอื่นๆ ท่ีมีลักษณะและสมบัติจัดอยูํในกลํุมชุดดินนี้ 
ลักษณะเด่น 

กลํุมดินรํวนหยาบลึกมากท่ีเกิดจากตะกอนริมแมํน้ า มีปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน๎อยถึงเป็นกลางการ
ระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง ความอุดมสมบูรณ์ปานกลาง 
สมบัติของดิน 

เป็นกลํุมชุดดินท่ีมีวัตถุต๎นก าเนิดดินเป็นพวกตะกอนล าน้ า ท่ีมีลักษณะการทับถมเป็นชั้นๆของตะกอนล า
น้ าในแตํละชํวงเวลา พบบนสันดินริมน้ า หรือท่ีราบตะกอนน้ าพา เป็นพื้นท่ีดอน ท่ีมีสภาพพื้นท่ีคํอนข๎างราบเรียบ 
เป็นดินลึก มีการระบายน้ าดีถึงดีปานกลาง เนื้อดินเป็นพวกดินรํวนหรือดินรวํนหยาบ สีดินเป็นสีน้ าตาลอํอน อาจ
พบจุดประสีเทาและสีน้ าตาลในช้ันดินลําง ในบางบริเวณมีแรํไมกาหรือก๎อนปูนปะปนอยูํด๎วย ปฏิกิรยิาดินเป็น
กรดเล็กน๎อยถึงเป็นกลาง 
การใช้ประโยชน์ 

ใช๎เป็นท่ีอยูํอาศัย ปลูกผัก และสวนไม๎ผลและยาสูบ 
ปัญหา 

ในชํวงฤดูฝนน้ าในล าน้ าอาจเอํอล๎นฝ่ัง ท าความเสียหายให๎แกํพืชผลได๎ 
ความเหมาะสมด้านการเกษตร  
   ข๎าวโพดเล้ียงสัตว์  มันส าปะหลัง  สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ล าไย 
ข้อมูลจาก   http://sql.ldd.go.th/soilgroup/Main 

1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
พื้นท่ีต าบลทํุงใหญํ   ไมํมีแมํน้ าไหลผําน  มีแหลํงน้ าอื่นๆ ได๎แกํ คลอง  สระน้ า  หนอง  อํางเก็บน้ า 

http://sql.ldd.go.th/soilgroup/Main


 1.6 ลักษณะของไม้ /ป่าไม้ 
   พื้นท่ีปุาไม๎  มีการปลูกปุาชุมชน หมูํท่ี 18 พื้นท่ีประมาณ  5  ไรํ 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
  2.1 เขตการปกครอง   
    แบํงการปกครอง   19  หมูํบ๎าน (เต็มพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนต าบล )   

ตารางแสดงจ านวนหมู่บ้านและพื้นที ่
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน จ านวนพื้นที่  (ไร่) 

1 ทํุงใหญํ 2,800 
2 ทํุงประพาส 2,500 
3 ห๎วยคันเบ็ด 2,465 
4 บํอป้ิงเกลือ 2,700 
5 ห๎วยน๎อย 1,815 
6 หนองพง 2,750 
7 บึงบ๎าน 2,200 
8 ทํุงนาดี 2,346 
9 ขุยยาว 2,630 
10 ห๎วยน้ าซึม 2,500 
11 เนินสะอาด 1,547 
12 หนองกระเบา 1,200 
13 เกาะกลาง 2,500 
14 เกษตรพัฒนา 2,575 
15 หนองจอก 2,400 
16 ห๎วยค าตาล 1,884 
17 ราษฎร์รํวมใจ 2,500 
18 เกาะเหนือ 1,800 
19 ทํุงสามัคคี 2,800 

 รวม 43,375 

 
  2.2 การเลือกต้ัง 
  ต าบลทํุงใหญํมีหนํวยเลือกตั้ง  จ านวน  19  หนํวย  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
3. ประชากร 
  3.1 ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร 

ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกรายหมู่บ้าน 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนคน 

จ านวนครัวเรือน 
ชาย หญิง ทั้งสิ้น 

1 ทํุงใหญํ 292 296 588 161 
2 ทํุงประพาส 340 324 664 184 
3 ห๎วยคันเบ็ด 192 196 388 126 
4 บํอป้ิงเกลือ 241 235 476 130 
5 ห๎วยน๎อย 277 328 605 174 
6 หนองพง 181 163 344 113 
7 บึงบ๎าน 257 267 524 181 
8 ทํุงนาดี 205 190 395 119 
9 ขุยยาว 144 123 267 73 
10 ห๎วยน้ าซึม 197 215 412 112 
11 เนินสะอาด 358 335 693 188 
12 หนองกระเบา 152 124 276 85 
13 เกาะกลาง 125 120 245 81 
14 เกษตรพัฒนา 259 245 504 150 
15 หนองจอก 137 126 263 77 
16 ห๎วยค าตาล 174 154 328 113 
17 ราษฎร์รํวมใจ 114 122 236 74 
18 เกาะเหนือ 112 114 226 78 
19 ทํุงสามัคคี 143 139 282 92 

 รวม 3,900 3,816 7,716 2,311 
ข๎อมูลจาก  ทะเบียนราษฎร์  อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง  จังหวัดพิจิตร  ข๎อมูล  ณ เดือน  ตุลาคม   2559 
  3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 



ตารางแสดงจ านวนประชากรแยกช่วงอายุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข๎อมูลจาก http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp.php   ณ เดือน ธันวาคม  2558 
ข๎อมูล (ชํวงอายุ 60 ปี- 90 ปีขึ้นไป)  จากองค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ   ข๎อมูล ณ  เดือน กันยายน 2559  
 
4. สภาพทางสังคม 
   4.1 การศึกษา 

ตารางแสดงจ านวนสถานศึกษา 
       ประเภท จ  นวน  (แห่ง) 

1 
 
 
 

 
2 

 
 
 
 
 
 

3 
4 
5 

                      
1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านทํุงใหญํ 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านห๎วยน๎อย 
3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านห๎วยค าตาล 
4) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ๎านหนองพง 
                        (ขยายโอกาส 2  แหํง) 
1) โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช๎าง (ทํุงใหญํ) (ขยายโอกาส) 
2) โรงเรียนบ๎านทํุงประพาส 
3) โรงเรียนบ๎านห๎วยน๎อย 
4) โรงเรียนบ๎านหนองพง (ขยายโอกาส) 
5) โรงเรียนบ๎านห๎วยค าตาล 
6) โรงเรียนบ๎านหนองพง สาขาบ๎านบํอป้ิงเกลือ 
หนํวยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช๎าง  วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
ท่ีอํานหนังสืออัจฉริยะ 
กศน.ต าบลทํุงใหญํ 

4 
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1 
10 
1 

 

  

ช่วงอายุ  จ านวนคน 
ชาย หญิง ทั้งสิ้น 

0 – 6 ปี 360 305 665 
7 – 17 ปี 539 542 1,081 
18 – 25 ปี 472 411 883 
26 – 59 ปี 2,056 2,010 4,066 
60 – 69 ปี 309 340 649 
70 – 79 ปี 127 155 282 
80 – 89 ปี 44 68 112 
90 ปี ขึ้นไป 3 13 16 

รวม 3,910 3,844 7,762 



 
 4.2 สาธารณสุข 
   -  โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพระดับต าบล  จ านวน    2 แหํง 
     1) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลทํุงใหญํ 
    2) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลบ๎านบํอป้ิงเกลือ 
   4.3 อาชญากรรม 

ไมํมีการกํออาชญากรรมในคดีใหญํ ๆ มีแตํคดีลักเล็กขโมยน๎อยท่ัว ๆไป 
   4.4 ยาเสพติด 
   มีปัญหาผ๎ูเสพยาเสพติดเล็กน๎อยแตํได๎รับการบ าบัดจากหนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องในปีงบประมาณ 
2559  จ านวน  5  ราย 
 
   4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 ตารางแสดงการเปรียบเทียบจ านวนผู้ได้รับเบี้ยยังชีพ   
 
 
 
 
 
 
 
 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง  
  ระบบขนสํงทางถนน 
             1) จากกรุงเทพฯ ทางหลวงหมายเลข 1 แยกเข๎าทางหลวงหมายเลข 32 ท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ถึงจังหวัดนครสวรรค์ แยกเข๎าสํูทางหลวงหมายเลข 117 เส๎นทางจังหวัดนครสวรรค์ – จังหวัดพิษณุโลก แยกเข๎า
ต าบลทํุงใหญํ รวมระยะทางประมาณ 318 กิโลเมตร 
  5.2 การไฟฟ้า 
            - มีไฟฟูาใช๎แล๎ว   2,055  ครัวเรือน   
  5.3 การประปา 
     - มีจ านวน  23  แหํง 
  5.4 โทรศัพท์ 
     - ไมํมีโทรศัพท์สาธารณะ  เนื่องจากประชาชนสํวนใหญํมีโทรศัพท์เคล่ือนท่ี 
 5.4 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
      - มีไปรษณีย์เอกชน  1 แหํง  ท่ีต้ัง บ๎านทํุงใหญํ  หมูํท่ี 1   
 
 
 

ปีพุทธศักราช 
จ านวน (คน) 

คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส ์

2556 144 856 21 
2557 144 874 20 
2558 157 937 21 
2559 160 985 22 
2560 218 1,060 22 



6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การท่องเที่ยว 
         ในพื้นที่ต าบลทุ่งใหญ่ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว  แต่มีร้านอาหาร  ครัวปลาใหญํ  
เปิด : ทุกวัน 08.00-20.00 น.  
ท่ีต้ัง :  205/1 หมูํ 19 สามแยกทํุงใหญํ ต าบลทํุงใหญํ อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง พิจิตร 66190 
เบอร์โทรศัพท์ : 0-5660-1188, 08-6590-0129 
การเดินทาง :ร๎านอาหารปลาใหญํ อยูํทางด๎านซ๎ายมือบริเวณสามแยกทํุงใหญํ  ทางหลวงหมายเลข 117 
(พิษณุโลก-นครสวรรค์) เป็นเขตติดตํอจังหวัดพิจิตร กํอนถึงแยกทํุงใหญ ํ
 
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลด้านการเกษตร 
  - ท านา  จ านวน  1,023  ครัวเรือน  จ านวน   29,237   ไรํ 
      - ท าไรํ  จ านวน  171  ครัวเรือน  จ านวน   8,705   ไรํ 
  - ท าสวน  จ านวน  24  ครัวเรือน  จ านวน   271   ไรํ 
      - ท าสวนผัก จ านวน  13  ครัวเรือน  จ านวน   26   ไรํ 
      - เล้ียงสัตว์  จ านวน  9  ครัวเรือน  จ านวน   100  ตัว 
      - เพาะเล้ียงสัตว์น้ า  จ านวน   50  ครัวเรือน  
 7.2 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
                    - มีแหลํงน้ าเพียงพอเฉพาะฤดูฝน  

คลอง 
1) คลองซับแวง  

จากอ าเภอบึงสามัคคี  จังหวัดก าแพงเพชร ผําน หมูํ 4 ,หมูํ 16,หมูํ 3 ถึงต าบลแหลมรัง                 
อ าเภอบึงนาราง  จังหวัดพิจิตร  ระยะทาง 8  กิโลเมตร 

2)  คลองหนองปืนแตก 
จากอ าเภอหนองโสน  จังหวัดพิจิตร ผําน หมูํ 15 ,หมูํ 5 , หมูํ 10 ลงคลองหนองขานาง ระยะทาง   

7   กิโลเมตร  
  3) คลองรุณ  
      แยกจากคลองหนองปืนแตก ผําน หมูํ 5, หมูํ 9,หมูํ 2,หมูํ 13,หมูํ 11,หมูํ 1,หมูํ 19,หมูํ 8 ถึงต าบลดง
เสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง  จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 5  กิโลเมตร 

4) คลองหนองขานาง 
      จากอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ผําน หมูํ 7,หมูํ 14,หมูํ 18,หมูํ 6,หมูํ 17,หมูํ 10,หมูํ 12,
หมูํ 3,หมูํ 11 หมูํ1,หมูํ19 ถึงต าบลดงเสือเหลือง อ าเภอโพธิ์ประทับช๎าง  จังหวัดพิจิตร ระยะทาง 15  กิโลเมตร 

5) คลองร่วมห้วย  
จากอ าเภอหนองโสน  จังหวัดพิจิตร ผําน หมูํ 14 ,หมูํ 18 , หมูํ 6,หมูํ17,หมูํ10,หมูํ  3,หมูํ 6  ลง 

คลองหนองขานาง ระยะทาง 7  กิโลเมตร 
6) คลองหนองจอก  

จากอ าเภอบึงสามัคคี จังหวัดก าแพงเพชร ผําน หมูํ 7,หมูํ 15,หมูํ 5  ลงคลองหนองปืนแตก 
ระยะทาง 15  กิโลเมตร 



  สระน้ า 
  1) สระน้ าทิพย์   หมูํ 4    มีเนื้อที่  ประมาณ  18   ไรํ 
  2) สระหลวง     หมูํ 18   มีเนื้อท่ี  ประมาณ    5  ไรํ 
 หนอง 
  1) หนองรุณ   หมูํ 1  มีเนื้อที่ ประมาณ  7  ไรํ 
  อ่างเก็บน้ า  

1) อํางเก็บน้ าแก๎มลิง  หมูํ  18  มีเนื้อที่ประมาณ  20  ไรํ 
 
8.ศาสนา   ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา  
  - ประชาชน   นับถือศาสนาพุทธ    และ ศาสนาคริสต์ 
  8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  - งานวันสงกรานต์   วันลอยกระทง    
  8.3 ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   ภาษาถิ่น 
 - ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  จักสาน   ทอผ๎า  ทอเส่ือ  ท าไม๎กวาด    
  - ภาษาอีสาน  
 
9. ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของท้องถ่ิน  

9.1 โครงสร้างคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
 ฝุายบริหาร  

- นายกองค์การบริหารสํวนต าบล   จ านวน        1     คน  
- รองนายกองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน        2     คน  
- เลขานุการนายกองค์การบริหารสํวนต าบล จ านวน        1     คน  

 

 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท ์

1 นายสุรัตน์     ดอนศรีคุ๎ม นายก อบต. 08-1083-6535 

2 นายสมคิด   บุษดี รองนายก อบต. 08-4811-8390 

3 นายประกอบ   ขันธวุธ รองนายก อบต. 08-0512-6941 

4 นายชาลี   เสือนาราง เลขานุการนายก อบต. 08-4951-6565 

 



 
 ฝุายนิติบัญญัติ 

 

   - ประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล    จ านวน      1    คน  
- รองประธานสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน      1    คน  
- เลขานุการสภาองค์การบริหารสํวนต าบล    จ านวน      1    คน  
- สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล    จ านวน     34    คน 

ตารางแสดงรายชื่อสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 
ท่ี   ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง หมู่ เบอร์โทรศัพท์ 

1 นายลอย   บัวดี ประธานสภาฯ 14 08-7043-7122 
2 นางพยุง   บุญจุ๎ย รองประธานสภาฯ 15 08-7169-3590 
3 นายเสนีย์   โคตะนารถ เลขาสภาฯ   08-5533-3522 
4 นายเสงี่ยม    เรเรือง สมาชิกสภาอบต. 1 08-3760-7909 
5 นายบ ารุง    จักขุจันทร์ สมาชิกสภาอบต. 1 08-7307-4452 
6 นายชมเชย    เพ็ชรเกิด สมาชิกสภาอบต. 2 08-6835-7595 
7 นางน้ าผึ้ง    สวํางแก๎ว สมาชิกสภาอบต. 2 08-0518-0287 
8 นายบิ้ง    มาตสนา สมาชิกสภาอบต. 3 08-2720-6022 
9 นายประเสริฐ    จันทร์ใด สมาชิกสภาอบต. 4 08-1888-4557 
10 นายวีระวัฒน์   ลือพัฒธิมา สมาชิกสภาอบต. 4 09-0935-3132 
11 นายบุญทอด    ช านาญ สมาชิกสภาอบต. 5 08-6933-5881 
12 นายส าลี   สุกดิบ สมาชิกสภาอบต. 5 08-3167-0251 
13 นายชาตรี   ผายแสง สมาชิกสภาอบต. 6 08-7838-2784 
14 นายแถม   มณีขวัญ สมาชิกสภาอบต. 6 08-7312-9281 
15 นายกิตติศักด์ิ   รัตนวราหะ สมาชิกสภาอบต. 7 08-5065-9918 
16 นายเย่ียม    เดโชเม็ง สมาชิกสภาอบต. 7 08-3952-4127 
17 นายส าเนียง    การภักดี สมาชิกสภาอบต. 8 08-9639-9586 
18 นางสาวรสริน    แก๎วกองศร ี สมาชิกสภาอบต. 8 09-9291-6776 
19 นางวันเพ็ญ    ชูจิตร สมาชิกสภาอบต. 9 08-7477-6883 
20 นายชู   เพชรพันธ์ สมาชิกสภาอบต. 9 06-1230-2080 
21 นางประทุมทิพย์   วงศ์ใจ สมาชิกสภาอบต. 10 08-7805-7204 
22 นายบุญชู   สโมสร สมาชิกสภาอบต. 10 08-7736-5756 
23 นายสุชาติ    วงค์สุวรรณ ์ สมาชิกสภาอบต. 11 08-97082743 
24 นายบุญยืน   เจริญสุข สมาชิกสภาอบต. 12 09-0058-7513 
25 นายสมพร    ทองค าดี สมาชิกสภาอบต. 12 06-1260-2736 
26 นายสน่ัน  เหลําเขตกิจ สมาชิกสภาอบต. 13 08-7204-3835 
27 นางกัญจะนา   ค าสะอาด สมาชิกสภาอบต. 13 08-6939-6995 
28 นายสุรินทร์   ผูกเรือง สมาชิกสภาอบต. 14 08-1283-4497 
29 นางชวน   อุํนสมัย สมาชิกสภาอบต. 15 08-9959-6509 
30 นายศิลป์ชัย   จันทร์น่ิม สมาชิกสภาอบต. 16 08-4493-8074 
31 นายณรงค์  ชูเนตร สมาชิกสภาอบต. 16 08-7316-2572 
32 นายสุด    แหยมดอนไพร สมาชิกสภาอบต. 17 09-0148-4643 
33 นายดอกรัก   สโมสร สมาชิกสภาอบต. 17 08-2775-0411 
34 นางเดือนรุํง  เนียมสนิท สมาชิกสภาอบต. 18 08-1596-9420 
35 นายทองหลํอ   พรมน๎อย สมาชิกสภาอบต. 18 08-6133-3523 
36 นางสุนันท์   ศรีนาราง สมาชิกสภาอบต. 19 08-9269-9324 
37 นายทวิน เมฆอ๎อย สมาชิกสภาอบต. 19 08-5138-7265 



   



 

  9.2 โครงสร้างฝ่ายปกครองต าบลทุ่งใหญ่ 
                ตารางแสดงรายชื่อก านันและผู้ใหญ่บ้านต าบลทุ่งใหญ่ 
 

หมู่ที ่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทรศัพท ์
1 บ๎านทํุงใหญํ นายณรงค์    จักขุจันทร์    (ก านัน) 08-0506-9366 
2 บ๎านทํุงประพาส นางสมพิษ    ดอนศรีคุ๎ม  08-9694-0249 
3 บ๎านห๎วยคันเบ็ด นายพยุงศักดิ์  ฟองชัย 09-6805-8409 
4 บ๎านบํอป้ิงเกลือ นายไพศาล   มีบุญ 08-2355-3956 
5 บ๎านห๎วยน๎อย นางสุรีพร     ค าสิทธิ 08-4596-1171 
6 บ๎านหนองพง นายธีรยุทธ   ผายแสง 08-9439-5258 
7 บ๎านบึงบ๎าน นายชัย        วงศ์สุวรรณ 08-7208-9145 
8 บ๎านทํุงนาดี นายสายยัน   เท่ียงอยูํ 08-1534-4839 
9 บ๎านขุยยาว นายสุชล      สุขเปีย 08-7845-5036 
10 บ๎านห๎วยน้ าซึม นายไกร       เรียบร๎อย 08-6012-7370 
11 บ๎านเนินสะอาด นางสุธารส    แสนสงค์เล็กก าพุช 08-4622-9900 
12 บ๎านหนองกระเบา นายปรีชา     ขันธวุธ 08-5730-4036 
13 บ๎านเกาะกลาง นายส ารวย    สามงามน๎อย 08-6203-7180 
14 บ๎านเกษตรพัฒนา นางนิภาพร   ชาวบางงาม 08-6065-0965 
15 บ๎านหนองจอก นายประมวล  บุญจุ๎ย 08-1747-7211 
16 บ๎านห๎วยค าตาล นายยุวชน      ชูจิตร 08-5268-1920 
17 บ๎านราษฎร์รํวมใจ นางดารณี      วงศ์สวัสด์ิ 08-8817-2516 
18 บ๎านเกาะเหนือ นายเจตน์       คงประสพ 08-4621-9890 
19 บ๎านทํุงสามัคคี นายกริด        สุวรรณรัตน์ 08-7197-5268 



 9.3 งบประมาณ 
ตารางเปรียบเทียบรายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ห้าปีย้อนหลัง 

รายรับ 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  

2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 

ภาษีอากร 201,713.95 394,849.35 380,333.07 444,106.04 458,861.14 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั
และค่าใบอนญุาต 77,870.00 171,974.00 63,992.00 53,324.00 271,252.00 

รายได้จากทรัพย์สิน 352,744.49 340,422.28 563,387.57 597,372.74 557,553.61 
รายได้เบด็เตล็ด 145,919.08 207,278.00 53,552.00 146,530.00 159,040.00 
รายได้จากทนุ    254.00 16,500.00 
ภาษีจัดสรร 12,584,581.15 15,931,564.53 15,386,347.89 16,170,668.78 16,808,104.18 
เงินอุดหนุน 10,640,886.00 10,933,214.00 12,168,498.00 6,602,627.00 10,041,511.00 

รวม 24,003,714.67 27,979,302.16 28,616,110.53 24,014,882.56 28,312,821.93 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
โดยระบุวัตถุประสงค ์ 9,711,615.00 9,143,312.00 9,351,775.00 16,114,262.00 10,685,660.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    9,972,000.00 9,535,399.00 
รวมทั้งสิ้น 33,715,329.67 37,122,614.16 37,967,885.53 50,101,144.56 48,533,880.93 

ตารางเปรียบเทียบรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ห้าปีย้อนหลัง 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ 

2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)  

งบกลาง 1,912,071.03 1,484,415.70 1,745,445.48 9,820,673.00 10,603,631.00 

เงินเดือน 6,910,737.00 7,437,762.00 8,522,544.00 9,942,917.00 10,591,892.53 

ค่าตอบแทน 1,106,834.61 1,102,182.77 1,526,984.36 811,250.00 289,725.00 

ค่าใช้สอย 1,376,831.67 1,647,979.43 1,385,957.81 1,693,778.53 1,904,836.76 

ค่าวัสดุ 3,073,565.73 3,093,045.62 3,060,428.39 2,971,426.96 22,000,730.40 

ค่าสาธารณูปโภค 212,635.74 258,234.64 266,672.60 252,598.57 305,339.49 

รายจ่ายอื่น 
  

860,650.00 18,000.00  

เงินอุดหนุน 1,954,400.00 2,771,902.49 3,303,723.74 3,299,168.41 2,632,880.00 

ค่าครุภัณฑ์ 380,990.78 788,576.35 359,271.65 1,475,211.78 860,921.16 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 872,800.00 918,000.00 1,192,620.75 12,903,500.00 11,644,399.00 

รวม 17,800,866.56 19,502,099.00 22,224,298.78 43,188,524.25 41,033,698.34 

หมายเหตุ  อ้างอิงจากประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่  เร่ือง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ  ประจ าปี
งบประมาณ  2555 – 2559 



 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 
 
 



 
 

ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

******************** 
 

1. สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ                     
พ.ศ.2555  - 2559 

 
ตารางเปรียบเทียบรายรับขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ห้าปีย้อนหลัง 

รายรับ 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  

2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท) 

ภาษีอากร 201,713.95 394,849.35 380,333.07 444,106.04 458,861.14 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรบั
และค่าใบอนญุาต 77,870.00 171,974.00 63,992.00 53,324.00 271,252.00 

รายได้จากทรัพย์สิน 352,744.49 340,422.28 563,387.57 597,372.74 557,553.61 
รายได้เบด็เตล็ด 145,919.08 207,278.00 53,552.00 146,530.00 159,040.00 
รายได้จากทนุ    254.00 16,500.00 
ภาษีจัดสรร 12,584,581.15 15,931,564.53 15,386,347.89 16,170,668.78 16,808,104.18 
เงินอุดหนุน 10,640,886.00 10,933,214.00 12,168,498.00 6,602,627.00 10,041,511.00 

รวม 24,003,714.67 27,979,302.16 28,616,110.53 24,014,882.56 28,312,821.93 

เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้
โดยระบุวัตถุประสงค ์ 9,711,615.00 9,143,312.00 9,351,775.00 16,114,262.00 10,685,660.00 

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ    9,972,000.00 9,535,399.00 
รวมทั้งสิ้น 33,715,329.67 37,122,614.16 37,967,885.53 50,101,144.56 48,533,880.93 

 



 
 
 
 
 

ตารางเปรียบเทียบรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ ห้าปีย้อนหลัง 
 

รายจ่าย 
ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ  ปีงบประมาณ 

2555 (บาท) 2556 (บาท) 2557 (บาท) 2558 (บาท) 2559 (บาท)  

งบกลาง 1,912,071.03 1,484,415.70 1,745,445.48 9,820,673.00 10,603,631.00 

เงินเดือน 6,910,737.00 7,437,762.00 8,522,544.00 9,942,917.00 10,591,892.53 

ค่าตอบแทน 1,106,834.61 1,102,182.77 1,526,984.36 811,250.00 289,725.00 

ค่าใช้สอย 1,376,831.67 1,647,979.43 1,385,957.81 1,693,778.53 1,904,836.76 

ค่าวัสดุ 3,073,565.73 3,093,045.62 3,060,428.39 2,971,426.96 22,000,730.40 

ค่าสาธารณูปโภค 212,635.74 258,234.64 266,672.60 252,598.57 305,339.49 

รายจ่ายอื่น 
  

860,650.00 18,000.00  

เงินอุดหนุน 1,954,400.00 2,771,902.49 3,303,723.74 3,299,168.41 2,632,880.00 

ค่าครุภัณฑ์ 380,990.78 788,576.35 359,271.65 1,475,211.78 860,921.16 

ค่าที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 872,800.00 918,000.00 1,192,620.75 12,903,500.00 

11,644,399.00 

รวม 17,800,866.56 19,502,099.00 22,224,298.78 43,188,524.25 41,033,698.34 

 
หมายเหตุ  อ้างอิงจากประกาศ อบต.ทุ่งใหญ่  เรื่อง  รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ  
ประจ าปีงบประมาณ  2555 – 2559 



 
 

2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
สรุปผลการประเมินประสิทธิภาพของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ ได๎จัดต้ังมาต้ังแตํปี พ.ศ. 2539 มีพื้นท่ีรับผิดชอบ 19 หมูํบ๎าน 
ความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ีมีหลายรูปแบบ ท้ังความต๎องการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานด๎านเศรษฐกิจ
พอเพียง ด๎านการศึกษา ด๎านส่ิงแวดล๎อม ด๎านการเกษตร  ด๎านการสํงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชน 
โดยเฉพาะด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

 องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ  ก็ได๎ด าเนินการแก๎ไขปัญหาและจัดท าโครงการพัฒนาตํางๆ             
ตามความต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี ซึ่งในปัจจุบันในพื้นท่ีองค์การบริหารสํวนต าบล ทํุงใหญํ  ได๎รับการ
พัฒนาไปมาก ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานปัจจุบันถนนหลายสาย ได๎รับการกํอสร๎างเป็นถนนคอนกรีตทุกหมูํบ๎าน แตํ
ยังคงไมํครบทุกสาย   มีระบบประปาหมูํบ๎านทุกหมูํบ๎าน    มีระบบไฟฟูาทุกครัวเรือน   แตํเนื่องจากสภาพพื้นท่ี
ต าบลทํุงใหญํ เป็นพื้นท่ีชนบท จึงท าให๎ยังมีความต๎องการในการพัฒนาในด๎านโครงสร๎างพื้นฐานอีกจ านวนมาก      
องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ ให๎ความส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนด๎วย   มีโครงการใน
การขับเคล่ือนด๎านคุณภาพชีวิตของประชาชน  
  ในด๎านความส าเร็จในการท างานพัฒนาต าบลทํุงใหญํ  โดยวิเคราะห์จากการมีสํวนรํวม พบวํา 
โครงการท่ีส าเร็จ เป็นโครงการท่ีเปิดให๎ทุกสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในโครงการ ท้ังสํวนของความรับผิดชอบและผ๎ู
รํวมประโยชน์ เป็นโครงการท่ีกระต๎ุนให๎เกิดความเป็นจิตอาสา และต๎องมีกิจกรรมท่ีตํอเนื่อง โครงการนั้นๆ ต๎อง
เกี่ยวข๎องตํอสํวนรวมของต าบล และมีการพัฒนาท่ีตํอเนื่อง และขณะเดียวกัน พบวําปัญหาท่ีเกิดจากความไมํ
ส าเร็จ เกิดจากการขาดความรํวมมือ บางโครงการ พบวํา มีกลํุมเปูาหมายเข๎ารํวมน๎อย อุปกรณ์ท่ีใช๎ในกิจกรรมไมํ
ทันสมัย ไมํเพียงพอ การส่ือสารท่ีฉุกละหุกมากเกินไป  เป็นสาเหตุของความไมํส าเร็จ สํวนการวิเคราะห์
ความส าเร็จจากตัวช้ีวัด พบวําในปัจจุบัน มีเครื่องมือการใช๎ตัวช้ีวัด ในสํวนของเครื่องมือของแตํละโครงการ เชํน 
ความส าเร็จของของโครงการวัดจากจ านวนผ๎ูเข๎าอบรม/เข๎ารํวมกิจกรรม 
 

3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 

 จากการสนับสนุนโครงการฯ ท่ีมีการสนับสนุนในปี 2557-2560 สามารถประมวลการ
เปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้น ในด๎านตําง ๆ ดังนี้ 

การเปล่ียนแปลงด๎านบุคลากรในองค์การบริหารสํวนต าบล   มีการโอนย๎าย บํอยครั้ง  ท าให๎
งานขาดความตํอเนื่อง  ในด๎านการพัฒนาศักยภาพของแกนน าและจิตอาสาในด๎านการคิดค๎นงานพัฒนา จาก
ออกแบบโครงการตําง ๆ การเปล่ียนแปลงในด๎านระบบในชุมชน การด าเนินงานผํานโครงการฯ ตําง ๆ กํอให๎เกิด
การจัดระบบการท างานในชุมชน  

การพัฒนาเครื่องมือเพื่อช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
 - จัดเวทีท าความเข๎าใจ นอกเหนือจากการเก็บแบบสอบถามเพียงอยํางเดียว 

- การประชาสัมพันธ์ที่ชัดเจน การท้ิงชํวงเวลาในการเตรียมเข๎ารํวมกิจกรรม ไมํฉุกละหุกเกินไป      
อยํางน๎อย 2-3 วัน กํอนกิจกรรม 

 - การสร๎างมาตรฐานในกิจกรรมแตํละโครงการ  ให๎เป็นมาตรฐานเดียวกันกับสากล 
 - มีเวทีสรุปบทเรียน หลังเสร็จกิจกรรม / การด าเนินงาน 



 
 

ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

ส่วนที่  3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

************************ 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างโอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

วิสัยทัศน์ 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตํางๆ ท่ีประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนท่ีน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 
12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุํงสํูการเปล่ียนผํานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได๎
ปานกลางไปสํูประเทศท่ีมีรายได๎สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสํูการ
บรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เปูาหมายการพัฒนาประเทศ 
 1.การหลุดพ๎นจากกับดักประเทศรายได๎ปานกลางสํูรายได๎สูง 
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉล่ียไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํอหัว (GDP Per Capita) และรายได๎ประชาชาติตํอหัว (GNP 
Per Capita) ณ ส้ินแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) และ 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไมํต่ ากวําเฉล่ียร๎อยละ 2.5 ตํอป ี
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉล่ียร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมํต่ า
กวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉล่ียร๎อยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณการสํงออก
ขยายตัวเฉล่ียไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี) 
 2.การพัฒนาศักยภาพคนให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร๎างสังคมสูงวัยอยํางมี
คุณภาพ 
  (1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
  (2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
  (3) สถาบนัทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากท่ีเอื้อตํอการพัฒนาคน 



 
 
 
 3.การลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
  (1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางท่ัวถึง 
 4.การสร๎างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อม 
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์
อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
  (2) ขับเคล่ือนประเทศสํูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม 
  (3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  (4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
 5.การบริหารราชการแผํนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
  (1) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
 (3) มีการกระจายอ านาจท่ีเหมาะสม 
 กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด๎วย 10  
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหล่ือมล้ าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด๎านการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาอยํางยั่งยนื 
 5.ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด๎านการตํางประเทศ ประเทศเพื่อนบ๎าน และภูมิภาค 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ 
  (1) ปรับโครงสร๎างการผลิตสํูการพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  และปรับระบบ
การผลิตท่ีสร๎างมูลคําเพิ่มอยํางสมดุล เพื่อคงความเป็นฐานเศรษฐกิจอยํางยั่งยืน เชํน การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตและสร๎างมูลคําเพิ่มให๎ผลิตภัณฑ์การเกษตร 
  (2) ยกระดับการค๎าและบริการให๎ได๎มาตรฐาน ทันตํอการเปล่ียนแปลงของกระแสตลาด เน๎น
การพัฒนาบุคลากร โครงสร๎างพื้นฐาน และส่ิงอ านวยความสะดวกตําง ๆ เชํน ระบบโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุน
การค๎าการพัฒนาแหลํงทํองเท่ียว 



 
 
 
  (3) พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญและเมืองชายแดนเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับ
นานาชาติ 
  (4) พัฒนาคนและสังคมให๎พร๎อมรับการเปล่ียนแปลง มีความมั่นคงและอยูํเย็นเป็นสุขรํวมกัน 
เชํน ด๎านสุขภาพ  ด๎านการศึกษา  แรงงาน  ฯลฯ 
  (5) พัฒนาศักยภาพของสถาบันครอบครัวและชุมชนให๎มีความเข๎มแข็งในการพัฒนาท่ีน าไปสํู
การพึ่งตนเอง  มีภูมิค๎ุมกันตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (6) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมอยํางยั่งยืน เน๎นการอนรุักษ์ฟื้นฟูและใช๎
ประโยชน์อยํางสมดุล และเตรียมการปูองกันและรับมือภัยธรรมชาติ 

 
2) แผนพัฒนากลํุมจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลํุมจังหวัด  
(ท่ีมาจากแผนพัฒนากลํุมจังหวัดภาคเหนือตอนลําง 2) 

  ภาคเหนือตอนลํางกลํุมท่ี 2 มี 4 จังหวัด ได๎แกํ 
  1) จังหวัดก าแพงเพชร  2) จังหวัดนครสวรรค์ 
  3) จังหวัดพิจิตร   4) จังหวัดอุทัยธานี 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นศูนย์กลางธุรกิจข๎าว สินค๎าเกษตร และการทํองเท่ียวเชิงนิเวศช้ันน าของประเทศ” 
พันธกิจ 

1. ผลิตข๎าว และสินค๎าเกษตรอื่นท่ีเป็นพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงานอยํางมีคุณภาพ 
2. แปรรูปวัตถุดิบข๎าวและสินค๎าเกษตรไปสํูผลิตภัณฑ์ตํางๆ ด๎วยกระบวนการผลิตท่ีมีมาตรฐาน 
3. กระจายข๎าว สินค๎าเกษตร และผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรไปสํูผ๎ูบริโภคท้ังในประเทศและตํางประเทศ

อยํางมีประสิทธิภาพ 
4. สร๎างสรรค์การทํองเท่ียวธรรมชาติและวัฒนธรรมให๎มีมาตรฐานเป็นท่ียอมรับ 

เปูาประสงค์ 
1. มีผลผลิตข๎าว และสินค๎าเกษตรท่ีมีคุณภาพได๎มาตรฐานสากล 
2. มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีหลากหลายได๎มาตรฐานตรงตามความต๎องการของ

ผ๎ูบริโภค 
3. เป็นศูนย์กลางการขายและการกระจายข๎าว สินค๎าเกษตร และผลิตภัณฑ์ตํางๆ ของภูมิภาคและของ

ประเทศ 
4. การทํองเท่ียวเชิงนิเวศมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของชาวไทยและชาวตํางชาติ 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ภายใต๎สังคมท่ีเข๎มเข็งพึงพาตนเองได๎ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 1 พัฒนาโครงสร๎างและกระบวนการผลิตข๎าว และสินค๎าเกษตร 

เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. มีโครงสร๎างพื้นฐานการผลิตท่ีสมบูรณ์ 
 2. มีกระบวนการผลิตข๎าวที่ได๎มาตรฐาน 
 3. มีกระบวนการผลิตสินค๎าเกษตรท่ีได๎มาตรฐานตามความต๎องการของตลาด 
 
 



 
 
กลยุทธ์ 

1. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการน้ า 
2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรดิน 
3. สํงเสริม สนับสนุน ปัจจัยการผลิต 
4. สร๎างความเข๎มแข็งให๎เกษตรกรและองค์กร 
5. สํงเสริมการพัฒนาการผลิตข๎าวได๎มาตรฐาน 
6. วิจัยและพัฒนา กระบวนการผลิตข๎าว 
7. สํงเสริม และพัฒนาการผลิตข๎าวอินทรีย์ 
8. สํงเสริมการผลิตพืชอาหาร 
9. สํงเสริมการผลิตพืชพลังงานทดแทน 
10. สํงเสริมการผลิตพืชเพื่อการสํงออก 
11. สํงเสริมการผลิตพืชเพื่อการแปรรูป 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 สํงเสริมการแปรรูปข๎าว และสินค๎าเกษตรไปสํูผลิตภัณฑ์ตามความต๎องการของ
ผ๎ูบริโภค 

เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. มีผลิตภัณฑ์ข๎าว และสินค๎าเกษตรที่มีอยูํเดิมได๎รับการพัฒนาให๎มีมาตรฐานสูงขึ้น 
2. มีผลิตภัณฑ์ข๎าวและสินค๎าเกษตรใหมํ ตามความต๎องการของผ๎ูบริโภค 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
2. พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปสํูมาตรฐานสากล 
3. สํงเสริมการเข๎าถึงแหลํงเงินทุน 
4. เสริมสร๎างและเช่ือมโยงเครือขํายผ๎ูประกอบการให๎เกิดความเข๎มแข็ง 
5. สํงเสริมการวิจัยและสนับสนุนการน างานวิจัยมาสร๎างผลิตภัณฑ์ใหมํ 
6. สนับสนุนการวิจัยตลาดของกลํุมจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 พัฒนาระบบการขนสํงและการกระจายสินค๎า 

เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. มีระบบโครงขํายการขนสํงท่ีเช่ือมโยง การขนสํง ท้ังทางบก ทางน้ า ทางราง 
2. การรวบรวม และกระจายสินค๎าให๎สามารถด าเนินการได๎ยํางสะดวก รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ 
กลยุทธ์ 

1. ขยายชํองจราจร 
2. พัฒนาจุดตัดในระบบการจราจร 
3. สํงเสริมการสร๎างความรํวมมือ เพื่อการกํอสร๎างรถไฟฟูารางคํู 
4. สร๎างเข่ือนยกระดับล าน้ าเจ๎าพระยาเพื่อรองรับการขนสํงทางน้ า 
5. พัฒนาพื้นท่ีจุดเปล่ียนถํายการขนสํงให๎มีประสิทธิภาพ 
6. สร๎างคลังสินค๎าเพื่อรวบรวมสินค๎ากระจายสินค๎าในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในแตํละจังหวัด 
7. วิจัยและพัฒนาระบบการขนสํงการเก็บรวบรวมและการกระจายสินค๎า 
8. พัฒนาองค์ความรู๎ด๎านการบริการด๎านการขนสํง 



 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ขยายชํองทางการตลาดท้ังในประเทศและตํางประเทศ 

เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. มีชํองทางการตลาดใหมํและสามารถรักษาตลาดเดิม 
2. ผ๎ูประกอบการมีศักยภาพในการแขํงขันทางการค๎า 

กลยุทธ์ 
1. สํงเสริมการรวมกลํุม/สร๎างกลํุมเครือขําย 
2. สํงเสริมการสร๎างภาพลักษณ์/Branding 
3. สํงเสริมการตลาดเชิงรุก 
4. เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันทางการค๎า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 พัฒนาแหลํงทํองเท่ียวและการบริหารจัดการการทํองเท่ียวเชิงนิเวศ 

เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. แหลํงทํองเท่ียวเชิงนิเวศมีคุณภาพได๎มาตรฐาน 
2. นักทํองเท่ียวมีความพึงพอใจตํอแหลํงทํองเท่ียวและการบริการด๎านการทํองเท่ียว 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหลํงทํองเท่ียวและการบริการด๎านการทํองเท่ียวให๎มีมาตรฐาน 
2. พัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเท่ียว 
3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
4. พัฒนาระบบฐานข๎อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. สํงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
6. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวก 
7. พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยและสุขอนามัย 
8. พัฒนาการบริการด๎านการทํองเท่ียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 พัฒนาคน และสังคมท่ีเข๎มแข็ง 
เปูาประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. ประชาชนมีความรู๎และมีงานท าอยํางท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดีท้ังกายและใจ 
3. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน และการท างาน 
4. ประชาชนด ารงชีวิตอยูํในครอบครัวท่ีมีความเข๎มแข็ง 

กลยุทธ์ 
 1.  พัฒนาระบบการศึกษา และการเรียนรู๎ 
 2.  สํงเสริมการมีงานท า 
 3. สํงเสริมพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของประชาชน 
 4. สํงเสริมการสร๎างครอบครัวเข๎มแข็ง 
 5. เสริมสร๎างระบบการปูองกันภัย และหลักประกันทางสังคม 
 
 
 

  
 



 
 
 

  3) ยุทธศาสตร์ของจังหวัดพิจิตร  (พ.ศ.2557 – พ.ศ.2560) ฉบับทบทวน 
 

วิสัยทัศน์จังหวัดพิจิตร 

 “แหลํงผลิตข๎าวคุณภาพ   สินค๎าเกษตรปลอดภัยได๎มาตรฐาน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  พร๎อมก๎าวสํู
ประชาคมอาเซียน ” 

พันธกิจจังหวัดพิจิตร 
  1) บริหารจัดการทรัพยากรน้ าและอนุรักษ์ส่ิงแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุลอยํางยั่งยืน 
  2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาขีดความสามารถ/เพิ่มความ

เข๎มแข็งให๎เกษตรกร 
  3) เสริมสร๎างระบบเศรษฐกิจของจังหวัดให๎มีเสถียรภาพเป็นธรรม และพึ่งพาตนเอง 
  4) เสริมสร๎างสังคมแหํงภูมิปัญญาและการเรียนรู๎ ชุมชนเข๎มแข็งเป็นสุขและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
  5) พัฒนาองค์กรและเสริมสร๎างศักยภาพของบุคลากรควบคํูกับการสํงเสริมกระบวนการมีสํวน

รํวมการบริหารจัดการภาคประชาสังคมเพื่อขับเคล่ือนการพัฒนาจังหวัด และเพิ่มขีดความสามารถด๎านฝีมือ
แรงงาน 

ยุทธศาสตร์ 
1) บริหารจัดการน้ า อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
2) เพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันภาคการเกษตร สินค๎าข๎าว แบบพึ่งพาตนเองและการทํองเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ 
3) พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
4) พัฒนาองค์กรและบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี 
5) สร๎างความพร๎อมของจังหวัดเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 
6) การรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดพิจิตร  
ประกอบด๎วย 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการทรัพยากรน้ า ส่ิงแวดล๎อม พลังงาน และการทํองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 
 1.สํงเสริมและรณรงค์การมีสํวนรํวมของประชาชนให๎มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล๎อม 
          2.สนับสนุนให๎มีการจัดต้ังศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอย เพื่อสุขอนามัย และสุขภาพชีวิตของประชาชน 
          3.สํงเสริมและสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชน ชุมชน  ให๎มีจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
          4.สํงเสริมให๎ทุกภาคสํวนเข๎ามามีสํวนรํวมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
  5.สนับสนุนการลดภาวะโลกร๎อน 
          6.รณรงค์การแก๎ไขปัญหาภาวะโลกร๎อน 
          7.สํงเสริมพัฒนาด๎านการทํองเท่ียวของจังหวัดพิจิตร 
          8.สํงเสริมสนับสนุนกิจกรรมจารีต ประเพณี วัฒนธรรมท๎องถิ่นที่ส าคัญของดีเมืองพิจิตร 
 9.สํงเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ าทุกภาคสํวน 
  10.กํอสร๎างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงแหลํงน้ า 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มขีดความสามารถการแขํงขันภาคเกษตร/นอกภาคเกษตรและสินค๎าข๎าว 
แนวทางการพัฒนา 
  1.กํอสร๎างพัฒนาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
           2.กํอสร๎างพัฒนาปรับปรุงบ ารุงเส๎นทางคมนาคม  
           3.ประสานความรํวมมือในการจัดท าผังเมืองรวมจังหวัด 
           4.สนับสนุนและสํงเสริมการท าเกษตรผสมผสาน เกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ และเกษตรทฤษฏีใหมํ 
           5.สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการบริหารจัดการน้ า 
           6.สํงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรรม ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
           7.สํงเสริมการผลิตและใช๎ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดต๎นทุนการผลิตและเพิ่มรายได๎แกํประชาชน 
           8.จัดหาและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
           9.สํงเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมภายในครัวเรือน 
          10.สนับสนุนการลงทุนของกลํุมเกษตรกรให๎มีการแปรรูปผลผลิตในชุมชนให๎เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
หลากหลาย การจ าหนํายสินค๎าเกษตรกรรมทุกรูปแบบ 
          11.สํงเสริมสินค๎าหนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ในด๎านนวัตกรรม 

12.สํงเสริมและสนับสนุนสินค๎า “หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ของจังหวัดพิจิตรให๎เป็นท่ีรู๎จักแพรํหลาย           
13.สนับสนุนกลํุมเกษตรกร ให๎มีรายได๎ และกระจายรายได๎เพิ่มยิ่งขึ้น 

          14.สํงเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนในท๎องถิ่นแบบครบวงจร 
          15.ขับเคล่ือนพลังเศรษฐกิจพอเพียงสํูการปฏิบัติท้ังในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร 
          16.สํงเสริมการพัฒนาทักษะและฝีมือแรงงาน 
          17.สํงเสริมให๎แรงงานทุกกลํุมมีงานท า มีอาชีพเสริม 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  แก๎ปัญหาและมุํงพัฒนาสังคมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
  1.สํงเสริมและพัฒนาอาชีพให๎แกํประชาชน 
           2.ปูองกันการแพรํระบาดของโรคติดตํอ 
           3.สํงเสริมสุขภาพอนามัยให๎แกํประชาชน 
           4.สํงเสริมเด็ก เยาวชน ให๎ใช๎เวลาวํางให๎เป็นประโยชน ์
           5.สํงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให๎ประชาชนในด๎านสาธารณสุขและสุขภาพด๎านกีฬา 
           6.พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผ๎ูด๎อยโอกาส 
           7.สนับสนุนการด าเนินงานด๎านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
           8.สนับสนุนการปูองกันและชํวยเหลือประชาชนท่ีได๎รับความเดือดร๎อนจากภัยธรรมชาติและสาธารณภัย 
           9.สํงเสริมสร๎างครอบครัวอบอุํนเข๎มแข็ง 
          10.สํงเสริมพัฒนาสนามกีฬาให๎ได๎มาตรฐาน 
          11.สํงเสริมกิจกรรมนันทนาการให๎แกํประชาชนทุกระดับ 
          12.สํงเสริมจัดการแขํงขันกีฬาเพื่อสร๎างความสมานฉันท์ระหวํางองค์กรตํางๆ 
          13.สํงเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ  วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
          14.สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกประเภทให๎มีคุณภาพ 
          15.ด าเนินมาตรการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 
          16.สงเคราะห์ผ๎ูประสบภัยพิบัติตํางๆ 
  17.สนับสนุนการใช๎ทรัพยากรให๎เกิดประโยชน์สูงสุด 



 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรด๎วยกระบวนการมสํีวนรํวมตามหลักธรรมภิบาล 
แนวทางการพัฒนา 
           1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการในด๎านการเมือง การบริหารราชการ การกระจายอ านาจและ
ปูองกัน และปราบปรามการทุจริต 
            2.บริหารงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยยึดหลักธรรมภิบาล 
            3.สํงเสริมความรู๎ ความเข๎าใจกิจกรรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ 
            4.ประชาสัมพันธ์กิจการ/กิจกรรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
            5.สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชน องค์กรประชาชนในการพัฒนาและการบริหารงานการบริการ
ของท๎องถิ่น 
            6.พัฒนาองค์กร เครื่องมือ เครื่องใช๎  และสถานท่ีในการปฏิบัติงานให๎มีประสิทธิภาพ 
            7.พัฒนาบุคลากรให๎มีความรู๎ ความสามารถและทักษะเพื่อให๎สามารถปฏิบัติงาน 
              ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
           8.สํงเสริมสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนและองค์กรภาคประชาชนในพื้นท่ี 
           9.สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ สํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ 
องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน และองค์กรตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องตามภารกิจอ านาจหน๎าท่ี 
           10.สํงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
           11.สนับสนุนการจัดต้ังเครือขํายเพื่อการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
           12.สํงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
           13.สนับสนุนการให๎บริการอินเทอร์เน็ตไร๎สาย WiFi ในท่ีสาธารณะอยํางท่ัวถึง 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5  สร๎างความพร๎อมของจังหวัดเข๎าสํูประชาคมอาเซียน 
แนวทางการพัฒนา 
  1.สํงเสริมและสนับสนุนแหลํงเรียนรู๎ของท๎องถิ่นเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน 
          2.สํงเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรการเกษตร 
          3.สํงเสริมสถาบันการศึกษาในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
          4.ปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมในท๎องถิ่นเพื่อรองรับการคมนาคมและการขนสํง 
          5.พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและส่ือสารของท๎องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6  พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และระบบการจัดการเรียนรู๎ให๎หลากหลาย 
                               เพื่อมุํงสํูความเป็นเลิศ 
แนวทางการพัฒนา 
         1.สํงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาให๎แกํนักเรียนพัฒนาทักษะ วิชาชีพเบื้องต๎นในระบบ  นอกระบบ
และตามอัธยาศัย 
         2.สํงเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
         3.สํงเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
         4.สํงเสริมและพัฒนาแหลํงเรียนรู๎ ส่ือการเรียน การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาอยํางหลากหลาย 
         5.สํงเสริมให๎ผ๎ูเรียนมีการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
         6.สํงเสริมและพัฒนาให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษาให๎มีความรู๎ ความสามารถในการจัดกิจกรรมให๎กับ
ผ๎ูเรียน 
         7.สํงเสริมและพัฒนาให๎ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาตนเองอยํางตํอเนื่อง 
         8.สํงเสริมและสนับสนุนคุณธรรมและจริยธรรมให๎แกํครูหรือบุคลากรทางการศึกษา 



 
 

1.5 THAILAND  4.0 
  รัฐบาล  พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  มุํงมั่นในการน า “โมเดลประเทศไทย 4.0” หรือ                
“ไทยแลนด์ 4.0” มาใช๎ เพื่อผลักดันประเทศให๎หลุดพ๎นกับดัก 3 กับดักท่ีก าลังเผชิญ ท้ัง 1) กับดักประเทศรายได๎ 
ปานกลาง (Middle Income Trap) 2) กับดักความเหล่ือมล้ า (Inequality Trap) 3) กับดักความไมํสมดุลของ
การพัฒนา (Imbalance Trap)  เปูาหมายเพื่อน าประเทศมุํงสํูความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน อยํางเป็นรูปธรรม 
ผํานโมเดลนี้ 
  กํอนหน๎าท่ีจะมีการพัฒนาประเทศไทย 4.0 นั้น ไทยเริ่มก๎าวสํูโมเดลไทยแลนด์ 1.0 หลังจาก
เริ่มต๎นพัฒนาภาคเกษตรกรรม แล๎วจึงคํอยปรับมาสํูไทยแลนด์ 2.0 การลงทุนอุตสาหกรรมเบาท่ีมุํงเน๎นแรงงาน
ราคาต่ า เชํน ส่ิงทอ อาหาร และมาสํู ไทยแลนด์ 3.0 มุํงเน๎นการสํงเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งการ
พัฒนาของประเทศไทยใน 3 ชํวงแรกนั้น ไทยมีการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูงสุดเฉล่ียถึง 7% ตํอปี แตํ
มาถึงจุดหนึ่งหลังปี 2540 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลงมาเป็น 3-4% ตํอป ี
  เหตุผลส าคัญเพราะไทยไมํเคยปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจอยํางจริงจังมากํอน และไมํเคยมีการ
พัฒนาเทคโนโลยีของตัวเอง แรงงานไมํได๎มีทักษะจนกลายเป็นปัญหาความเหล่ือมล้ าของโอกาส ซึ่งในชํวงนี้
รัฐบาลต๎องการก๎าวกระโดดข๎ามหุบเหว ซึ่งต๎องใช๎ความกล๎าหาญทางการเมือง และต๎องใช๎พลังท่ีเรียกกวําพลัง
ประชารัฐในการขับเคล่ือนไทยแลนด์ 4.0 
  3 กลไกขับเคล่ือนประเทศไทย 4.0  กลไกขับเคล่ือน (Engines of Growth) ชุดใหมํ 
ประกอบด๎วย 
   1) Productive Growth Engine ซึ่งเปูาหมายส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนประเทศไทยสํู
ประเทศท่ีมีรายได๎สูง ( High Income Country) ท่ีขับเคล่ือนด๎วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยี และ ความคิด
สร๎างสรรค์ 
  กลไกดังกลําว ประกอบไปด๎วย การสร๎างเครือขํายความรํวมมือในรูปแบบประชารัฐ การบริหาร
จัดการสมัยใหมํ และการสร๎างคลัสเตอร์ทางด๎านเทคโนโลยี การพัฒนาขีดความสามารถด๎านการวิจัยและพัฒนา 
การพัฒนาโมเดลธุรกิจท่ีขับเคล่ือนด๎วยนวัตกรรม กิจการรํวมทุนรัฐและเอกชนในโครงการขนาดใหญํ รวมถึงการ
บํมเพาะธุรกิจด๎านเทคโนโลยี เป็นต๎น ซึ่งถือเป็นการตอบโจทย์ความพยายามในการก๎าวข๎ามกับดักประเทศรายได๎
ปานกลางท่ีไทยก าลังเผชิญอยูํ 
   2) Inclusive Growth Engine เพื่อให๎ประชาชนได๎รับประโยชน์และเป็นการกระจาย
รายได๎ โอกาส และความมั่งค่ังท่ีเกิดขึ้น 
  โดยกลไกนี้ ประกอบด๎วย การสร๎างคลัสเตอร์เศรษฐกิจระดับกลํุมจังหวัด  การพัฒนาเศรษฐกิจ
ระดับฐานรากในชุมชน การสํงเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อตอบโจทย์ประเด็นปัญหาและความท๎าทายทางสังคม
ในมิติตํางๆ การสร๎างสภาพแวดล๎อมท่ีเอื้ออ านวยตํอการท าธุรกิจ การสํงเสริมและสนับสนุนให๎วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยํอมเข๎มแข็งและสามารถแขํงขันได๎ในเวทีโลก การสร๎างงานใหมํๆ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต การยกระดับขีดความสามารถ การเสริมสร๎างทักษะและการเติมเต็มศักยภาพของประชาชนให๎ทันกับ
พลวัตการเปล่ียนแปลงจากภายนอก และการจํายภาษีให๎แกํผ๎ูท่ีมีรายได๎ต่ ากวําเกณฑ์ท่ีก าหนดแบบมีเงื่อนไข 
(Negative Income Tax) เพื่อแก๎ไขกับดักความเหล่ือมล้ าท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
   3) Green Growth Engine การสร๎างความมั่งค่ังของไทยในอนาคต จะต๎องค านึงถึง
การพัฒนาและใช๎เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรตํอส่ิงแวดล๎อม เพื่อตอบโจทย์การหลุดออกจากกับดักความไมํสมดุลของ
การพัฒนาระหวํางคนกับสภาพแวดล๎อม 
 



 
 
  โดยกลไกนี้ประกอบด๎วย  การมุํงเน๎นการใช๎พลังงานทดแทน การปรับแนวคิดจากเดิมท่ีค านึงถึง
ความได๎เปรียบเรื่องต๎นทุน (Cost Advantage) เป็นหลัก มาสํูการค านึงถึงประโยชน์ท่ีได๎จากการลดความสูญเสีย
ท่ีเกิดขึ้นท้ังระบบ (Lost Advantage) หัวใจส าคัญอยูํ ท่ีการพัฒนากระบวนการผลิตให๎สํงผลกระทบตํอ
ส่ิงแวดล๎อมน๎อยท่ีสุด อันจะเกิดประโยชน์กับประเทศและประชาคมโลกด๎วยในเวลาเดียวกัน 
  ท้ัง 3 กลไกขับเคล่ือน “ประเทศไทย 4.0″ ถือเป็นการปฏิรูปประเทศไทยไปสํูความมั่งค่ังอยําง
มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให๎หลุดพ๎นจากกับดักประเทศท่ีมีรายได๎ปานกลาง ซึ่งถือเป็นเปล่ียนโมเดลเศรษฐกิจจากการ
พึ่งพาการลงทุนตํางประเทศ มีการลงทุนการวิจัยและพัฒนาตัวเองน๎อยมากโดยมุํงเน๎นการพัฒนาการศึกษาคน 
สร๎างการวิจัยและพัฒนา โครงสร๎างเศรษฐกิจ ให๎ไทยสามารถอยูํได๎ในศตวรรษที่ 21  ซึ่งรัฐบาลต๎องกล๎าพอท่ีจะ
ถอดกับดักจากการดึงเงินลงทุนตํางประเทศ เอาเทคโนโลยีของตํางชาติมา และต๎องยืนอยูํบนขาตัวเองในระ ดับ
หนึ่ง 

 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ(Vision) 

 “  ต าบลนําอยูํ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ า น าการศึกษา น๎อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
พร๎อมก๎าวสํูประชาคมอาเซียน ”  

พันธกิจการพัฒนา(Misson) 
พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน สาธารณูปโภค* สาธารณูปการ** ให๎ได๎มาตรฐานและเพียงพอ 
กับความต๎องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต. 
พันธกิจท่ี 2  สํงเสริมด๎านการสาธารณสุข และพัฒนาด๎านการกีฬาและนันทนาการ  การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  สํงเสริม บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม  
พันธกิจท่ี 3 สร๎างเศรษฐกิจชุมชนให๎เข๎มแข็ง  พัฒนาด๎านอาชีพหลักและอาชีพเสริม เพิ่มรายได๎ ใช๎หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
พันธกิจท่ี 4 สํงเสริมด๎านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม   ประเพณีท๎องถิ่น  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น   
พันธกิจท่ี 5  พัฒนาองค์กรและสร๎างระบบบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 

 
จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ 

1. โครงสร๎างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ได๎มาตรฐาน เพียงพอและท่ัวถึง 
2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีระบบการบริหารจัดการด๎านส่ิงแวดล๎อมท่ีมีประสิทธิภาพ 
3. ประชาชนมีอาชีพและรายได๎ ท่ีมั่นคง 
4. ประชาชนมีโอกาสทางการศึกษา ใช๎หลักศาสนาส าหรับเป็นท่ียึดเหนี่ยวทางจิตใจ  และ

ขนบธรรมเนียมประเพณี   ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
5. องค์กรมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 
*หมายถึง บริการสาธารณะท่ีจัดท าเพื่ออ านวยประโยชน์แกํประชาชนในส่ิงอุปโภคท่ี จ าเป็นตํอการ

ด าเนินชีวิต เชํน การไฟฟูา การประปา การเดินรถประจ าทาง โทรศัพท์ 
**หมายถึง กิจการเกี่ยวกับการสงเคราะห์บุคคลท่ีไมํสามารถชํวยตัวเองได๎  เชํน คนชรา คนพิการ เด็ก

ก าพร๎า การกํอสร๎างและบูรณปฏิสังขรณ์ทางศาสนา เชํน งานด๎านสาธารณูปการ 
 



 
สรุปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ มีท้ังหมด  5  ด๎าน     ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางพัฒนา 
1. การบริหารจัดการด๎าน

โครงสร๎างพื้นฐาน 
1. กํอสร๎าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงเส๎นทางคมนาคม 
2. กํอสร๎าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงแหลํงกักเก็บน้ า ล าเหมือง ล า

คลอง 
3. กํอสร๎าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงระบบสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 
4. กํอสร๎าง พัฒนา ปรับปรุง แหลํงน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภคและ

ระบบชลประทานและส่ิงกํอสร๎างการระบายน้ า 
2.ก า ร สํ ง เ ส ริ ม สุ ข ภ า พ

อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. สนับสนุนกิจกรรมด๎านสาธารณสุข และสุขภาพอนามัย 
2. การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
3. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. การสํงเสริม รณรงค์การมีสํวนรํวมให๎มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อม 
5. การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผ๎ูสูงอายุ คน

พิการ ผ๎ูปุวยเอดส์ และผ๎ูด๎อยโอกาส 
3.การ สํง เสริ ม เศรษฐกิ จ

พอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
1.  การสํงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาเกษตรปลอดภัย 
3.  การพัฒนาสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน 
4.  พัฒนาความรู๎เพื่อสร๎างรายได๎และสร๎างการรวมกลํุม 

4.การสํง เสริมการศึกษา 
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

 

1.  สํงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ การศึกษาทุกเพศวัย และ 
บุคลากรทางการศึกษา 
2.  สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3.  สํงเสริม พัฒนา ทักษะการเรียนรู๎สํูอาเซียน 

5. การพัฒนาองค์กรด๎วย
กระบวนการมี สํวนรํวมตามหลัก           
ธรรมาภิบาล 

1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ การบริการประชาชนและ
การประชาสัมพันธ์ กิจกรรมขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2. พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือ เครื่องใช๎ และสถานท่ีในการ
ปฏิบัติงานให๎เพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
3. สํงเสริมและพัฒนาด๎านสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนตามสิทธิ์ 
4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาและบริหาร
องค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
5. สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสํวนราชการ หนํวยงาน
ของรัฐ  องค์กรชุมชน  เอกชน และองค์กรตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องกับภารกิจ
อ านาจหน๎าท่ี 

 
 
 



 



  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
                  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งใหญ่ 

                                          “ต าบลนําอยูํ เชิดชูวัฒนธรรม สาธารณสุขเลิศล้ า น าการศึกษา น๎อมน าเศรษฐกิจพอเพียง    พร๎อมก๎าวสํูประชาคมอาเซียน” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัด   
พิจิตรเพื่อตอบสนองต่อ   

    ปัญหาและความตอ้งการของ 
     ประชาชน 

ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารใน 
    การให้บริการสาธารณะตาม  

     อ านาจหน้าท่ี 

การบริหารจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1. กํอสร๎าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงเส๎นทางคมนาคม 
2. กํอสร๎าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงแหลํงกักเก็บน้ า ล าเหมือง 

ล าคลอง 
3. กํอสร๎าง พัฒนา ปรับปรุง บ ารุงระบบสาธารณปูโภค และ

สาธารณูปการ 
4. กํอสร๎าง พัฒนา ปรับปรุง แหลํงน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค

และระบบชลประทานและสิ่งกํอสร๎างการระบายน้ า 
 

การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน 
1. สนับสนุนกิจกรรมด๎านสาธารณสุข และสุขภาพอนามยั 
2. การปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด 
3. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4. การสํงเสริม รณรงค์การมีสํวนรํวมให๎มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
5. การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ปุวย

เอดส์ และผู๎ด๎อยโอกาส 

การสํงเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิน่ 
1.  สํงเสริมและพัฒนาทักษะการเรียนร๎ู การศึกษาทุกเพศวัย และ 
บุคลากรทางการศึกษา 
2.  สืบสาน อนุรักษ์ สนับสนุนกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณี  วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
3.  สํงเสริม พัฒนา ทักษะการเรียนร๎ูสูํอาเซียน 

การพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วนรว่มตามหลกัธรรมาภิบาล 
1.พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ การบริการประชาชนและการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2. พัฒนาองค์กร บคุลากร เคร่ืองมือ เคร่ืองใช๎ และสถานที่ในการปฏิบัติงานให๎เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
3. สํงเสริมและพัฒนาด๎านสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนตามสิทธิ์ 
4. สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
5. สํงเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของสํวนราชการ หนํวยงานของรัฐ  องค์กรชุมชน  เอกชน 
และองค์กรตํางๆที่เก่ียวข๎องกับภารกิจอ านาจหน๎าที่ 

การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
1.  การสํงเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  พัฒนาเกษตรปลอดภัย 
3.  การพัฒนาสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน 
4.  พัฒนาความร๎ูเพื่อสร๎างรายได๎และสร๎างการรวมกลุํม 



 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
โครงสร๎างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลทุํงใหญํ พ.ศ.2561-2564 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 1.พัฒนาห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยและส่งเสริมการผลติพืชพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ 

 2.บริหารจัดการ การท่องเท่ียวให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 3.พัฒนาคุณภาพชีวิต  ความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อมอยา่งยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จงัหวัดก าแพงเพชร 
           ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การจัดวางผังเมืองและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

           ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
           ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนและสังคมท่ีเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  
           ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การยกระดับคณุภาพแหล่งท่องเท่ียว และส่งเสริมการท่องเท่ียว 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาการบริหารจัดกรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล  
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสํวนต าบลทุงํใหญ ํ

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1 
การจัดวางผังเมืองและพัฒนา 

ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน   

1.1 ส ารวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรบัปรุง  บ ารุงรักษาและซอ่มแซมถนน 
สะพาน  ทางเท้า  และเกาะกลางถนน รวมท้ังระบบการระบายน้ า 
1.2 ส ารวจ ตรวจสอบ กอ่สร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 
1.3 พัฒนา ปรับปรุงสถานีขนส่งและการจราจร 
1.4 การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ าให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายท่ีเอื้อต่อ
การเกษตร 
1.5 การวางแผนและสนับสนุนการจัดท าผังเมือง 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2 
การสํงเสริมการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ท๎องถิ่น  
  
 
 
 
 
 
 
 

2.1 การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศทุกวัย และ
บุคลากรทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสท่ีมีคุณภาพ 
2.2 การส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
และประเพณีของท้องถ่ิน 
2.3 การส่งเสริมทะนุบ ารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาท่ีมี
บทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์ 
2.4 การส่งเสริมความร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคม
อาเซียน 
2.5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพและภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3 

การสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
และพัฒนาเกษตรปลอดภัย 

 

3.1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักด ารงตนเองตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.2 การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลติในการพัฒนาการผลิตเกษตร
ปลอดภัย 
3.3 การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการ
ผลิตเกษตรปลอดภัย 



 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นท่ี/

กลํุมเปูาหมาย 
การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต 

1.ปัญหาด๎าน
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 

1.ถนนเพื่อการล าเลียงผล
การผลิตทางการเกษตรเป็น
หลุมเป็นบํอ  

ทุกหมูํบ๎าน 
 
 

-การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง 
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากระบบ
เศรษฐกิจระดับรากหญ๎ามีความ
แข็งแกรํงจะสํงผลให๎เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกรํง 
-การพัฒนาระบบขนสํงการล าเลียง
ผลผลิตจะชํวยให๎ ผลผลิตออกสํูตลาด
ได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และทันตํอ
ความต๎องการของผ๎ูบริโภค 

 2.ระบบไฟฟูายังไมํท่ัวถึงโดย 
เฉพาะครัวเรือนท่ีต้ังอยูํหําง
จากหมูํบ๎าน  

ทุกหมูํบ๎าน 
 
 
 

-ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
ส าคัญในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก๎ปัญหาส าหรับพื้นท่ีหํางไกลคํู
สายไฟฟูา 

 3.ไฟฟูาสาธารณะยังไมํ
เพียงพอ ส าหรับจุดท่ีมีความ
จ าเป็นต๎องติดต้ัง 

ทุกหมูํบ๎าน -ปัญหาความไมํปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การติดต้ังไฟฟูาสาธารณจะ
สามารถลดปัญหาได๎ระดับหนึ่ง 

 4.ขาดแหลํงน้ าเพื่อการ
เกษตรกรรม 

ทุกหมูํบ๎าน -น้ าเพื่อการเกษตรกรรม เป็นปัจจัย
ส าคัญของประชาชน เพราะการเกษตร
เป็นอาชีพหลักของประชาชน จึงต๎อง
ด าเนินการพัฒนาแหลํงน้ าให๎เพียงพอ
ตํอการเพาะปลูกของเกษตรกร 

 5.ขาดแหลํงน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคท่ีเพียงพอ 
และระบบประปาไมํสะอาด 

ทุก 
หลังคาเรือนท่ียัง
ไมํมีประปาใช๎ 

-น้ าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็น
ปัจจัยท่ีส าคัญในการด ารงชีวิต ท๎องถิ่น
ต๎องดูแลจัดหาให๎เพียงพอ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นท่ี/

กลํุมเปูาหมาย 
การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต 

2. ปัญหาด๎าน
สาธารณสุข และ
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
ส่ิงแวดล๎อม 

1.ผ๎ูสูงอายุ ผ๎ูพิการ ผ๎ูติดเช้ือ
หรือผ๎ูปุวยเอดส์ ผ๎ูถูกทอดท้ิง 
ผ๎ูด๎อยโอกาส ไมํได๎รับการดูแล 
ท าให๎ต๎องด ารงชีวิตอยูํด๎วย
ความยากล าบาก เป็นภาระ
ของสังคม 

ทุกหมูํบ๎าน -ระบบครอบครัวมีแนวโน๎มเป็นครอบครัว
เด่ียวมากขึ้น  สภาวะทางเศรษฐกิจท่ีมีการ
แขํงขันสูง ท างานแขํนขันกับเวลา การเอา
รัดเอาเปรียบ คนมุํงเอาตัวรอด และเห็นแกํ
ตัว ผ๎ูสูงอายุจะมากขึ้น ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญ
ท่ีจะต๎องหาแนวทางในการรองรับปัญหาท่ี
จะเกิดขึ้น 
 

 2.ประชาชนยังขาดความรู๎
และความเข๎าใจในการปูองกัน
โรคตํางๆ ท าให๎ยากแกํการ
ปูองกัน 

ทุกหมูํบ๎าน -ความเจริญของโลกท าให๎ชีวิตประ จ าวัน
เปล่ียนแปลง มีการวางแผนการด ารงชีวิตท่ี
ดี มีการปูองกันอยํางจริงจัง จะท าให๎เกิด
ความปลอดภัยจากโรคตําง ๆ 

 3.การแพรํระบาดของยาเสพ
ติด ยังคงมีอยูํ เนื่องจากขาด
ความตํอเนื่องในการ
ปราบปรามและปูองกันปัญหา
อยํางจริงจัง 

ทุกหมูํบ๎าน -มีการพัฒนาวิธีการขนสํงยาเสพติดรูปแบบ
ใหมํ ท าให๎ยากแกํการปูองกันและสกัดกั้น 
วิธีท่ีจะบรรเทาปัญหาได๎ก็คือการสร๎าง
ภูมิค๎ุมกันทางสังคม โดยเน๎นท่ีสถาบัน
ครอบครัว 
 

 4.ปัญหาขยะและส่ิงปฏิกูล ถือ
วําเป็นส่ิงท่ีก าลังจะสร๎าง
ปัญหาให๎กับสังคมชนบท 
พฤติกรรมการท้ิงขยะไมํมี
ความเป็นระเบียบ ขาดการคัด
แยกขยะ  หากไมํมีการ
วางแผนท่ีดีจะกลายเป็น
ปัญหาท่ียากจะแก๎ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกหมูํบ๎าน -ควรจะมีการสร๎างระบบบริหารจัดการการ
ก าจัดขยะอยํางถูกวิธี โดยไมํกํอให๎เกิด
มลพิษตํอส่ิงแวดล๎อม  เนื่องจากนับวัน
ปริมาณขยะท่ีก าจัดยาก ขยะมีมลพิษจะยิ่ง
มากขึ้น 



 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นท่ี/

กลํุมเปูาหมาย 
การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต 

3.ปัญหาด๎าน
สังคม และการท า
เกษตรตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.ประชาชนมีความยากจนมี
ภาระหนี้สินจ านวนมาก  
เนื่องจากยังขาดการวาง
แผนการประกอบอาชีพที่ดี 
 

ทุกหมูํบ๎าน -การเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของโลกท า
ให๎ชีวิตประจ าวันเปล่ียนแปลง การวางแผน
ชีวิตท่ีดีจะท าให๎อยูํรอดในสังคม 

2.เกษตรกรยังขาดความรู๎ใน
การเพาะปลูก เนื่องจาก
พฤติกรรม และวิธีการปลูก
ข๎าวเปล่ียนแปลงไป ท าให๎ดิน
เส่ือมโทรม ท่ีเกิดจากการเผา
ฟางข๎าว การใช๎ปุ๋ยเคมี การใช๎
สารเคมี ผลผลิตต่ า ต๎นทุนสูง 
ปัญหาหนี้สิน 

ทุกหมูํบ๎าน -การเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกมีความ
สะดวกสบายมากขึ้น ท าให๎ต๎นทุนสูง 
ผลผลิตต่ า รายได๎ไมํเพียงพอตํอรายจําย 
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเพาะปลูกของ
เกษตรกร การรณรงค์การไมํเผาฟาง การ
แก๎ไขปัญหาด๎วยการใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ 
เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีจะชํวยแก๎ไขปัญหาได๎
อยํางยั่งยืน 

3.ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการ
ท าการเกษตร ไมํมีอาชีพที่
แนํนอน ท าให๎ขาดโอกาสท่ีจะ
พัฒนาและสร๎างรายได๎ให๎กับ
ครัวเรือน หรือชุมชน 

ทุกหมูํบ๎าน - สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลกเปล่ียนแปลง
ไป  การพึ่งพาการเกษตรตามฤดูกาลอยําง
เดียวไมํเพียงพอท่ีจะสร๎างชุมชนเข๎มแข็ง 

4.การขาดการรวมกลํุมเพื่อ
ประกอบอาชีพ ซึ่งกลํุมนับวํา
เป็นพลังส าคัญในระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน 
 

ทุกหมูํบ๎าน -ระบบการผลิตแบบกลํุมจะชํวยให๎ สามารถ
แขํงขันกับคํูแขํงได๎ดี ท้ังด๎านต๎นทุน แรงงาน 
และผลผลิต 

5.ประชาชนสํวนใหญํไมํเห็น
ความส าคัญในการใช๎พลังงาน
ทดแทนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

ทุกหมูํบ๎าน 
 

-การสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียงอยํางจริงจัง ของ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

4.ด๎านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณี 

1.การศึกษาในระดับกํอนวัย
เรียน ยังขาดส่ือและอุปกรณ์
การเรียนท่ีทันสมัย และ
เหมาะสมกับการพัฒนาการ 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกโรงเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กของ อบต. 
 
 
 
 

-ส่ือและอุปกรณ์การเรียนรู๎เป็นส่ิงท่ีจ าเป็น
และส าคัญตํอพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็ก วํา
จะมีความรู๎ก๎าวไกล เทําทันตํอโลกเพียงใด 



 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 
พื้นท่ี/

กลํุมเปูาหมาย 
การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต 

4.ด๎านการศึกษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม
ประเพณี 
 

2.ประชาชนยังขาดแหลํง
เรียนรู๎ที่เป็นการศึกษาตลอด
ชีวิต หรือการศึกษานอก
ระบบ ท าให๎ยังมีความรู๎ท่ีล๎า
หลัง ไมํทันเหตุการณ์ 

ทุกหมูํบ๎าน 
 
 
 

-การศึกษาไมํมีท่ีส้ินสุด  การศึกษานอก
ระบบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการสร๎าง
กระบวนการคิดและการเรียนรู๎ในชุมชน ท า
ให๎เกิดการค๎นพบศักยภาพของตนเอง 

 3.วัฒนธรรมท๎องถิ่นอนัดีงาม  
ภูมิปัญญาชาวบ๎าน ปราชญ์
ชาวบ๎าน เริ่มสูญหาย 
เนื่องจากไมํได๎รับความสนใจ
จากคนรุํนหลัง 

ทุกหมูํบ๎าน 
 
 

-วัฒนธรรมท่ีส่ังสมมาแตํโบราณจนเป็น
เอกลักษณ์ของแตํละท๎องถิ่น อาจจะสูญ
หายไปหากไมํมีการด ารงรักษาไว ๎

5.ปัญหาด๎านการ
พัฒนาองค์กรตาม
หลักธรรมาภิบาล 

1.ประชาชนยังขาด
กระบวนการเรียนรู๎ด๎าน
การเมืองการปกครอง     ท า
ให๎กระบวนการตรวจสอบ
ทางการเมืองยังอํอนแอ 
 

ทุกหมูํบ๎าน 
 
 

-การปกครองระบอบประชาธิปไตย เป็นการ
ปกครองโดยประชาชน เพื่อ ประชาชน 
ดังนั้นการพฒันาองค์ความรู๎ด๎านการเมือง
การปกครองจะท าให๎สังคมเกิดความสมดุล 

2.ประชาชนยังขาดความสนใจ 
ในด๎านการมีสํวนรํวม ด๎าน
การเมืองการ ปกครอง และ
การบริหารหรือพัฒนาท๎องถิ่น
ท าให๎การด าเนินการเป็นเพียง
การแก๎ไขปัญหาของบุคคล
บางกลํุม 

ทุกหมูบํ๎าน 
 
 
 

-การพัฒนาและการแก๎ปัญหาหรือ การ
วางแผนก าหนดทิศทางการพัฒนาท๎องถิ่นใน
อนาคต จ าเป็นอยํางยิ่งท่ีต๎องอาศัยความ
รํวมมือ จากทุกฝุาย 

3.ประชาชนไมํเข๎าใจบทบาท
หน๎าท่ีและระบบบริหารงาน
ของ อบต.ท าให๎เกิดความ
เข๎าใจผิดในการติดตํอ 
ประสานงาน อยูํบํอยครั้ง 

ทุกหมูํบ๎าน 
 

-อบต.เป็นหนํวยงานท่ีใกล๎ชิดกับ ประชาชน 
การกระจายอ านาจสํูท๎องถิ่น ท าให๎บทบาท
หน๎าท่ี และภารกิจเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการ
สร๎างความรู๎เข๎าใจกับประชาชนจึงเป็นส่ิง
ส าคัญ 

4.ข๎าราชการหรือพนักงาน 
ต๎องปรับปรุงกระบวนการ
ท างาน ให๎สามารถตอบสนอง
ความต๎องการของประชาชน
ได๎ดีท่ีสุด  

พนักงานสํวน
ต าบลหรือ
พนักงานจ๎าง 

-ตามพระราชกฤษฎีกา วําด๎วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ๎านเมืองท่ีดี พ.ศ.
2546 การบริการท่ีดีขององค์กรเป็นส่ิงท่ีพึง
ปารถนาของผ๎ูรับบริการ ดังนั้น ข๎าราชการ
ผ๎ูปฏิบัติงานในการให๎บริการแกํประชาชน 
ต๎องมีจรรยาบรรณ จิตส านึกในการ
ให๎บริการที่ดี 

 
 
 
 
 



 

 
3.2 การประเมินสถานการณ์เก่ียวข้อง  

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน  ( Internal  Analysis) 
 

ปัจจัยภายใน 
จุดแข็ง  (Strength) จุดอํอน  (Weakness) 

1. หมูํบ๎านมีวัฒนธรรม  ประเพณี  วิถีชีวิต และภูมิปัญญา
ท๎องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ 
2. มีโครงสร๎างและการบริหารงานท่ีไมํซับซ๎อน  ท าให๎มี
ความคล๎องตัวในการบริหารงานและแก๎ไขปัญหาความ
เดือดร๎อนของประชาชน 
3.สภาพพื้นท่ีเหมาะแกํการเพาะปลูกข๎าว และพืชไรํ 
4. มีงบประมาณของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท๎องถิ่นรองรับด๎านสุขภาพ 
5.มีเส๎นทางคมนาคมขนสํงท่ีเช่ือมโยงสํูอ าเภอใกล๎เคียงและ
จังหวัดอื่นได๎สะดวก 

1.โครงสร๎างพื้นฐานยังไมํเพียงพอในการบริการ
ประชาชน  ท้ังถนน  ไฟฟูา  ประปา 
2.ประชาชนขาดการพึ่งพาตนเอง ไมํขยันหมั่นเพียร ขาด
การรวมกลํุม รอคอยให๎ภาครัฐแก๎ไขปัญหา และให๎
ชํวยเหลือ 
3.โครงการขนาดใหญํต๎องใช๎งบประมาณสูง องค์การ
บริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ มีงบประมาณไมํเพียงพอ ไมํ
สามารถด าเนินโครงการได๎ 
4. ระบบฐานข๎อมูลด๎านชุมชนและสังคม ไมํถูกต๎อง ไมํ
ชัดเจน ประชาชนให๎ข๎อมูลท่ีคลาดเคล่ือน 
5.เด็กและผ๎ูสูงอายุถูกท้ิงให๎อยูํล าพัง ขาดความดูแลเอาใจ
ใสํ ขาดความอบอุํน เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ ท าให๎บุคคล
ในบ๎านเป็นผ๎ูใช๎แรงงานต๎องอพยพไปท างานในเมืองใหญํ 
6.ประชาชนขาดจิตส านึกในการรักษาความสะอาด การ
ท้ิงขยะตามริมถนน คลองสาธารณะ 
7.บุคลากรยังขาดทักษะและความช านาญในการ
ปฏิบัติงานในด๎านการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ การขาด
การศึกษาในเรื่องระเบียบ กฎหมาย นโยบายท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงบํอย ๆ 
8.บุคลากรตามแผนอัตราก าลังวํางอยูํ ท าให๎ขาดบุคลากร
ในการปฏิบัติงานในบางด๎านตามอ านาจหน๎าท่ี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

วิเคราะห์ปัจจัยนอก  (External  Analysis) 
 

ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  (Opportunity) อุปสรรค/ภัยคุกคาม  (Threat) 

1. กฎหมาย และนโยบายรัฐบาล  ให๎การสนับสนุนการ
ด าเนินงานของท๎องถิ่น  ไมํวําจะเป็นด๎านเศรษฐกิจ
ท๎องถิ่น  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เป็นต๎น 
2. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให๎แกํองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีหน๎าท่ีในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ  เพื่อประโยชน์ของประชาชน
ในท๎องถิ่น   โดยท่ีหนํวยงานสํวนกลางและสํวนภูมิภาค 
สํงเสริมและสนับสนุนการถํายโอนภารกิจให๎แกํ อบต. 
3.มีหนํวยงานสนับสนุนงบประมาณในการแก๎ไขปัญหา  
ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาแหลํงน้ า ฯลฯ 
4.มีหนํวยงานเข๎ารํวมบูรณาการในการแก๎ไขปัญหาด๎าน 
โครงสร๎างพื้นฐาน การพัฒนาแหลํงน้ า ฯลฯ 

1.คําครองชีพที่สูงขึ้น  ความผันผวนของราคาสินค๎าอุปโภค  
บริโภค เชํน  น้ ามัน  ข๎าวสาร อาหารแห๎ง  ยารักษาโรค  
ฯลฯ 
2. ภัยธรรมชาติท่ีไมํสามารถคาดการณ์ได๎ 
3. สถานการณ์โรคระบาด เชํน  โรคไข๎เลือดออก  ไข๎หวัด  
ท๎องรํวง   โรคปากเท๎าเป่ือย  ฯลฯ 
4. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล๎อมเริ่มขาดแคลน 
5.การแก๎ไขปัญหาทุกด๎าน ได๎แกํ ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
ด๎านการศึกษา การเกษตร คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล๎อม ฯลฯ  
เป็นงานท่ีต๎องอาศัยความรํวมมือจากหลายๆสํวนท่ีต๎อง
ประสานงานกัน ถึงจะเกิดผลสัมฤทธิ์ 
6. ระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวข๎อง คํอนข๎างมากท าให๎การ
ด าเนินงานไมํคลํองตัว  เกิดความลําช๎าในการท างาน            
7.การพัฒนาด๎านการเมือง  การบริหาร  เป็นงานท่ีต๎อง
อาศัยจิตส านึก  เกี่ยวกับการใช๎ดุลพินิจสํวนบุคคล จึงเป็น
งานท่ีคํอนข๎างจะคาดเดาผลงานได๎ยาก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู ่             

การปฏิบัติ 



 

 

ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏบิัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 
ที่ ยุทธศาสตร์ ด๎าน แผนงาน หนํวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนํวยงาน 
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 
 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองชําง 
อบจ. 

สป. คลงั  
ศึกษา 

2 ยุทธศาสตร์การสํงเสริมสุขภาพอนามัย 
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

การด าเนินงานอ่ืน 

 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ส านักปลัด ศึกษา 
หนํวยงานที่รับเงิน

อุดหนุน 

คลัง ชําง  
 

3 ยุทธศาสตร์การสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและ
พัฒนาเกษตรปลอดภัย 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

บริหารทั่วไป 

แผนงานการเกษตร 
 

ส านักปลัด 
 

คลัง ชําง 
 

4 ยุทธศาสตร์การสํงเสริมการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 

บริการชุมชนและ
สังคม 

 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม

และนันทนาการ 

ส านักปลัด  ศึกษา 
 

คลัง ชําง 
 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรด๎วยกระบวนการ
มีสํวนรํวมตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป 
การเศรษฐกิจ 

แผนงานสร๎างความเข๎มแข็ง
ของชุมชน 

 

ส านักปลัด 
 

คลัง ชําง 
 

 



 

  

 
 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 



 

ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

********************** 
1.การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วําด๎วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 (แก๎ไขเพิ่มเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559) 
เป็นแบบท่ีก าหนดให๎คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น ด าเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ์
ท่ีก าหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหก
สิบวัน นับแตํวันท่ีประกาศใช๎งบประมาณรายจําย มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ส่ีปีประกอบด๎วย 

1.1 ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 คะแนน 
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด๎วย 

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10 คะแนน 
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน 
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน 
(6) เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน 
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
(8) แผนงาน 5 คะแนน 
(9) ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
(10) ผลผลิต/โครงการ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคล่ือนการพัฒนา 

ท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
2. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ี

ปีประกอบด๎วย 
2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน 
2.2 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
2.3 การประเมินผลการน๎าแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน 
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด๎วย 

(1) ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 คะแนน 
(2) ก๎าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ 5 คะแนน 
(3) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน๎าไปสํูการตั้งงบประมาณได๎
ถูกต๎อง 5 คะแนน 
 
 
 
 



 

 
 
(4) โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
(5) เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
(6) โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
(7) โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
(8) โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืนภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
(9) งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน 
(10) มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
(11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลท่ีคาดวําจะ
ได๎รับ 5 คะแนน 
(12) ผลท่ีคาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพื่อให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคล่ือน

การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิน่ ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
3. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่น

ส่ีปีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นประเด็นการพจิารณา  
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20  
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 65  

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (10)  
3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (10)  
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10)  
3.4 วิสัยทัศน์ (5)  
3.5 กลยุทธ์ (5)  
3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (5)  
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5)  
3.8 แผนงาน (5)  
3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5)  
3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) รวมคะแนน 100  
 

2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 
 องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํใช๎การติดตามและประเมินผลโครงการ โดยใช๎ตัวแบบวัดผลในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ ตามท่ีจะกลําวตํอไปในหัวข๎อท่ี 3.1 และมีหลักการประเมินผลโครงการท่ีส าคัญ คือ การ
ติดตามและประเมินผลโครงการวําบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว๎ในโครงการทุกประการหรือไมํอยํางไร 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 โดยใช๎แบบส าหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  

(1) แบบตัวบํงช้ีการปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน(Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result FrameworkModel (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล(Logical Model) 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน(Process Performance Measuament System (PPMS)) 
(6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาท่ีเกิดขึ้น หรือ Problem-Solving 

Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model) 
(10)แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอื่นๆ ท่ีองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ท้ังนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบข๎อ (1) –(10) หรือ

เป็นแบบผสมก็ได๎ 
เชิงปริมาณ (Quantity) เชิงคุณภาพ (Quality) ผลท่ีได๎จริงๆคืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา (Time) 

เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรอืราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
วัดผลนั้นได๎หรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key Performance Indicator : KPIs) 
ผลกระทบ (Impact) 
 

4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ินในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสํูอนาคต (เชํน จะท า สนับสนุน สํงเสริม ปูองกัน อยํางไร เป็นต๎น) 

ในทฤษฎีทางวิชาการการจัดการ ช้ีวํา องค์กรตํางๆไมํวําจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือองค์กร
ภาคเอกชนจะพัฒนา เติบโตและอยูํรอดได๎ต๎องมีการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดล๎อม
ภายนอก4 ประการ (PEST) ตลอดเวลา ซึ่งประกอบไปด๎วย 

1) ส่ิงแวดล๎อมด๎านการเมือง(Political Environment)  
2) ส่ิงแวดล๎อมด๎านเศรษฐกิจ (Economic Environment)  
3) ส่ิงแวดล๎อมด๎านสังคม (Social Environment) และ 
4) ส่ิงแวดล๎อมด๎านวิทยาการใหมํๆ (Technology)  
 



 

 
จากแผนภาพ องค์การบริหารสํวนต าบลมีฐานะเป็นองค์กรภาครัฐองค์กรหนึ่ง จึงมีความ

จ าเป็นท่ีจะต๎องมีความสามารถในการปรับตัวให๎เข๎ากับการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดล๎อมตํางๆ4 ประการดังท่ี
กลําวมาแล๎ว เพื่อให๎องค์กรพัฒนา เติบโตและอยูํรอดตํอไปได๎ วิสัยทัศน์ในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นต๎องวิเคราะห์ตามส่ิงแวดล๎อมท่ีจะเปล่ียนแปลงไปท้ัง 4 ประการ ดังนี้ 

1) การปรับตัวให๎เข๎ากับการเมือง(Political Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
หากกลําวถึงการปกครองของไทยในปัจจุบัน อาจแบํงระดับการเมืองออกได๎เป็น 2 ระดับ 

ได๎แกํ การเมืองระดับชาติ และการเมืองระดับท๎องถิ่น การเมืองระดับชาติ ได๎แกํ การเมืองระดับรัฐบาล
สมาชิกสภาผ๎ูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ในสํวนของการเมืองระดับท๎องถิ่นนั้นยังสามารถแบํงแยกยํอยออกได๎
เป็นหลายประเภท เชํน การเมืองของ อบจ. เทศบาล หรือ อบต. หรือแม๎กระท่ังการเมืองในระดับหมูํบ๎านท่ี
จะต๎องมีการเลือกตั้งผ๎ูใหญํบ๎านโดยราษฎรในหมูํบ๎านนั้นๆ เป็นต๎น 

ในสภาพข๎อเท็จจริงปัจจุบันและผลงานวิจัยตํางๆท่ีเกี่ยวข๎องตํางช้ีวําการเมืองในระดับชาติ ยัง
มีอิทธิพลตํอการเมืองในระดับท๎องถิ่นอยูํหลายประการ เชํน การเลือกต้ังในระดับท๎องถิ่นต๎องอาศัยภาพลักษณ์
ของพรรคการเมืองระดับชาติเพื่อชํวยในการหาเสียง การให๎เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากสํวนกลางมายังองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นโดยเลือกให๎เฉพาะท๎องถิ่นที่เป็นพรรคพวกเดียวกันกับราชการสํวนกลาง เป็นต๎น 

ในอนาคต อ านาจหน๎าท่ีและบทบาทของนักการเมืองท๎องถิ่นและข๎าราชการท๎องถิ่นจะเป็น
อยํางไรนั้น สํวนหนึ่งก็ขึ้นอยูํกับส่ิงแวดล๎อมทางการเมืองโดยเฉพาะอยํางยิ่งอิทธิพลจากการเมืองระดับชาติซึ่ง
ถํายทอดออกมาเป็นนโยบายของรัฐท่ีมีตํอ อปท. ซึ่งมักสลับสับเปล่ียนกันเป็น 2 กรณี กลําวคือ การรวมอ านาจ
การปกครอง(Centralization) หรือ การกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) ดังนั้น ผ๎ูทีจะ
ปฏิบัติงานใน อบต. จึงจ าเป็นท่ีจะต๎องทราบความเคล่ือนไหวของนโยบายรัฐอยูํตลอดเวลา เพื่อบริหารจัดการ 
อปท.ให๎เข๎ากับสภาวการณ์ดังกลําวที่เปล่ียนแปลงอยูํตลอดเวลา 

ในสํวนของปัจจัยการเมืองระดับท๎องถิ่นด๎วยกันเองนั้น ทุกฝุายท่ีเกี่ยวข๎องจะต๎องเข๎าใจ
บทบาทหน๎าท่ีของตนเอง ซึ่งโดยหลักการแล๎วการตัดสินใจก าหนดนโยบายควรเป็นหน๎าท่ีของฝุายการเมือง
ท๎องถิ่น ทุกฝุายควรต๎องรู๎ความเคล่ือนไหวและการเปล่ียนแปลงของการเมืองท๎องถิ่นในทุกระดับท้ังระดับ อบจ. 
เทศบาล อบต.และระดับหมูํบ๎าน เพราะการเมืองท๎องถิ่นเหลํานี้มีความเช่ือมโยงสัมพันธ์กันและจะต๎องมี
ผลกระทบตํอ อปท.ไมํทางตรงก็ทางอ๎อม ข๎าราชการท๎องถิ่นควรพยายามปรับข๎อเท็จจริงในท๎องถิ่นให๎เข๎ากับ
ระเบียบกฎหมายของรัฐ ซึ่งในบางครั้งระเบียบกฎหมายอาจไมํเหมาะสมกับสภาพปัญหาและความต๎องการของ
คนในท๎องถิ่นก็ต๎องเป็นหน๎าท่ีของข๎าราชการท๎องถิ่น ท่ีจะประยุกต์ใช๎กฎหมาย ให๎สามารถใช๎ได๎จริงตามสภาพ
และบริบทแวดล๎อมของท๎องถิ่นนั้นๆ จึงจะได๎ช่ือวําเป็นนักบริหารการเปล่ียนแปลง (Change Agent) อยําง
แท๎จริง 
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2) การปรับตัวเข๎ากับเศรษฐกิจ (Economic Environment)ท่ีเปล่ียนแปลง 
เมื่อสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไมํดี ท าให๎ประชาชนยากจนเพิ่มขึ้นเป็นสาเหตุของ

ปัญหาอื่นๆท่ีกระทบตํอ อปท.ตามมา ไมํวําจะเป็นปัญหายาเสพติด ปัญหาโสเภณีเด็ก ปัญหาประชาชน
เรียกร๎องในส่ิงท่ีสามารถแก๎ไขปัญหาเฉพาะหน๎ามากกวําส่ิงท่ีแก๎ไขปัญหาได๎อยํางยั่งยืน เชํน ต๎องการผ๎าหํมกัน
หนาวฟรี เส้ือกันหนาวฟรี และของฟรีอื่นๆจาก อปท. เป็นต๎น ซึ่งสวนทางกับระเบียบกฎหมายและการ
ตรวจสอบอยํางเข๎มข๎นของส านักงานตรวจเงินแผํนดิน ท่ีพยายามจ ากัดขอบเขตการตัดสินใจขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเรื่องของการแจกของให๎แกํราษฎร  

อีกปัญหาหนึ่งประชาชนอาจขาดการมีสํวนรํวมทางการเมืองกับ อปท. เพราะต๎องเอาเวลาไป
ท างานหาเงินเพื่อปากท๎องของตนเองกํอนหรือบางครั้งอาจมีสํวนรํวมแคํการรับเงินแล๎วไปลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง รวมตลอดถึงปัญหาความยากจนของประชาชนจะสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับนโยบายประชานิยมไปโดย
ปริยายซึ่งอาจสํงผลกระทบในทางลบในระยะยาว โดยเฉพาะอยํางยิ่งเป็นการสํงเสริมลักษณะนิสัยการพึ่งพิงรัฐ
อยูํตลอดเวลาของประชาชน เป็นต๎น 

ดังนั้น การสร๎างกระบวนทัศน์ (Paradigm) ทางความคิดให๎แกํประชาชนตามหลัก “ตนเป็นท่ี
พึ่งแหํงตน” และ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ควรเป็นส่ิงส าคัญท่ีนักบริหารงาน อปท. ควรให๎ความสนใจท่ีจะ
สํงเสริมและพัฒนาในประเด็นนี้ 

3) การปรับตัวเข๎ากับสังคม (Social Environment) ท่ีเปล่ียนแปลง 
ชุมชนแตํละชุมชนมีสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตํางกัน ดังนั้น การปฏิบัติงานในแตํ

ละพื้นท่ีก็ต๎องเผชิญกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีแตกตํางกัน เชํน บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนพุทธ 
บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมของคนคริสต์หรืออิสลาม บางพื้นท่ีเป็นสังคมปฐมภูมิ (ชุมชนชนบท) บางพื้นท่ีเป็นสังคม
ทุติยภูมิ (ชุมชนในเมือง) บางพื้นท่ีประชาชนให๎ความรํวมมือกับกิ จกรรมของ อปท.เป็นอยํางดี บางพื้นท่ี
ประชาชนขาดความรํวมมือ บางพื้นท่ีอาจเป็นสังคมท่ีประกอบด๎วยชนเผําตํางๆมากมาย เป็นต๎น  

สภาพของสังคมไทยมักเป็นสังคมอุปถัมภ์ ผ๎ูบริหารท๎องถิ่นอาจมีแนวโน๎มท่ีจะตัดสินก าหนด
นโยบายไปตอบสนองตํอกลํุมญาติพี่น๎องของตน กลํุมอื่นท่ีแพ๎การเลือกต้ังเมื่อไมํได๎รับการตอบสนองก็หาทาง
โจมตี กํอให๎เกิดความขัดแย๎งท่ีรุนแรงขึ้นในสังคมท๎องถิ่นมากกวําในอดีต ดังนั้น บุคลากรใน อบต. จึงจ าเป็นท่ี
จะต๎องเข๎าใจผลกระทบท่ีมาจากสาเหตุการกระจายอ านาจสํูท๎องถิ่นท่ีสํงผลโดยตรงตํอความสามัคคีในสังคม
ท๎องถิ่นยุคปัจจุบัน ต๎องมีความสามารถบริหารงานบนความขัดแย๎งในสังคม เพราะคงไมํมีสังคมใดในประเทศ
ไทยท่ีจะมีคนท่ีชอบส่ิงท่ีเหมือนๆกันได๎หมด การปฏิบัติงานทุกอยํางยํอมมีการเห็นด๎วย ไมํเห็นด๎วย ตํอต๎าน 
และไมํตํอต๎าน อยูํคํูกับสังคมประชาธิปไตยเสมอส าคัญเพียงแตํวําจะสามารถลดระดับหรือแก๎ไขความขัดแย๎งท่ี
รุนแรงนั้นได๎อยํางไร  

4) การปรับตัวเข๎ากับวิทยาการใหมํๆ (Technology)ท่ีเปล่ียนแปลง 
ในปัจจุบันกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นมีนโยบายสํงเสริมการพัฒนาบุคลากรโดยการ

ฝึกอบรมอยูํเป็นประจ า เชํน การฝึกอบรมการใช๎คอมพิวเตอร์โปรแกรมตํางๆ การฝึกอบรมการจัดท าเว็บไซต์
องค์กร เป็นต๎น ประกอบกับกรมสํงเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพรํข๎อมูลขําวสารตํางๆท่ีจ าเป็นและเกี่ยวข๎องกับการ
ปฏิบัติงานของ อปท.ท่ีปรับปรุงให๎ทันสมัยอยูํทุกวัน เชํน การเผยแพรํหนังสือส่ังการตํางๆผํานชํองทางการสาร
บรรณอิเลกทรอนิคส์ เป็นต๎น หากพนักงานท๎องถิ่นให๎ความส าคัญในการอํานหนังสือส่ังการของกรมสํงเสริมฯ
ทางอินเตอร์เน็ตอยูํเป็นประจ า ก็จะน ามาซึ่งการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและไมํขัดตํอระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือส่ังการท่ีเปล่ียนแปลงไปอยูํตลอดเวลา 
 
 
 
 



 

 
 4.2 ข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา (รวมถึงองค์ประกอบส า คัญของข๎อมูลเพื่อน าไปสํู
ข๎อเสนอแนะ เป็นต๎น) 
 องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ มีข๎อสังเกต ข๎อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา โดยอิงการคาดการณ์
การพัฒนาตํางๆอยูํภายใต๎ส่ิงแวดล๎อมภายนอกตํางๆ ดังตํอไปนี้ 

1) การเปล่ียนแปลงในประเทศท่ีจะสํงผลกระทบตํอ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมํจะสํงผลตํอองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอยํางไร 
- แนวโน๎มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลท่ัวประเทศ 
- แนวโน๎มการควบรวมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให๎  อปท. 
2) การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะสํงผลกระทบตํอ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทยพมําลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อท่ีจะให๎มีผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจรํวมกัน จะมีรูปแบบคล๎ายๆ กลํุม Euro Zone นั่นเอง จะท าให๎มีผลประโยชน์อ านาจตํอรองตํางๆ กับ
คํูค๎าได๎มากขึ้น และการน าเข๎า สํงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว๎นสินค๎าบางชนิดท่ีแตํละประเทศอาจจะ
ขอไว๎ไมํลดภาษีน าเข๎า (เรียกวําสินค๎าอํอนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให๎ภูมิภาคนี้เปล่ียนไปอยํางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางท่ีจะให๎ AEC 
เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคท่ีมีขีดความสามารถในการแขํงขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจท่ีเทําเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคท่ีมีการบูรณาการเข๎ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํได๎ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว๎จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปล่ียนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข๎าสํู AEC ท่ีจะสํงผลกระทบตํอองค์การบริหาร
สํวนต าบลทํุงใหญํ ในยุทธศาสตร์ตํางๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
 การเข๎าสํูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น

โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ ต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อ
รองรับการหล่ังไหลเข๎ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ๎านไมํวําจะเข๎ามาในฐานะนักทํองเท่ียว คนท างาน หรือ
การอื่นใด การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานท่ีส าคัญ เชํน ถนน ปูายจราจรท่ีมีภาษาอังกฤษและภาษาตํางประเทศท่ี
จ าเป็น เป็นต๎น 

2. ยุทธศาสตร์การสํงเสริมสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ปัญหาด๎านสาธารณสุขท่ีส าคัญคงหนีไมํพ๎น โรคติดตํอท่ีส าคัญ ไมํวําจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข๎เลือดออก SARs ไข๎หวัดนกและโรคอื่นๆท่ีมีผลมาจากการเคล่ือนย๎ายแรงงานเข๎ามาในไทย การค๎ามนุษย์และ
การทํองเท่ียว มีความเส่ียงตํอการปนเป้ือน การแพรํระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
 
 
 
 
 
 



 

 
3. การสํงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงและพัฒนาเกษตรปลอดภัย 
  ปัญหาการประกอบอาชีพของประชาชนสํวนใหญํจะใช๎สารเคมีท่ีเป็นอันตรายตํอรํางกาย และ 

ส่ิงแวดล๎อม  องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํให๎ความส าคัญการพัฒนาเกษตรปลอดภัย  การสํงเสริมหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

      4.ยุทธศาสตร์สํงเสริมการศึกษา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาท่ีคนไทยมีความเช่ียวชาญในการส่ือสารน๎อยกวําประเทศอื่นๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํ จึงได๎เริ่มต๎นสนับสนุน สํงเสริมการน าครูชาวตํางชาติจาก
มูลนิธิกระจกเงาเข๎ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให๎อยูํกินกับชาวบ๎าน โรงเรียนในพื้นท่ี เพื่อน ารํองไปสํูโครงการ
อื่นๆในการเรํงรัดพัฒนาให๎ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย๎งในการเผยแพรํศาสนาของชาวตํางชาติท่ีเดินทางเข๎ามาในไทยมากขึ้น 

เชํน อาจมีการเผยแผํศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหวํางผ๎ูนับถือศาสนาท่ีแตกตําง
กัน เชํน ชาวคริสเตียนมาทํองเท่ียวในวัดท่ีเป็นแหลํงทํองเท่ียวและมีการลบหลํูอยํางรู๎เทําไมํถึงการณ์ เป็นต๎น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด๎านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร๎างอัตลักษณ์อาเซียน ต๎องสร๎างความตระหนักรู๎ถึงความแตกตํางในมรดกทางวัฒนธรรม เชํน มุสลิมมี
อาหารท่ีเป็นข๎อห๎าม ตามธรรมเนียมบรูไนไมํมีการจับมือกับเพศตรงข๎าม การใช๎มือซ๎ายในการสํงของหรือ
นามบัตรให๎แกํชาวมุสลิมถือเป็นส่ิงไมํสุภาพ เป็นต๎น 

 การเข๎าสํูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
โดยเฉพาะอยํางยิ่งองค์การบริหารสํวนต าบลทํุงใหญํต๎องให๎ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความ
สงบเรียบร๎อยมากข้ึน เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตํละชนชาติอาจมีความแตกตํางกัน ดังนั้น อาจมี
การฝุาฝืนกฎหมายจากชาวตํางประเทศในไทยมากขึ้นท้ังโดยต้ังใจและความไมํรู๎กฎหมาย อีกท้ัง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการหล่ังไหลของแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามาท างานในไทยมากขึ้น 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมตามหลักธรรมาภิบาล 
 การบริหารภาครัฐต๎องเรํงรัดพัฒนาให๎ตอบสนองการให๎บริการ โดยเฉพาะอยํางยิ่งการ

ให๎บริการในด๎านการอนุญาต อนุมัติ ตํางๆ ซึ่งต๎องมีคํูมือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต๎น เพื่อส่ือสารกับชาวตํางชาติท่ี
ต๎องการท านิติกรรมตํางๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เชํน การเสียภาษีบ ารุงท๎องท่ี การเสียภาษีปูาย เป็นต๎น อีกท้ังเจ๎าหน๎าท่ี
ภาครัฐจ าต๎องพัฒนาการใช๎ภาษาอังกฤษให๎อยูํในระดับท่ีส่ือสารกับผ๎ูใช๎บริการท่ีเป็นชาวตํางชาติ 

  การบริการประชาชนให๎ท่ัวถึง และเทําเทียม จ าเป็นต๎องมีการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการ  พัฒนาองค์กร บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช๎และสถานท่ีในการปฏิบัติงานให๎เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 

 สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาและบริหารองค์กรตามหลักธรรมภิบาล 
 

 
 
 
 


