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ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่   30  มิถุนายน  2558  เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร์ชาติมีอำนาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติ   ระยะ  20  ปี  เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนและให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ   ระยะ  20  ปี  ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานใน  ระยะที่  2  ของรัฐบาล (ปี  2558 - 2559)  และกรอบการ
ปฏิรูปใน  ระยะที่  3  (ปี  2560  เป็นต้นไป)  คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ  2
คณะได้แก่  (1)  คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปเพ่ือจัดทำร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ   ระยะ
20  ปี  และ  (2)  คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ  (Roadmap)  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี 

 คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ  20  ปี  ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีกำหนดโดยได้มีการนำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วนได้แก่ภาคราชการภาคเอกชนภาคการเมือง  และนักวิชาการรวมถึงได้พิจารณา
นำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ  และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ด้วยและได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ  20  ปี  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติซึ่ง
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์
ชาติ 

 ในการดำเนินการขั้นต่อไปคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะนำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  และจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนก่อนที่จะนำเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  มาใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายใน  เดือนตุลาคม  2559  ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   ฉบับที่
12  (ตุลาคม  2559  -  กันยายน  2564)  นอกจากนี้หน่วยงานต่าง ๆ  จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติซึ่งเป็นแผน  ระยะ  5  ปี  มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ   ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการดำเนินการซึ่งคาดว่าจะ
ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน  เดือนกรกฎาคม  2560 

 

1.2  วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคงม่ังคั่งย่ังยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่การมีเอกราชอธิปไตยและบูรณภาพแห่งเขตอำนาจรัฐการดำรงอยู่อย่าง
มั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติการดำรงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของ
ความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชนความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ป ี (พ.ศ.  2560  -  2579)  ประกอบไปด้วย  6  ด้าน 
       1.  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
       2.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 

 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2. การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม 
 3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
 4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 5. ด้านความมั่นคง 
 6. การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโรจิสติกส์ 
 8. ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม 
 9. การพัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
 10. การต่างประเทศประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 
 

1.3  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
  แนวทางการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๒  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทาง 
  สังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๓  สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 4  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5  ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง 

 และพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ   
 ของภาค 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6  พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ 
 เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจการผลิต  และการบริการ  ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์  
1.  เศรษฐกิจมีการขยายตัวมากข้ึน  
2.  ประชากรมีรายได้เพ่ิมข้ึน   
3.  มีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมท่ีดีขึ้น  
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์  
1.  อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2.  มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัวที่เพ่ิมข้ึน 
3.  โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 
1. กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยกลไกการตลาด  ส่งเสริมการค้าและการลงทุนยกระดับผู้ผลิต  ผู้ประกอบการ SMEs  
OTOP  และวิสาหกิจชุมชน  ให้มีศักยภาพในการแข่งขันท่ีสูงขึ้น  ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที ่ 2  :  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ในเรื่องของอารยธรรม  ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม และ
ประเพณี  ของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 

เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. รายได้จากการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมมากขึ้น 
2. ภาคบริการธุรกิจโรมแรม  ที่พัก  และชุมชน  มีรายได้เพ่ิมมากขึ้น 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. รายได้การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
2. อัตราการขยายตัวรายได้ท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดที่เพ่ิมขึ้น 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์กลยุทธ์ที่ 2 
1. พัฒนาระบบโลจิสติกส์  เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ 
2. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของกลุ่มจังหวัดที่เป็นจุดขายหรือ Land Mark ของสถานที่ท่องเที่ยว 
3. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ของกลุ่มจังหวัด  เพ่ือสร้างรายได้ทางด้านการท่องเที่ยวและ 
กระจายรายได้สู่ชุมชนบนเส้นทาง  (Routes)  การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ตอนบน  1 

ยุทธศาสตร์ที ่ 3  :  เพิ่มศักยภาพการผลิตทางการเกษตรและการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการแข่งขัน 
เป้าประสงค์ของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. แปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภคมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ และการแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม มีการขยายตัวมากขึ้น 
2. จำนวนแปลง/ฟาร์มผลผลิตทางการเกษตรสำคัญท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agriculture  
Practices) เพ่ิมข้ึน 
กลยุทธ์ของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
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1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรเพ่ือสนับสนุนเกษตรกร ประมง และปศุสัตว์ ให้สามารถพ่ึงพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน 
2.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ส่งเสริมการตลาด และ
ยกระดับภาคการเกษตรเกษตรสู่การเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์  

แผนพัฒนาจังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาศักยภาพการค้าการลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้วย 

  เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นสากล 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2  การส่งเสริมการพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม  และยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร 

  ปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้สังคมมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 

  ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์  การบริการ  และการส่งเสริม  ศิลปวัฒนธรรม   

  ประเพณีท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6  การเสริมสร้างความมั่นคง  ความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน 

 

1.4  ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการส่งเสริมการลงทุนและพาณิชยกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ยุทธศาสตร์ที ่ 3  ด้านการพัฒนาการศึกษาและการกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่  6  ด้านการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 
 

2.  ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 
2.1  วิสัยทัศน์ 

องค์กรสู่มาตรฐาน บ้านเมืองพัฒนา ชาวประชามั่นคง ดำรงชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง  
2.2  ยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  8  ด้าน   คือ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที ่ 1     การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่ 1    การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
กลยุทธ์ที ่ 2    การสร้างจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 1    ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน ระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
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กลยุทธ์ที ่ 2    การสนับสนุนเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 
 

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่ 1    การสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่ 2    ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของชุมชน 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ   การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและช่องทางการจำหน่ายทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่  3 การส่งเสริมอาชีพของประชาชน 

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่  1     การเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 
กลยุทธ์ที่  2 การป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
กลยุทธ์ที ่ 1    ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสังคม 
กลยุทธ์ที ่ 2     การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที ่ 1     เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร 
กลยุทธ์ที่  2     การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 

2.3  เป้าประสงค์ 
1.  การคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคได้มาตรฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2.  ลดปัญหาความยากจนประชาชนใช้ชีวิตแบบพอเพียง 
3.  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
4.  ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ก้าวทันโลกและเทคโนโลยี 
5.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนปลอดภัย 
6.  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
7.  องค์กรมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ 
8.  องค์กรมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมมีความสามัคคีช่วยเหลือกันในการปฏิบัติงาน 

 

2.4  ตัวช้ีวัด 
1.  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดหมากไฟมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
2.  ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดหมากไฟมีการคมนาคมสัญจรไปมาสะดวกขึ้น 

 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
1.  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 
2.  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

2.6 กลยุทธ์ 
1.  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน 
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2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกท่ีดี 
3.  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.  การพัฒนาด้านการศึกษา 
4.  การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น 
5.  การพัฒนาเศรษฐกิจ  การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
6.  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
7.  การพัฒนาด้านสังคม 
8.  การพัฒนาองค์กร 

 

๓.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์  SWOT  Analysis/Demand (Demand Analysis )/ Global  Demand  และ  Trend  

เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟ 
1.  จุดแข็ง    (Stength-S) 
           1.1  มีผู้นำองค์กรชุมชนและภาคีเครือข่ายในท้องถิ่นที่เข้มแข็ง 
  1.2  มีแม่น้ำลำห้วยหลวงในพ้ืนที่  เป็นแหล่งน้ำตามธรรมชาติที่สำคัญ 
  1.3  มีทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้และของป่าที่อุดมสมบูรณ์ 
           1.4  มีการอนุรักษ์ประเพณีอันดีของท้องถิ่นไว้ดี  เช่น  ประเพณีบุญบั้งไฟ   งานลอยกระทง 
           1.5  เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้ความสนใจในด้านการกีฬา 
  1.6  มีการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  
  1.7 ปราชญ์ชาวบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นมีหลากหลาย  มีส่วนร่วมสำคัญในการอนุรักษ์ประเพณีและ

วิถีชีวิตของคนท้องถิ่น 
2.  จุดอ่อน     (Weakness – W) 
            2.1  การคมนาคมไม่ค่อยสะดวก ขาดไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร และน้ำประปาใช้คลอบคลุมท่ัวพ้ืนที่ 
            2.2  เกษตรกรใช้สารเคมีในการเกษตรเป็นจำนวนมาก ส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี 
            2.3  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
            2.4  ประชาชนมีฐานะยากจน รายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย 

  2.5  เด็กเยาวชนมั่วสุม  ตดิอบายมุข  หนีเรียน 
3.  โอกาส     ( Opportunity  - O) 
            3.1  รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนเงินกองทุนหมุนเวียนภายในหมู่บ้านเพิ่มขึ้น  
            3.2  จังหวัดอุดรธานีมีนโยบายส่งเสริมการปลูกมะม่วงเพื่อการส่งออก 
            3.3  ภาวะการตื่นตระหนกในการดูแลสุขภาพมากยิ่งข้ึนของคนในสังคม 
            3.4  การมีเครือข่ายสายอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 

      4.  อุปสรรค     ( Threat - T) 
                  4.1  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายรัฐบาล 
          4.2  งบประมาณไม่เพียงพอกับการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่   
        4.3   ภัยธรรมชาติ  เช่น  ภัยแล้ง ฝนทิ้งช่วง  น้ำท่วม 
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                 4.3   ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ 
        4.4   ค่านิยมของประชาชนในการใช้จ่ายฟุ่มเฟือย  รายได้ไม่เพียงพอรายจ่าย 
                 4.5   ระเบียบหรือกฎหมายไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นได้ทันท่วงที 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลกุดหมากไฟนั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง 
และแนวโนมอนาคต 

1. ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ำใน
การเกษตรและน้ำประปา
สำหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ำและ
น้ำประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 
-แหล่งน้ำเพ่ือ
การเกษตร 

- แหล่งน้ำใน
เขตทต.กุดหมาก
ไฟ 

- ประชาชนมีแหล่งน้ำ
และมีน้ำประปาใช้อย่าง
พอเพียง 
-มีน้ำเพื่อใช้การเกษตร
ในช่วงฤดูแล้ง 

2. ด้านโครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
ทต.กุดหมากไฟ 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

2) ถนนในการสัญจรไปมายัง
ไม่มีการก่อสร้างที่ครอบคลุม
พ้ืนที่ 

- ถนน ประชาชนที่
สัญจรไปมาบน
ถนน 

- ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

3. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิตและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่เพียงพอ เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนใน
เขตทต.กุดหมาก
ไฟ 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ลำพัง และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก 

- ผู้สูงอายุและ
เด็กในเขต ทต.
กุดหมากไฟ 

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี 
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4. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

1)พ้ืนที่ป่าไม้ลดลงทำให้ผืน
ดินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ได้
ในฤดูแล้งก็แห้งแล้งมากทำ
ให้เกิดผลกระทบกับการ
เพาะปลูก 

ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่ป่า
สาธารณะในเขต 
ทต.กุดหมากไฟ 

- เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ในเขต 
ทต.กุดหมากไฟ 

 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
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ส่วนที่  3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสูก่ารปฏิบตัิ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  8  ด้าน   คือ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กลยุทธ์ที ่ 1     การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ที ่ 1    การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลรวม 
กลยุทธ์ที ่ 2    การสร้างจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
กลยุทธ์ที ่ 1    ส่งเสริมการศึกษาทั้งใน ระบบนอกระบบ และตามอัธยาศัย 
กลยุทธ์ที ่ 2    การสนับสนุนเพื่อพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

 

4.  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมศิลปะ  วัฒนธรรม  นันทนาการและประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่ 1    การสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น 
กลยุทธ์ที ่ 2    ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาของชุมชน 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  การเกษตรและแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่  1 การพัฒนาคุณภาพผลผลิตและช่องทางการจำหน่ายทางการเกษตร 
กลยุทธ์ที่  2 การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่  3 การส่งเสริมอาชีพของประชาชน 

 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
กลยุทธ์ที่  1     การเสริมสร้างสุขภาพร่างกาย 
กลยุทธ์ที่  2 การป้องกันและควบคุมโรคในพ้ืนที่ 

 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
กลยุทธ์ที ่ 1    ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาสังคม 
กลยุทธ์ที ่ 2     การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 

8.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กร 
กลยุทธ์ที ่ 1     เสริมสร้างความรู้ให้กับบุคลากร 
กลยุทธ์ที่  2     การจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน 
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