
 
  ส่วนที่  1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
1.ด้านกายภาพ 
          1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 1.1.1 ประวัติความเป็นมา  ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 

ประวัติความเป็นมาของบ้านท่าจ าปานี้  ได้เค้าเรื่องมาจากหลายแหล่ง  ทั้งที่เป็นเอกสารและบุคคล                 
ซึ่งผู้เขียนได้ไปศึกษาค้นคว้า สอบถามจากผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านท่าจ าปา  คือ 

  1.  คุณลุงกัน สาปา 
  2.  คุณลุงพัน วิเศษรัตน์ 
  3.  คุณลุงสุริกา ก่ าซ้อน 
 

  ความเป็นมาเริ่มต้น 
เมื่อปีมะโรง  สัมฤทธิศก จุลศักราช 1170  พ.ศ.2351 ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอด

ฟ้า  จุฬาโลก  รัชกาลที่ 1 มีชาติพันธุ์ไทเผ่าหนึ่ง เรียกว่า ไทญ้อ อยู่ที่เมืองหงสาวดีตอนเหนือของเมือง
หลวงพระบาง  ราชอาณาจักรลาวปัจจุบัน เมืองนี้ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ าโขง ในครั้งนั้นมีหัวหน้าใหญ่ชื่อ“ท้าว
หม้อ” มีภรรยาชื่อ    สุนันทา ได้พาครอบครัว บ่าวไพร ประมาณ 100 คน ล่องแพมาตามล าน้ าโขง 
เนื่องจากถูกเนรเทศด้วยเหตุการเมือง เมื่อมาถึงนครเวียงจันทร์ ท้าวหม้อได้ขอเข้าสวามิภักดิ์พ่ึงพระบรม
สมภารเจ้านครเวียงจันทร์  เจ้าอนุวงศ์ ผู้ครองนครเวียงจันทร์ จึงอนุญาตให้พาครอบครัว สมัครพรรคพวก
ไปตั้งหลักฐานที่ปากน้ าสงคราม    ซึ่งเป็นชัยภูมิที่เหมาะอุดมด้วยธัญญาหาร (ที่ให้ท้าวหม้อไปอยู่ไกล  ก็
เพราะต้องการให้อยู่ห่างๆ นครหลวงพระบาง  คนถูกเนรเทศต้องให้อยู่ไกลๆ )  เมื่อท้าวหม้อสร้างเมืองใหม่
เรียบร้อยแล้ว  เจ้าอนุวงศ์ผู้ครองนครเวียงจันทร์     เห็นว่า ท้าวหม้อเป็นหัวหน้าที่ดี จึงตั้งให้เป็น “พระยา
หงสาวดี” เมืองที่ตั้งใหม่นี้อยู่ริมปากน้ าสงครามข้างเหนือ  อยู่ฝั่งขวาของแม่น้ าโขง ให้นามเมืองว่า“เมือง
ไชยสุทธิ์อุตตมบุรี”(ปัจจุบันเรียกต าบลไชยบุรี  อยู่เหนืออ าเภอท่าอุเทนไปประมาณ 16 กิโลเมตร) ได้ตั้ง
ท้าวเล็กน้องชายท้าวหม้อเป็น อุปฮาดวังหน้าพระยาหงสาวดี (หม้อ) มีบุตรชายคนโตชื่อ “ท้าวโสม” เมื่อ
ญาติพ่ีน้องบริวารของพระยาหงสาวดี (หม้อ) ทราบข่าวการเป็นเจ้าเมืองและความอุดมสมบูรณ์ จึงได้พากัน
อพยพตามลงมาอยู่กับพระยาหงสาวดี อีกประมาณ  500  คนในครั้งนี้  หลวงพ่อเป๊า ได้พาคนส่วนหนึ่ง
ล่องเรือลงมาตามแม่น้ าโขงทางใต้  และได้ขึ้นตั้งบ้านเรือนที่ริมแม่น้ าโขง บริเวณทิศเหนือของบ้านท่าจ าปา 
(ปัจจุบันเป็นทุ่งนามีต้นไม้และป่าไผ่  เรียกว่า “บ้านสิมเก่า”)     ซึ่งในตอนนั้นบริเวณที่ตั้งบ้านยังคงสภาพ
เป็นป่าทึบ มีต้นไม้ใหญ่ และมีสัตว์ป่ามากมาย หลวงพ่อเป๊าจึงพาคนที่ติดตามตั้งบ้านเรือนที่นั้น ซึ่งมี
ประมาณ 5 – 6 ครัวเรือน  ต่อมาก็ได้มีคนอพยพมาอยู่มากขึ้นทั้งจากคนไทยและคนฝั่งประเทศลาว ซึ่ง
ชาวบ้านได้ยึดอาชีพเกษตรกรรมท านา ท าไร่ ท าสวน และล่าสัตว์หาเลี้ยงชีพ และบริเวณใกล้หมู่บ้านนั้น มี
หนองน้ าแห่งหนึ่งชื่อว่า “หนองพอก” ซึ่งเป็นแหล่งน้ าที่สัตว์ป่าทั้งหลายลงมากินน้ าเป็นประจ า ดังนั้น 
ชาวบ้านที่ยึดอาชีพเป็นพรานป่า จึงพากันมาดักสัตว์ป่าที่นี่และได้ท าสัญลักษณ์  ด้วยการบากต้นไม้ไว้ให้รู้  
ต่อมาจึงเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านพรานบาก” และเพ้ียนเป็น “บ้านพันบัก” เพราะไทญ้อ  พูดส าเนียงห้วน 
อักษร“ญ”  ขึ้นนาสิก เสียงสระ“ใ”จะเป็นสระ “เออ” ทั้งหมด  เช่นค าว่า “ใต”้ เป็น“เต้อ” ใน เป็น “เนอ”
ฯลฯ คล้ายส าเนียงชาวหลวงพระบาง ซึ่งผิดแผกไปจากชาวเมืองทั่วไป                  



แต่เดิมนั้น บ้านท่าจ าปา บ้านค าพอก และบ้านท่าดอกแก้ว  เป็นหมู่บ้านเดียวกัน  หลังจากมีประชากร  
ขยายมากขึ้นเป็นล าดับนั้น  ต่อมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้หมู่บ้าน  ชาวบ้านจึงพากันย้ายบ้านไปตั้งอยู่แห่งใหม่      
โดยแยกออกเป็น  3  กลุ่ม  คือ 

กลุ่มท่ี  1 ไปตั้งหมู่บ้านอยู่ทางทิศเหนือของบ้านเดิม  เรียกว่า “บ้านพรานบัก
เหนือ” (บ้านท่าดอกแก้ว) 

กลุม่ที่  2 ไปตั้งบ้านอยู่ทางทิศตะวันตกของบ้านเดิม  เรียกว่า “บ้านพันบักทุ่ง”        
(บ้านค าพอก) 

  กลุ่มท่ี  3 ไปตั้งบ้านอยู่ทิศใต้ของบ้านเดิม  เรียกว่า  “บ้านพันบักท่า” (บ้านท่า
จ าปา) 
 

ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ตั้งอยู่ที่  เลขที่  91 หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ต าบลท่า
จ าปา  อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  โดยได้ยกฐานะจากสภาต าบลฯ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา เมื่อวันที่  29  มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 108.27  ตารางกิโลเมตร โดยมีเขต
ดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ จด ต าบลไชยบุรี  อ าเภอท่าอุเทน 

  ทิศใต้  จด ต าบลท่าอุเทน  อ าเภอท่าอุเทน 
  ทิศตะวันออก จด แม่น้ าโขง 

  ทิศตะวันตก จด ต าบลนาขม้ิน อ าเภอโพนสวรรค์ และต าบลนาค า  อ าเภอศรี
สงคราม 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 1. มีแม่น้ าโขงกั้นพรมแดนประเทศไทย/สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้มีทิวทัศน์ที่
สวยงาม  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
 2. มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสาย  เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาทางการเกษตร 
 3. มีปริมาณน้ าฝนมากเหมาะแก่การปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิด 
         1.3. ลักษณะภูมิอากาศ 
 จังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีฝนตกชุกในฤดูฝน ทั้งนี้เพราะได้รับอิทธิพลจากพายุโซนร้อนใน
ทะเลจีนใต้และได้รับอิทธิพลจาก ป่าไม้และเทือกเขา จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฝนตกชุก
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูร้อนอากาศจะร้อนอบอ้าวอาจมีฝนตก และลมกรรโชก ฤดูหนาว
อากาศ จะหนาวเย็น สภาพดินฟ้าอากาศของจังหวัดนครพนมแบ่งออกเป็น 3 ฤดู  

1.4. ลักษณะของผิวดิน 
        ดินเกิดจากตะกอนที่น้ าพัดพามาทับทมใหม่และค่อนข้างใหญ่  ลักษณะของตะกอนเป็นดิน
ทราย  ดินทรายแป้ง  ดินร่วนเหนียวปนทรายแห้ง  ดินเหนียวปนทรายแป้งและดินเหนียวทับถมอยู่ตามริม
ฝั่งแม่น้ าโขง ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ที่ดินประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน ท าไร่  และเป็นที่อยู่อาศัย 

1.6.  ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 

 ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีป่าสงวน (ป่าดงกระแสน มีเนื้อที่ 1,473 ไร่) เป็นป่าที่อุดม
ด้วยพันธุ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด  และมีป่าชุมชนเป็นป่าลูกทุกหมู่บ้าน 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1. เขตการปกครอง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ตั้งอยู่ที่  เลขที่ 91 หมู่ 5 บ้านท่าดอกแก้ว ต าบลท่า
จ าปา  อ าเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม  โดยได้ยกฐานะจากสภาต าบลฯ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา เมื่อวันที่  29  มีนาคม พ.ศ. 2539 โดยมีพ้ืนที่ประมาณ 108.27  ตารางกิโลเมตร โดยมีเขต
ดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ จด ต าบลไชยบุรี  อ าเภอท่าอุเทน 

  ทิศใต้  จด ต าบลท่าอุเทน  อ าเภอท่าอุเทน 
  ทิศตะวันออก จด แม่น้ าโขง 

  ทิศตะวันตก จด ต าบลนาขม้ิน อ าเภอโพนสวรรค์ และต าบลนาค า  อ าเภอศรี
สงคราม 
 

2.1.1 เขตการปกครองและบริหาร 
2.1.2  

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีเขตพ้ืนที่ปกครองครอบคลุม ของต าบลท่าจ าปา 
 ทั้งหมด   16 หมู่บ้าน  ได้แก่  

หมู่ที่  1  บ้านท่าจ าปา   หมู่ที่  9  บ้านห้วยพระ 
หมู่ที่  2  บ้านท่าจ าปา   หมู่ที่  10  บ้านดอนติ้ว 
หมู่ที่  3  บ้านค าพอก   หมู่ที่  11  บ้านท่าแต้ 

 หมู่ที่  4  บ้านค าพอก   หมู่ที่  12  บ้านนาดอกไม้  
หมู่ที่  5  บ้านท่าดอกแก้ว   หมู่ที่  13  บ้านปุ่งแก 

 หมู่ที่  6  บ้านท่าดอกแก้ว   หมู่ที่  14  บ้านห้วยพระ 
หมู่ที่  7  บ้านค าเตย    หมู่ที่  15  บ้านดอนแดงน้อย 
หมู่ที่  8  บ้านดอนแดง                         หมู่ที่  16  บ้านค าเตย 
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แผนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
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2.2.การเลือกตั้ง 
มีเขตเลือกตั้ง จ านวน 16 เขต 16 หมู่บ้าน  และมีการเลือกตั้งสมาชิกมีสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คน  ที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น 30  คน เสียชีวิต 1 คน และนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลมาจากการเลือกตั้ง มีคณะผู้บริหารจ านวน 4 คน  โดยมีนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นหัวหน้า 
3.จ านวนประชากร 
3.1. ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 ประชากร  (ข้อมูลประชากร  ณ  เดือน  กุมภาพันธ์  2560)  ประกอบด้วย 

ล าดับที่ บ้าน หมู่ที่ 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน หมายเหตุ 

ชาย หญิง รวม 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

ท่าจ าปา 
ท่าจ าปา 
ค าพอก 
ค าพอก 
ท่าดอกแก้ว 
ท่าดอกแก้ว 
ค าเตย 
ดอนแดง 
ห้วยพระ 
ดอนติ้ว 
ท่าแต้ 
นาดอกไม้ 
ปุ่งแก 
ห้วยพระ 
ดอนแดงน้อย 
ค าเตย 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

326 
197 
238 
322 
400 
509 
218 
288 
351 
372 
246 
151 
103 
270 
147 
349 

310 
198 
268 
284 
405 
551 
214 
272 
322 
392 
243 
154 
94 

239 
136 
309 

636 
395 
506 
606 
805 

1,060 
432 
560 
673 
764 
489 
305 
197 
509 
283 
653 

167 
110 
135 
146 
200 
287 
122 
143 
186 
209 
128 
90 
64 

126 
68 

166 

 

รวม 16 4,487 4,391 8,874 2,347  
  
 

3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ช่วงอายุ ชาย หญิง หมายเหตุ 

1-18 
18-60 

อายุมากว่า60ปีขึ้นไป 
 

1,224 
2,770 
526 

1,126 
2,695 
601 

จ านวนประชากรเยาวชน 
จ านวนประชากร 
จ านวนประชากรผู้สูงอายุ 

รวม    
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4.สภาพทางสังคม 
4.1.การศึกษา 
 (1)  การศึกษา 
มีสถานศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน  8  แห่ง  เป็นของรัฐบาลทั้งหมด ได้แก่ 
  -  โรงเรียนบ้านท่าจ าปา  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง ชั้นประถมปีที่  6 

-  โรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอกแก้ว เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง  
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

   -  โรงเรียนบ้านห้วยพระ  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
-  โรงเรียนท่าจ าปาวิทยา  เปิดท าการสอนตั้งแต่ชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  1 - 6 
-  โรงเรียนบ้านท่าแต้ - ปุ่งแก เปิดท าการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึง ประถมปีที่  6 
-  โรงเรียนบ้านดอนแดง  เปิดท าการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึง ประถมปีที่  6 
-  โรงเรียนบ้านค าเตย  เปิดท าการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึง  ประถมปีที่  6 
 -  โรงเรียนบ้านดอนติ้ว  เปิดท าการสอน  ตั้งแต่ชั้นอนุบาล  1  ถึง ประถมปีที่  6 

 
มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  8  แห่ง  อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล  ได้แก่ 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าจ าปา   เปิดท าการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
                     -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าพอก   เปิดท าการสอนอนุบาล  2  ขวบ 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนแดง   เปิดท าการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยพระ   เปิดท าการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดอนติ้ว   เปิดท าการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแต้    เปิดท าการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดแจ้งสว่าง   เปิดท าการสอนอนุบาล  2  ขวบ 
-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท่าดอกแก้วเหนือ  เปิดท าการสอนอนุบาล  2  ขวบ 

4.2 สาธารณสุข 
มีการบริการด้านสาธารณสุข  ได้แก่  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับต าบล   มีจ านวน  4  แห่ง 

1.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ท่าจ าปา ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนี้มีเตียง
คนไข้ จ านวน 2 เตียง  และมีเจ้าหน้าที่ท้ังหมด  2 คน   
 2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ท่าดอกแก้ว  ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนี้             
มีเตียงคนไข้ จ านวน 2 เตียง และมีเจ้าหน้าที่ท้ังหมด  3  คน   
 3. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  ดอนแดง ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนี้มีเตียง
คนไข้ จ านวน 2 เตียง และมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด 3 คน 
 4. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล  แก้วปัดโป่ง ภายในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลนี้มีเตียง
คนไข้ จ านวน 2 เตียง และมีเจ้าหน้าที่ท้ังหมด 2 คน                   

5. อัตราการมีส้วมราดน้ า  100  % 
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4.3  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  -   อบต. ท่าจ าปา  มีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน      1  คน 
  -   อบต. ท่าจ าปา  มีเจ้าหน้าที่  อปพร.    จ านวน    75  คน 
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สภาพสังคมในเขต อบต.ท่าจ าปา  เป็นสังคมแบบ
ชนบทซึ่งสามารถพ่ึงพาอาศัยกันได้ทั้งยังมีฐานะความเป็นอยู่ไม่ขาดแคลน ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินจึงมีค่อนข้างสูง 

4.4  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เป็นอีกนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  และของจังหวัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดอ าเภอท่าอุเทน  ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ตระหนักว่าการป้องกันและการ
แก้ปัญหา        ยาเสพติดเป็นพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชน
จะต้องร่วมดว้ยช่วยกัน  ในการแก้ไขปัญหาแบบพหุภาคี  ที่มุ่งเน้นการปราบปราม  และป้องกัน  โดยจะต้อง
มีการประสานการท างาน   แบบบูรณาการ นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ยังได้จัดอบรม
ป้องกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนซึ่งเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อให้รู้จักพิษภัยของยาเสพติดและการแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด   (ดอกจ าปาเกมส์) เป็นประจ าทุกปี จัดขึ้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน  และเยาวชนหันมาสนใจ
การเล่นกีฬา และออกห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจาก ประชาชน และเยาวชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เป็นอย่างดียิ่ง  โดยผลการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ ดังกล่าว ได้ท าให้เยาวชน
และประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตส านึกที่ดีในการสนใจการเล่นกีฬาและออกห่างไกลจากยาเสพติด  
และองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้ เพ่ือเอาชนะยาเสพติดประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เพ่ือประสานการปฏิบัติงานระหว่างจังหวัด  อ าเภอ  เพ่ือให้การปฏิบัติการในการ
แก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ 
4.5.การสังคมสงเคราะห์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีการส ารวจข้อมูลส าหรับเด็ก  ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส เพ่ือเป็น
ฐานข้อมูลในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลักในล าดับต้น ๆ เป็นการ
แก้ไขปัญหาด้านและให้ความช่วยเหลือ โดยปัจจุบันมีผู้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้
ผู้สูงอายุ จ านวน 1,127 คน และผู้ป่วยเอดส์จ านวน 3 คน 
5.ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคม 
  มีเส้นทางคมนาคม  สายหลัก  2  สาย 
  1.  ถนนทางหลวงสาย 212 (นครพนม – หนองคาย) เป็นถนนสายหลัก และภายในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ราษฎรมีถนนและซอยต่าง ๆ ที่ใช้ในการคมนาคม  ดังนี้ 
  2.  ถนนทางหลวงแผ่นดิน  สายท่าดอกแก้ว - ศรีสงคราม 
   -  มีเส้นทางเชื่อมหมู่บ้านต่างๆ ในเขตต าบล ท่าจ าปา  จ านวน  10  สาย 

การจราจร 
  ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ยังไม่มีความสะดวกในการสัญจร
ไปมา  สภาพถนนส่วนใหญ่มีลักษณะแคบไม่สามารถขยายได้  ประกอบกับยังเป็นถนนลูกรังอีกหลายส่วน 
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5.2 การไฟฟ้า 
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีไฟฟ้าสาธารณะที่ให้แสงสว่าง และในถนนต่างๆ มีไฟฟ้า

สาธารณะประจ าหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา จ านวน 16  หมู่บ้าน แต่ยังไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  ของประชาชน ทั้งนี้ ได้ด าเนินการติดตั้งเพ่ิมขึ้นตามล าดับความจ าเป็น ไฟฟ้าใช้ในครัวเรือน  
2,111 ครัวเรือน                                                                                                                         
5.3 การประปา 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ได้ใช้บริการประปาภูมิภาค จ านวน 6  หมู่บ้านและมีประปา
หมู่บ้านจ านวน 10 หมู่บ้าน ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  ทั้งนี้ก็ได้ด าเนินการก่อสร้าง
ตามล าดับความจ าเป็นต่อไป 
5.4 การโทรคมนาคม 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เสาสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน 5 เครือข่ายได้แก่ AIS 
TRUE DTAC และเครือข่ายสัญญานของ TOT และ CAT  
5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีการให้บริการ ไปรษณีย์ ให้บริการแก่ประชาชน  จาก
ไปรษณยี์ท่าอุเทน 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
6.1 การเกษตร  
 พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การเกษตรกรรม  เช่น  ท านา  ท าสวน  ท าไร่ แลเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าจ าปา มีล าห้วยไหลผ่าน มีหนองน้ าขนาดใหญ่หลายแห่ง โอกาส ที่จะพัฒนาระบบการผลิต
การเกษตรได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกไม้ผลให้มีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมข้ึน 

6.2 การประมง  
           พ้ืนที่ส่วนใหญ่ติดแม่น้ าโขง และแม่น้ าสงคราม จึงเหมาะแก่การท าประมง 
6.3 การปศุสัตว์ 

-  ประชาชนมีความพร้อมในการพัฒนา มีทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม ภูมิประเทศเหมาะ  แก่
การเพาะปลูก ท าการเกษตร และเลี้ยงสัตว์  
6.4 การบริการ  

การให้บริการประชาชนเป็นพันธกิจที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ให้ความส าคัญมาโดย
ตลอด  เพราะองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นของประชาชน  โดยประชาชน  
และเพ่ือประชาชนอย่างแท้จริง  ทั้งนี้  เพ่ือเป็นการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการ  ทางองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  เพ่ือให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  เอกสารทางวิชาการ  ระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการส่วนท้องถิ่น  ไว้ส าหรับคอยให้บริการประชาชนที่มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  
ด้วยการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร  การให้บริการประชาสัมพันธ์ด้านการจัดเก็บภาษีประเภทต่าง ๆ 
โดยได้จัดท าคู่มือแผนขั้นตอนข้อมูลเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนและถึงแม้ว่าองค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา จะประสบปัญหาในการจัดเก็บภาษีบางประเภท โดยเฉพาะปัญหาการจัดเก็บภาษีโรงเรือน
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และที่ดิน  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ก็สามารถประสานความเข้าใจกับตัวแทนหรือสถาน
ประกอบการให้เกิดความเข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมาย  ที่มุ่งเน้นการให้บริการ  เพ่ือ
ประโยชน์สูงสุดของประชาชนภายในเขต อบต. เป็นส าคัญ และประชาชนยังสามารถติดต่อขอข้อมูลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาได้ทางเว็บไซต์ www.thajumpa.go.th อีกด้วย 
6.5 ทรัพยากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว  ได้ด าเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยจัดประเพณีแข่งเรือและการแข่งขันเรือไฟโบราณเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม                     
6.6 อุตสาหกรรม 
  ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ  

          -  ปั้มน้ ามัน   จ านวน  3 แห่ง 
 -  โรงสี     จ านวน  16 แห่ง 
 -  ร้านค้า   จ านวน  56 แห่ง 

- ท่าทราย                             จ านวน             3        แห่ง 
- โรงเรือนเก็บเศษยางพารา         จ านวน   2 แห่ง 
- ร้านซื้อน้ ายางพารา   จ านวน  1 แห่ง 
- คาร์แคร์   จ านวน   1 แห่ง 
- ร้านวัสดุก่อสร้าง  จ านวน   1 แห่ง 

   - โรงน้ าแข็ง   จ านวน  1 แห่ง 
 - โรงงานท าเฟอร์นิเจอร์  จ านวน   2 แห่ง 
 - รีสอร์ท   จ านวน  2 แห่ง 
6.8 แรงงาน         

ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาไม่มีแรงอุตสาหกรรม โดยมีแรงงานรับจ้างทั่วไป  
7.เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านเกษตรและแหล่งน้ า) 
7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา เป็นพื้นที่ที่มีฝนตกชุก ท าให้การประกอบอาชีพ    ท า
นา ท าไร่ ท าสวน เป็นไปด้วยความสะดวก ท าให้ราษฎรมีรายได้เพ่ิมข้ึนและมีน้ าอุปโภคบริโภคประปาส่วน
ภูมิภาค 6 หมู่บ้าน ประปาหมู่บ้าน จ านวน 10 หมู่บ้าน  
7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีการท าไร่สับปะรด ไร่ยางพารา ท านา และปลูกผักสวน
ครัวท าให้มีรายได้เพ่ิมข้ึน และการค้าขายทั่วไปเพ่ิมมากข้ึน  ท าให้มีสภาพเศรษฐกิจโดยส่วนรวมดีข้ึน
ตามล าดับ 
7.3.ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม  เหมาะแก่การเกษตรกรรม  เช่น  ท านา  ท าสวน  ท าไร่ แลเขตพ้ืนที่
ต าบลท่าจ าปา มีล าห้วยไหลผ่าน มีหนองน้ าขนาดใหญ่หลายแห่ง ยังมีสถานีสูบน้ าและคลองส่งน้ าเพื่อส่งน้ าให้
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เกษตรกรในพ้ืนที่ใกล้เคียงแม่น้ าโขง โอกาส ที่จะพัฒนาระบบการผลิตการเกษตรได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกไม้
ผล ปลูกผักหลังฤดูการท านาเสร็จ ให้มีคุณภาพและปริมาณเพ่ิมข้ึน 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
8.1 การนับถือศาสนา    

ราษฎรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ  มีการปฏิบัติในด้านศาสนาและขนบธรรมเนียมประเพณี  เป็น
ประจ า  มีวัดจ านวน 15  แห่ง 
8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
ประเพณีท้องถิ่นที่ส าคัญที่นิยมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ 
  1. ประเพณีวันสงกรานต์ จัดขึ้นในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี  โดยองค์การบริหารส่วน
ต าบล   จัดให้มีพิธีสรงน้ าพระ, รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุเพ่ือขอพรในวันขึ้นปีใหม่ไทย 
  2. งานพิธีทางศาสนา  ได้แก่  งานวันมาฆบูชา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 4) งานวันวิสาขบูชา 
(ขึ้น 15 ค่ า เดือน 7) งานวันอาสาฬหบูชา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน  8) งานวันเข้าพรรษา (แรม 1 ค่ า เดือน 8-8)            
และงานวันออกพรรษา (ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11)  เป็นต้น3. งานรัฐพิธีต่างๆ ได้แก่ วันจักรี ตรงกับวันที่ 6  
เมษายนของทุกปี, วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ 5 พฤษภาคมของทุกปี, เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม     ของทุกปี ของทุกปี, วันปิยมหาราช  ตรงกับวันที่ 23 ตุลาคม
ของทุกปี   วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตรงกับวันที่ 5  ธันวาคม 
  4. ประเพณีไหลเรือไฟโบราณ อบต.จัดขึ้นวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี โดยจัดให้มี          
การประกวดไหลเรือไฟโบราณ เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนม 
  5.ประเพณีแข่งเรือกีบ จัดขึ้นก่อนวันออกพรรษาประมาณ 2  สัปดาห์ โดยประมาณของทุกปี 
  6.ประเพณีโส้สัมพันธ์ เหยา จัดขึ้นในวันขึ้น 3 ค่ า  เดือน 3  
  7. ประเพณีบุญเดือน 3 ขึ้น 3  ค่ า เป็นประเพณีผูกแขนเดือนสาม หรือที่เรียกว่าบุญข้าวจี่ 

8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาท้องถิ่น                                                                                                  
ภาษาท้องถิ่นที่ส าคัญท่ีนิยมสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน คือ ภาษาญ้อ และภาษาโส้ 
8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ละลึก  

สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ละลึกในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปา คือ ปลาร้าตัวใหญ่  สับปะรดหวาน 
9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
9.1 น้ า 

เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีแม่น้ าโขงกั้นพรมแดนประเทศไทย/สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสาย  เช่นแม่น้ าสงคราม และน้ าหนองขนาดใหญ่  
9.2 ป่าไม้ 

ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีป่าสงวน (ป่าดงกระแสน มีเนื้อที่ 1,473 ไร่) เป็นป่าที่อุดม
ด้วยพันธุ์และเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด 
9.3 ภูเขา 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ไมมี่ภูเขา 
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9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
          
 9.4.1  ทรัพยากรดิน 

ราษฎรส่วนใหญ่ใช้ที่ดินประกอบอาชีพ ท านา ท าสวน ท าไร่  และเป็นที่อยู่อาศัย 
 9.4.2  ทรัพยากรน้ า 

9.4.3ลักษณะของแหล่งน้ า 
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีแม่น้ าโขงกั้นพรมแดนประเทศไทย/สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ 
มีแหล่งน้ าธรรมชาติหลายสาย  เช่นแม่น้ าสงคราม และน้ าหนองขนาดใหญ่  

9.4.4  ทรัพยากรน้ า 
 *  แหล่งน้ าสาธารณะในต าบล 
 -  บ่อโยก  จ านวน  15 แห่ง 
 

อ่างเก็บน้ า ขนาด สภาพแหล่งน้ า 
1. อ่างเก็บน้ าห้วยปลาฝา 10  ไร่ เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรสามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
2. อ่างเก็บน้ าห้วยเชือม 30 ไร่ เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรสามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
3. อ่างเก็บน้ าห้วยแวง 200 ไร่ เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรสามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
4. อ่างเก็บน้ าห้วยขี้หมู 20 ไร่ เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรสามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 

 
 *   แหล่งน้ าธรรมชาติในต าบล 
 

ชื่อล าน้ า /  
แหล่งน้ า 

ไหลผ่าน สภาพแหล่งน้ า 

1.  แม่น้ าโขง หมู่ 1,2,3,๔,5,6 กว้าง 1,000 เมตร ยาว 10 กม. เป็นแหล่งน้ าสายหลักของต าบล ปัจจุบัน
ใช้ในการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ สภาพล าน้ ามีน้ าใช้ตลอดทั้งปี ใช้ประโยชน์เพ่ือ   
การท านาปรัง มีสถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้าที่ใช้น้ าจากแม่น้ าโขง จ านวน 4 สถานี  

2. แม่น้ า
สงคราม 

หมู่  11 กว้าง 100 เมตร ยาว 3 กม. เป็นล าน้ าเพ่ือการเกษตรปัจจุบันใช้ใน
การเกษตรสภาพล าน้ ามีน้ าตลอดทั้งปี ใช้ในการท านา (ไม่สามารถน าน้ ามา
ใช้ได้) 

3. ห้วยทวย หมู่  9 , 12 กว้าง 50 เมตร ยาว 20 กม. เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดปี สภาพล า
น้ าตื้นเขิน บางส่วน ใช้ประโยชน์ในการท านา  ปลูกข้าวโพด และมันเทศ 

4. ห้วย
ก้านเหลือง 

หมู่  7, 14 กว้าง 15 เมตร ยาว20 กม. ปัจจุบันใช้น้ าเพ่ือการเกษตรเป็นส่วนใหญ่     
สภาพห้วยใช้การได้ ปริมาณไม่เพียงพอเพ่ือการเกษตร ใช้ประโยชน์ใช้ท านา
และเลี้ยงสัตว์   

5. ห้วย
กระทาด 

หมู่  7,10 กว้าง 10 เมตร ยาว 20 กม. สภาพล าน้ าเก็บน้ าไม่ได้ตลอดทั้งปีและตื้นเขิน
บางช่วงปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการเกษตร ใช้น้ าเพ่ือการท านาปี  และเลี้ยง
สัตว์ 
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6.  ห้วยหวาย
หลึม 

หมู่  10,11,13 กว้าง 10 เมตร ยาว 20 กม. ภาพล าน้ าเก็บน้ าไม่ได้ตลอดทั้งปี และตื้นเขิน
บางช่วงปริมาณน้ าไม่เพียงพอในการเกษตร ใช้น้ าเพ่ือการท านาปีปลูก
แตงกวา  ข้าวโพด และเลี้ยงสัตว์    

7.  ห้วยกอก หมู่ 9,14 กว้าง 15 เมตร ยาว 3 กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดทั้งปีปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

8.  ห้วย
ปลาฝา 

หมู่ 6, 7,8,15 กว้าง  30 เมตร ยาว 6 กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดทั้งปีปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

9.  ห้วยบ่อ หมู่  9 กว้าง 15 เมตร ยาว 3 กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดทั้งปีปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

10.  ห้วย
เชื่อม 

หมู่ 5,6 กว้าง 10 เมตร ยาว 3 กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดทั้งปีปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

11.  ห้วย
ทราย 

หมู่ 
1,2,3,4,8,9,12,

14 

กว้าง 6 เมตร ยาว 20  กม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดทั้งปีปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

12. ห้วยภู
แวง 

หมู่  1,3,4, กว้าง 10  เมตร ยาว  3  กม.  สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้
ตลอดทั้งปีปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

13. ห้วยสาย
นา 

หมู่  1,2 กว้าง 6 เมตร ยาว 7 กม. มีการขุดลอกเพ่ิมเติม 50 เมตร สภาพ  ล าน้ าใช้
การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปีปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตร
ตลอดทั้งปี 

14. หนองอี
เฒ่า 

หมู่  1 4ไร่ ลึก 2 เมตร สภาพตื้นเขินไม่สามารถใช้กักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี 

15 หนองนา
น้อย 

หมู่ 3 3ไร่ ลึก 2 เมตร สภาพตื้นเขินไม่สามารถใช้กักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี 

16.หนองสี
บานวงศ์ 

หมู่  14 3 ไร่ ลึก 3 เมตร เป็นแหล่งน้ าสาธารณะสภาพหนองน้ ามีน้ าใช้ตลอดทั้งปี 

17. หนองค า
มน 

หมู่  10,11 296 ไร่ ลึก 2 เมตร  สภาพหนองน้ าใช้การไม่ได้ดี  สภาพตื้นเขิน 

18. หนองไข่
นก 

หมู่ 12 15 ไร่  ลึก 2 เมตร  สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี
ปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

19. หนองค า หมู่ 11 15 ไร่ ลึก 3 เมตร  สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี
ปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

20.หนองปาด
หมู 

หมู่  1 3  ไร่ ลึก 2  เมตร สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี
ปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

21. ห้วยอีตุ่น หมู่ 15 1 ไร่ 500 เมตร  สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี
ปริมาณเพียงพอเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี 

22. หนอง
ดาน 

หมู่ 4 2 ไร่  ลึก 2.50 เมตร  สภาพตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ าได้ 
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*  แหล่งน้ าสาธารณะ 
ฝาย ขนาด สภาพแหล่งน้ า 

1. ฝายน้ าล้น หมู่ 2 สูง 3 ม. ก. 50 ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
2. ฝายน้ าล้น หมู่ 8 สูง 3  ม. ก. 15 ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
3.  ฝายน้ าล้น หมู่ 9 สูง 1.5 ม. ก. 1ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
4. ฝายน้ าล้น หมู่ 11 สูง 3.5 ม. ก. 5ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
5.  ฝายน้ าล้น หมู่ 13 สูง 3.5 ม. ก. 1ม. สภาพใช้การไม่ได้  
6. ท านบ ห้วยถ้ า 9 ไร่ ลึก 3 ม. สภาพล าน้ าใช้การได้ดี สามารถกักเก็บน้ าได้ตลอดทั้งปี

ปริมาณ 
7. ฝายน้ าล้น หมู่ 12 สูง 2 ม. ก. 10 ม. สภาพฝายใช้การไม่ได้ได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 
8. ฝายน้ าล้น หมู่ 2 สูง 2 ม. ก. 10 ม. สภาพฝายใช้การได้ดี  สามารถกักเก็บน้ าใช้ได้ตลอดทั้งปี 

 
 8.4.3  ทรัพยากรป่าไม้ 

  ป่าไม่ในต าบลท่าจ าปามีป่าสงวน (ป่าดงกระแสน มีเนื้อที่ 1,473 ไร่) เป็นป่า  เป็นป่าดิบ
ชื้นซึ่งจะอยู่ในป่าชุมชนของแต่ละหมู่บ้านในปัจจุบันมีการพัฒนาทรัพยากรป่าไม้โดยการปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมใน
ทุกปีและมีการตั้งกลุ่ม รสทป. ในการรักษาทรัพยากรป่าไม้  
 8.4.4  ทรัพยากรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาแต่มีประเพณีที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวคือการแข่งเรือกีบ ซึ่ง
จะจัดก่อนวันออกพรรษาประมาณ  1 สัปดาห์ ณ บริเวณแม่น้ าโขงหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 บ้านท่าจ าปา และ
ประเพณีไหลเรือไฟโบราณ ซึ่งจะไหลในวันขึ้น 14 ค่ า เดือน 11 ของทุกปี บริเวณท่าน้ าบ้านท่าดอกแก้วถึง 
บ้านท่าจ าปา 

8.4.5  สภาพสิ่งแวดล้อม 
  ในสภาพโดยรวมแล้วไม่มีมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
และปัญหาขยะมูลฝอย 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ( 2560 – 2562) 

2.1 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
                          2.2 ผลที่ได้รับ และผลกระทบ 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  มีดังนี้ 
 

ที ่ โครงการ ผลที่ได้รับ ผลกระทบ 
1. ควบคุมและป้องกันไข้เลือดออกเพ่ือเป็นค่าซื้อ

สารก าจัดลูกน้ ายุงลาย  
ประชาชนไม่เป็นไข้เลือดออกและ
รู้ จั ก วิ ธี ป้ อ ง กั น โ ด ย วิ ธี ก า ร ใ ส่
ทรายอะเบท 

- 

2. จ้างเหมาบริการพ่นหมอกควันเพื่อป้องกัน
ยุงลาย 

- ประชาชนไม่เป็นไข้เลือด - 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคติดต่อ 

อาสาสมั ครสาธา รณสุ ขประจ า
หมู่บ้านมีความรู้ในการป้องกันและ
ควบคุม โ รคติ ดต่ อและสามารถ
ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์ได้ 

- 

4. จัดซื้อวัสดุการแพทย์เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุ
การแพทย์ที่จ าเป็นในการปฐมพยาบาล
เบื้องต้นหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เพื่อใช้ในศูนย์
กู้ชีพต าบลท่าจ าปา  

มี วั ส ดุ อุปกรที่ เ หมาะสม ในการ
ช่วยเหลือผู้ป่วยในศูนย์กู้ชีพกู้ภัย 

- 

5. เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานก าจัดขยะ   

มีวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานก าจัด
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสม 

- 

6. ค่าจัดซื้อวัสดุการฝังกลบ,ก าจัดเชื้อรา และ
หนอนแมลงวัน   

สามารถฝังกลบขยะได้ถูกวิธี ไม่มีสถานที่ส าหรับทิ้ง
ขยะมูลฝอย 

7. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับ
ท้องถิ่น   

สร้างสุขภาพในชุมชน - 

8. สนับสุนนเบี้ยยังชีพ/ผู้ป่วยเอดส์เพื่อจ่ายเป็น
ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ านวน 3 คนๆ ละ 
12 เดือนๆ ละ 500  บาท 

สร้างหลักประกันรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 

- 

9. สนับสนุนการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่
ผู้สูงอายุ 

สร้างหลักประกันรายได้ให้กับ
ผู้สูงอายุ 

- 
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ที ่ โครงการ ผลที่ได้รับ ผลกระทบ 

10. สนับสนุนสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
หรือทุพพลภาพ   

พิการหรือทุพพลภาพได้รับการ
สนับสนุนสวัสดิการทางสังคม 

- 

11. โครงการมหาดไทยใส่ใจผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่ - 

12. สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดย
ให้ชุมชนดูแลกันเอง 

- 

13. จัดการแข่งขันกีฬาดอกจ าปาเกมส์ ประชาชนในต าบลได้มีสนามเล่น
กีฬาเพ่ือออกก าลังกายเพ่ือห่างไกล
ยาเสพติด 

- 

14. อุดหนุนโรงเรียนบ้านดอนติ้ว ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา 4 ญ้อสัมพันธ์ 

ส่งเสริมกีฬาในกลุ่มโรงเรียนญ้อใน
การสร้างความสัมพันธ์และสามัคคี
กัน 

- 

15. อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยพระ  ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา 3 โส้ 

ส่งเสริมกีฬาในกลุ่มโรงเรียนญ้อ
และโซ่ในการสร้างความสัมพันธ์
และสามัคคีกัน 

- 

16. โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นท่าอุเทนสัมพันธ์ หน่วยงานราชการในต าบลมี
ความสัมพันธ์กันและง่ายต่อการ
ประสานงาน 

- 

17. จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกก าลังกาย  หมู่ที่  1 ประชาชนมีอุปกรณ์ในการออก
ก าลังกาย 

- อบต. ไม่มีสนามกีฬาเป็น
ของตนเอง 

18. การแข่งขันกีฬาช่อจ าปาเกมส์ ประชาชนและหน่วยงานราชการใน
ต าบลมีความสัมพันธ์กันและง่ายต่อ
การประสานงาน 

- 

19. การแข่งขันกีฬาฟุตซอล ส าหรับเยาวชนใน
ต าบลท่าจ าปา 

ประชาชนเยาวชนรู้เทคนิคกฎ
กติกาในการเล่นกีฬาฟุตซอล 

- 

20. ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ต าบลท่าจ าปา 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในเขต
ต าบลและทางหลวง 

- 

21. อุดหนุน ศูนย์อุดหนุน ศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอ าเภอท่าอุเทน 
ตามโครงการป้องกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

ประชาชนและเยาวชนรู้จักพิษภัย
ของยาเสพติดและไม่เก่ียวข้องกับ
ยาเสพติด 

- 
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ที ่ โครงการ ผลที่ไดร้ับ ผลกระทบ 

22. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาลปี
ใหม ่

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งใน
เขตต าบลและทางหลวง 

- 

23. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเทศกาล
สงกรานต์ 

เพ่ือลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งใน
เขตต าบลและทางหลวง 

- 

24. ฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายา  เสพติด ประชาชนและเยาวชนรู้จักพิษ
ภัยของยาเสพติดและไม่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

- 

25. โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ในการเกิดสาธารณภัยต่างๆ ได้
อย่างทันท่วงที 

- 

26. โครงการอบรมป้องกันอัคคีภัย  ประชาชนและเจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้ตระหนักและเข้าใจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเกิด
อัคคีภัยและแนวทางป้องกัน
หรือลดความเสี่ยงภัย 

- 

27. จัดท าประชาคมหมู่บ้าน ศึกษาปัญหาความต้องการของ
ประชาชนเพ่ือเป็นข้อมูลในการ
พัฒนาต าบล 

- 

28. ฝึกอบรมตามโครงการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างสมาชิกในครัวเรือน 

ปลูกฝังให้เด็กผู้ปกครองมีความ
กตัญญูในครอบครัว 

- 

29. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น รณรงค์ลดอุบัติเหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ เช่น เทศกาลปีใหม่ 
หรือเทศกาลสงกรานต์ ป้ายประชาสัมพันธ์ต้าน
ยาเสพย์ติด  การปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 

ประชาสัมพันธ์จัดกิจกรรม
โครงการต่าง ๆ ตามนโยบาย
ของรัฐบาลให้ประชาชนทราบ 

- 

30. ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา เข่นโล่,รางวัล,ค่าจ้างพิมพ์,ค่าจ้างถ่าย
เอกสาร 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

31. กรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆ  
และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน  เช่น  ภัย
ต่าง ๆ ตามธรรมชาติ  ภัยอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้นโดยมิได้
ตั้งใจ หรือเจตนาให้เกิด    ในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปา   

ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ
ในการเกิดสาธารณภัยต่างๆ  
อย่างทันท่วงที 

- 
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ที ่ โครงการ ผลที่ได้รับ ผลกระทบ 
32. ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล

ท่าจ าปา 
มีสถานที่ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอต่อ
การกบริการประชาชน 

- 

33. ก่อสร้างบ้านพักพร้อมก่อสร้างรั้วสถานีสูบน้ าบ้านท่า
จ าปา 1 

พนักงานสูบน้ ามีที่พักอย่าง
ปลอดภัย 

- 

34. ก่อสร้างบ้านพักพร้อมก่อสร้างรั้วสถานีสูบน้ าบ้านท่า
จ าปา 2 

พนักงานสูบน้ ามีที่พักอย่าง
ปลอดภัย 

- 

35. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ริมทางภายในหมู่บ้าน
ท่าจ าปา หมู่ที่ 1 ซอยบ้านนายวิไล – ทางหลวง 
212   

เพ่ือการระบายน้ าดีไม่ท่วมขัง - 

36. ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ริมทางภายในบ้านท่า
จ าปาหมู่ที่ 2  ซอยเข้าวัดศรีสวัสดิ์ 

เพ่ือการระบายน้ าดีไม่ท่วมขัง - 

37. ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.  หมู่ที่ 2 ซอยข้างบ้าน
นางหอมจันทร์ 

เพ่ือการระบายน้ าดีไม่ท่วมขัง - 

38. ก่อสร้างรางระบายน้ าริมทางภายในหมู่บ้านค าเตย 
หมู่ที่ 16  จากบ้านนายวุฒิชัย – บ้านนางพันธ์ 

เพ่ือการระบายน้ าดีไม่ท่วมขัง - 

39. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ริมทางภายใน
หมู่บ้านบ้านห้วยพระหมู่ที่ 9   

เพ่ือการระบายน้ าดีไม่ท่วมขัง - 

40. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านท่า
จ าปา หมู่ที่ 2 จากบ้านนายปิยภัทร – ริมเขื่อน
แม่น้ าโขง 

การคมนาคมสะดวก - 

41. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านค า
พอก หมู่ที่ 3สายข้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค าพอก 
ถึงถนนสายค าพอก – ดอนแดง 

การคมนาคมสะดวก - 
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42. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน

ค าพอก หมู่ที่ 4 ถนนสายคึกฤทธ์ จาก กม.ที่ 
0+310 ถึง กม.ที่ 0+395  

การคมนาคมสะดวก - 

43. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านท่าดอกแก้ว หมู่ที่ 5  สายบ้านท่าดอก
แก้ว – โรงเรียนชุมชนบ้านท่าดอกแก้ว 

การคมนาคมสะดวก - 

44. ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน
ท่าดอกแก้วหมู่ที่ 6  สายบ้านท่าดอกแก้ว – 
โรงเรียนชุมชนบ้านท่าดอกแก้ว 

การคมนาคมสะดวก - 

45.  ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10 สายทางเข้าบ้าน
นายตัน    โยบุตดา        

การคมนาคมสะดวก - 

46. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้านดอนติ้ว หมู่ที่ 10ซอยทางเข้าบ้าน
นายศรีไพร  ศรีหะมงคล 

การคมนาคมสะดวก - 

47. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในบ้าน
ท่าแต้หมู่ท่ี 11  สายท่าแต้ - ห้วยทราย 

การคมนาคมสะดวก - 

58. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนา
ดอกไม้ หมู่ที่ 12 สายห้วยทราย – ป่าดงกระ
แสน  

การคมนาคมสะดวก - 

49. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอน
แดง หมู่ที่ 15 สายบ้านดอนแดง – บ้านค า
พอก 

การคมนาคมสะดวก - 

50. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านค าเตย 
หมู่ที่ 16 สายบ้านนางหวาน – ค าเตยน้อย 

การคมนาคมสะดวก - 

51. ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พื้นที่เกษตรบ้านค าเตย
หมู่ที่ 7 สายนากระแต้ 

การคมนาคมสะดวก - 
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52. ก่อสร้างถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตรบ้านดอน
ติ้ว หมู่ที่ 10 สายนานายปิยภัทร  โยบุตดา 

การคมนาคมสะดวก - 

53. ก่อสร้างถนนลูกรังบ้านห้วยพระ หมู่ที่ 14  
สายรอบดอนปู่ตาบ้านห้วยพระ 

การคมนาคมสะดวก - 

54. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร
บ้านปุ่งแกหมู่ท่ี 13  สายปุ่งแก –  บ้านดง  

การคมนาคมสะดวก - 

55. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พ้ืนที่การเกษตร
บ้านดอนแดง หมู่ที่ 8 สายแยกจากถนนสาย
ดอนแดง – ค าพอก 

การคมนาคมสะดวก - 

56. ขุดลอกดินตะกอนรางระบายน้ า คสล. ริมทาง
ภายในหมู่บ้านท่าจ าปา หมู่ที่ 1   

เพ่ือการระบายน้ าดีไม่ท่วมขัง - 

57. ขุดเจาะบ่อบาดาลบ้านนาดอกไม้ หมู่ที่ 12 ประชาชนมีน้ าใช้ในช่วงฤดูแล้ง - 

58. อุดหนุนส านักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
จังหวัดนครพนม ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง 
หรือโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าภายในเขต
พ้ืนที่ต าบลท่าจ าปา 

ประชาชนมีไฟฟ้าแสงสว่างใช้
อย่างทั่วถึง 

 

59. สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ แสดงถึงการให้ความส าคัญของ
เด็กซ่ึงเป็นอนาคตชาติในวัน
ข้างหน้า 

- 

60. โครงการมหกรรมการเสริมสร้างพัฒนาการ
เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กในศพด. มีเวทีแสดงออก
พัฒนาการทางด้านอารมณ์ สังคม 
สติปัญญา 

- 

61. วัสดุรายหัว ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขต
พ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา 

เด็กใน ศพด.มีอุปกรณการเรียน
การสอนที่เหมาะสมและทันสมัย 
 

- 
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62. เพ่ือจ่ายเป็นทุนการศึกษาให้แก่ผู้ดูแลเด็ก พนักงานครู ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแล

เด็ก 
- 

63. อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าจ าปา ตามโครงการ
อาหารกลางวัน  

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

64. อุดหนุนโรงเรียนชุมชนบ้านค าพอกท่าดอก
แก้ว ตามโครงการอาหารกลางวัน 

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

65. อุดหนุนโรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ตาม
โครงการอาหารกลางวัน 

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

66. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายอุดหนุน
โรงเรียนบ้านดอนแดง     

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

67. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายอุดหนุน
โรงเรียนบ้านดอนติ้ว    

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

68. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายอุดหนุน
โรงเรียนบ้านห้วยพระ     

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

69. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายอุดหนุน
โรงเรียนบ้านท่าแต้ปุ่งแก    

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

70. สนับสนุนอาหารกลางวัน เพ่ือจ่ายอุดหนุน
โรงเรียนบ้านค าเตย     

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

71. สนับสนุนอาหารกลางวัน เ พ่ือจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา   ส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบถ้วนเพื่อเสริมพัฒนาเด็ก 

- 

72. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบล
ท่าจ าปา,เด็กอนุบาล และเด็กประถมศึกษา
ที่ 1-6 โรงเรียนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าจ าปา 

เด็กใน ศพด. และ 
โรงเรียนประถมศึกษาได้สารอาหารอย่าง
ครบ 5 หมู่ 

- 
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73. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอท่าอุเทน   ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม
เกิดมาช้านานอยู่กับท้องถิ่นสืบไป 

- 

74. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลท่าจ าปา   ประชาชนอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นร่วม
เกิดมาช้านานอยู่กับท้องถิ่นสืบไป 

- 

75. ค่าวัสดุ อุปกรณ์และค่าจ้างเหมาต่าง ๆ ,ค่า
ด าเนินงานด้านต่าง ๆ เพ่ือใช้ในงานพิธีทาง
ศาสนา รัฐพิธีและงานประเพณีท้องถิ่นต่าง ๆ 

ใช้ในการปฏิบัติราชการในการให้บริการ
สาธารณะ 

- 

76. โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดิน เพ่ือเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเถลิง
ถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 พรรษา 

ประชาชนอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและป้องกันการบุกรุกป่า 

- 

77. ขุดบ่อขยะ หมู่ที่ 3 ประชาชนมีที่ท้ิงขยะและง่ายต่อการขน
ขยะ 

- 

78. ขุดบ่อขยะ หมู่ที่ 10 ประชาชนมีที่ท้ิงขยะและง่ายต่อการทิ้ง
ขยะ 

- 

79. การขับเคลื่อนโครงการเมืองสะอาดคนในชาติ
มีสุข    

เป็นการลดขยะตั้งแต่ต้นทางโดยการคัด
แยกขยะในระดับครัวเรือน 

- 

80. ค่าใช้จ่ายในการจัดประเพณีแข่งเรือประเพณี
ต าบลท่าจ าปา เพ่ือเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

สืบสานประเพณีที่สืบทอดกันมาของ
หมู่บ้านที่อยู่ริมแม่น้ าโขง 

- 

81. โครงการส่งเสริมอาชีพส าหรับประชาชนใน
ต าบลท่าจ าปา     

ประชาชนมีอาชีพเสริมจากอาชีพหลัง
และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน 

- 

82. โครงการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    ประชาชนตระหนักถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและน้อม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การด ารงชีวิต 
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83. ปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ ปลูกฝังให้ประชาชนมีความจงรักดิ์ภักดี
ต่อสถาบันส าคัญของชาติ 

- 

84. ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในส านักงานให้
น่าอยู่พร้อมให้บริการประชาชน 

- 

85. ค่ า จ้ า ง เ ห ม า ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
โทรคมนาคม 

ปรับปรุงระบบโทรคมนาคมภายใน
ส านักงานให้น่าอยู่พร้อมให้บริการ
ประชาชน 

- 

86. ค่าจ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านอาคาร
ส านักงานที่ปรับปรุงหลังใหม่ 

ติดตั้งผ้าม่านอาคารภายในส านักงาน
ให้น่าอยู่พร้อมให้บริการประชาชน 

 

87. เลือกตั้ง นายก/ส.อบต.(กรณีครบ
วาระ/แทนต าแหน่งที่ว่าง) 

มีจ านวน สอบต. หรือนายก อบต. 
ตามจ านวนที่กฎหมายก าหนด 

- 

88. โ ค ร ง ก า ร   อ บ ต . สั ญ จ ร พ บ
ประชาชน    

ประชาชนมีเวทีแสดงความคิดเห็นใน
การพัฒนาต าบลและขอความ
ช่วยเหลือ 

- 

89. จัดซื้อหนังสือพิมพ์   
 

ส่งเสริมให้ประชาชนรักการอ่านและ
สนใจข่าวสาร 

- 

90. การเลี้ยงรับรองการประชุมสภา
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปาในโอกาสต่าง ๆ 

องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปามี
การประชุมและมีการรับรองการ
ประชุม 

- 

91. บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปา 

ทรัพย์สินของ อบต.ท่าจ าปา อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานในการบริการ
สาธารณะ 

- 

92. วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

93. วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  
 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

94. วัสดุงานบ้านงานครัว 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัวและวัสดุที่ใช้ท าความ
สะอาด เช่น  ช้อน  ชาม  แปรง  
ไม้กวาด  แก้วน้ า  จานรอง  และ 
อุปกรณ์อ่ืน ๆ 

 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 
 
 
 

- 

95. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อน้ าดื่มบรรจุ
ขวดและบรรจุถัง   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 
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 ที ่ โครงการ ผลที่ได้รับ ผลกระทบ 
96. วัสดุเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่น  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติ

ราชการในการบริการสาธารณะ 

- 

97. ค่าใช้จ่ายตามโครงการสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน 

การพัฒนาต าบลและสร้างความ
ปรองดองและสมานฉันท์ในชุมชน 

- 

98. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเพ่ือ
เป็นค่าจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง  
รถบรรทุก (ดีเซล)   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

99. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่นแผ่น
จัดเก็บข้อมูล,หมึกและค่าจัดซื้อ
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงาน 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

100. จ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุคงทนถาวร 
เช่นเครื่องเขียนแบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์
ที่ได้จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์
เป็นต้น 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

101. ประเภทครุภัณฑ์ส านักงาน 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อน 
จ านวน 5 ตัว ตัวละ 2,000 บาท     

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

102. ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนังส าหรับ
อาคารส านักงาน ขนาด 16 นิ้ว 
จ านวน 6 ตัว1,100 บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

103. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน จ านวน 3 หลัง หลงัละ 
3,500  บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

104. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์
ส านักงาน   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

105. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อม
ติดตั้ง ส าหรับอาคารที่ปรับปรุง
ใหม่ จ านวน 2 เครื่อง   ๆละ 
40,000 บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 
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106. ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ

พร้อมติดตั้ง ส าหรับอาคาร
ส านักงานที่ปรับปรุงใหม่ 
จ านวน 1 เครื่อง ๆ 26,000
บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

107. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ
ตั้งโต๊ะ จ านวน 3 ชุด ๆ ละ 
29,000 บาท     

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

108. เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์
แบบเลเซอร์ จ านวน 3 เครื่อง 
ๆ เครื่องละ 7,900 บาท   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

109. เป็นค่าบ ารุงและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ซ่อมแซมบ ารุง
โครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาด
ใหญ่  

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

110. อุดหนุน อปท. (โครงการศูนย์
ประสานงานและรวบรวมข้อมูล
ข่ า วส ารของ  อปท .  ระดั บ
ต าบล) 

มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ เพ่ือเป็นสถานทีใ่น
การปิดประกาศจัดซื้อจัดจ้างท าให้เกิด
ความโปร่งใส 

- 

111. อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อบต.หนองเทา) ตาม
โครงการศูนย์ประสานงานและ
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่ วนท้องถิ่ นระดับ
อ าเภอ)   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

112. ค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ
เสื่อมสภาพและวัสดุ                  
คงทนถาวรฯ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 
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113. ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น

หมึก อุปกรณ์เพ่ิมเติม เป็นต้น 
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

 

114. ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร
บานเลื่อน จ านวน 1 หลัง ๆละ 
3,500 บาท  

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

115. ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์ส านักงาน  เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

116. เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อถังบรรจุน้ า
ดับเพลิงมือโยกแบบสะพาย 
ขนาดบรรจุน้ าไม่น้อยกว่า 20 
ลิตร จ านวน 3 ถัง ๆ ถังละ 
700 บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

117. ค่าจัดซื้อหัวฉีดน้ าดับเพลิงแบบ
ฟ็อคซ์ จ านวน 1 อัน    

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

118. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อสิ่งของที่
เป็นวัสดุเสื่อมสภาพและวัสดุ
คงทนถาวรฯ  เช่นเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการ
ซื้อหรือการจ้างพิมพ์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

119. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก
เอกสาร 2 หลัง จ านวน 1 หลัง 
ๆ ละ 5,500  บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

120. เพ่ือจ่ายเป็นค่าซื้อตู้เก็บเอกสาร
บานเลื่อน  2 หลัง ๆ  จ านวน
3,500 บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 

121. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อน  จ านวน 
2 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท  

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการในการ
ให้บริการสาธารณะ 

- 
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122. ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน

การให้บริการสาธารณะ 

- 

123. ค่าจัดซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุ   เสื่อมสภาพ
และวัสดุคงทนถาวรฯ เช่นเครื่องเขียน 
แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ได้จากการซื้อหรือ
การจ้างพิมพ์ 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

124. ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นจัดเก็บ
ข้อมูล หมึกและค่าจัดซื้อโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน     

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

125. ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีล้อเลื่อน จ านวน 3 ตัว  
ๆ ละ 2,000 บาท 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

126. ค่าจัดซื้อตู้เอกสารบานเลื่อน จ านวน 1 
หลัง ๆ ละ 3,500 บาท  

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

127. ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

128. ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ 
จ านวน 1 ชุด ๆ ละ 29,000 บาท   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

129. ค่าซื้อสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนถาวร ฯ 
เช่นเครื่องเขียน แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์ ได้
จากการซื้อหรือการจ้างพิมพ์ เป็นต้น 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

130. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหลอดไฟฟ้า 
สายไฟ หลอดไฟ ปลั๊กไฟฟ้า และวัสดุ
ไฟฟ้าอ่ืนๆ   

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

131. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 
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132. ค่าซื้อวัสดุก่อสร้าง เช่น ปูนซีเมนต์ ทราย 
ค้อน เลื่อย ฯลฯ อุปกรณ์ต่างๆที่เก่ียวกับ
การซ่อมแซม 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

133. ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน จ านวน 1 เครื่องๆ 
ละ 21,000 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

134. เพ่ือจ่ายเป็นค่าจัดซื้อแอสฟัลท์ติกส าเร็จรูป 
เพ่ือใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต
พ้ืนที่ต าบลท่าจ าปา  

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

135. ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์  

เพ่ือจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น 
กระดาษต่อเนื่อง หมึก ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ แป้นพิมพ์ และ
อุปกรณ์เพ่ิมเติม 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

136. ประเภทวัสดุส ารวจ 

 เป็นค่าซื้อวัสดุส ารวจ เช่นสีสเปรย์  ตะปู 
เชือกฟาง ฯลฯ  

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

137. ครุภณัฑ์ส านักงาน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจดัซื้อครภุัณฑ์ส านกังาน 

เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

138. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง  ค่าพาหนะ  
ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่าย 
อ่ืน ๆ  ของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างในส่วนการคลัง ที่ได้รับ
อนุญาตให้เดินทางไปราชการ เพื่อจ่ายเป็น
ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   
ในการส่งพนักงานส่วนต าบล  และ
พนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

- 
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139. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการบริการ

จัดเก็บภาษีเชิงรุก   
เพ่ือใช้ในการปฏิบัติราชการใน
การให้บริการสาธารณะ 

- 

140. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

- 

141.  ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง
ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ และ
เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการให้พนักงาน
และพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา  จ านวน   
70,000 บาท 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

- 

142. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

- 

143. เพ่ือจ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการใน
ประเทศ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่า
เช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่นๆของอาสามัค
รป้องกันฝ่ายพลเรือน 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

- 

144. เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการในประเทศ  เช่น  ค่าเบี้ยเลี้ยง , 
ค่าพาหนะ , ค่าเช่าที่พักและค่าใช้จ่ายอื่น 
ๆ ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางไปราชการ 
และเพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและ
ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ   ในการให้พนักงาน
และพนักงานจ้างไปอบรมสัมมนา   

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

- 

145. เพ่ือจ่ายเป็นค่ารายจ่ายอ่ืนๆ ซึ่งไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดหนึ่งหมวดใด เช่น  
ค่าภาษีและค่าธรรมเนียมค่าภาษี
ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ ค่าที่ปรึกษา
ซึ่งไม่เกี่ยวกับครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง 
หรือไม่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้าง 
เช่น ค่าจ้างการศึกษาพัฒนาระบบบริหาร
จราจร ค่าจ้างบริหารจัดการระบบต่างๆ  
ส ารวจความพึงพอใจ 

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

- 
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2.3.สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 
SWOT ประเด็นการพัฒนาและปัญหา แนวทางการพัฒนาและแก้ไข 

1.จุดแข็ง 1.1 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาตั้ งอยู่       
ในพ้ืนที่การคมนาคมสะดวก โดยมีถนนทาง
หลวงสาย 212 (นครพนม-หนองคาย)เป็น
ถนนสายหลัก และภายในเขต อบต.ยังมีถนน
เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ที่ใช้ในการคมนาคมอีก
จ านวน 10 สาย ปัจจุบันถนนสายหลักมีการ
ปรับปรุงให้สามารถรองรับความเจริญได้มาก
ขึ้นท าให้ประชาชนสามารถติดต่อได้สะดวกใน
ทุกพ้ืนที่. 

1.1  เร่งพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์รวมความเจริญ       
ของ อบต. ในอนาคต 

   -  ส่งเสริมการเกษตรลงทุนที่ไม่ท าลาย
สิ่งแวดล้อม 

   -  ปรับปรุงเส้นทางให้มีความสะดวกในการ
ขนส่งสินค้าทางการเกษตรแบบโลจิสติกส์ 

 1.2 การแบ่งส่วนราชการของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา มีความชัดเจนท าให้ง่ายต่อการ
ก ากับดูแล 

1.2 จัดให้ระบบการท างานให้เป็นรูปแบบ       
ที่ ชั ด เจน รั ดกุม เ พ่ือการรองรับการ
ขยายตัวของ อบต. ในอนาคต 

 1.3 มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนภายใน เขต อบต.และภายนอกท า
ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน  ได้ตรงเป้าหมายและ
รวดเร็ว 

1.3  มีการจัดระบบการท างานตลอดจนสาย 
ง านบั ง คั บบั ญช า ให้ ถู ก ต้ อ ง ชั ด เ จ น          
ไม่ซ้ าซ้อน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้จริง 

 1.4 เจ้าพนักงานระดับผู้บริหารลงมาถึงผู้ปฏิบัติ          
ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานตลอดจน กฎ/
ข้อบังคับ/ระเบียบของ อบต.และมีทัศนคติที่ดี
ต่อองค์กร 

1.4  ให้บุคลากรได้รับทราบกฎหมายที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

 1.5 อัตราก าลังของ อบต.ยังมีน้อย การแบ่งส่วน
ราชการยั งไม่ซับซ้อนท าให้ผู้บริหารดูแล       
ได้ทั่วถึง 

1.5 เพ่ิมอัตราก าลังบุคลากรให้เพียงพอกับ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

 1.6 พ้ืนที่ของ อบต.ท่าจ าปา เป็น อบต.ขนาดกลาง
ท าให้ดูแลได้ทั่วถึง 

1.6  รณรงค์ให้บุคลากรมีจิตส านึกที่ดีต่อ
องค์กรของตนเอง 

 1.7  อบต.ท่ าจ าปา  มีกฎ/ระ เบียบตลอดจน 
ข้อบัญญัติเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.7  ทบทวนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับ
ทราบกฎ ระเบียบให้ เข้าใจและน าไป
ปฏิบัติได ้

 1.8 มีการก าหนด และวางแผนการพัฒนาอย่างเป็น
รูปธรรมเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

1.8  แผนพัฒนาที่วางไว้ต้องเป็นประโยชน์แก่
ประชาชนและสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 

 1.9 การด าเนินการทางด้านงบประมาณของ อบต.มี
ความเป็นอิสระต่อการใช้จ่ายงบประมาณตาม
อ านาจหน้าที่ให้สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับ
ประชาชนภายในพ้ืนที่ได้ตรงตามความต้องการ 

1.9  ให้ เน้นผลประโยชน์ของประชาชน       
เป็นหลักและมีความโปร่งใสสามารถ
ตรวจสอบได ้
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2.จุดอ่อน 2.1 บุคลากรมีน้อยแต่ปริมาณงานมีมากท าให้
บุคลากร    แต่ละคนต้องรับผิดชอบงาน
หลายด้านท าให้การปฏิบัติงานบางเรื่องไม่
บรรลุวัตถุประสงค์ 

2.1 สรรหาบุคลากรให้เพียงพอกับภารกิจและ
ปริมาณงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

 2.2  อบต.ยั งขาดระบบฐานข้ อมู ล ในการ
บริหารงาน ที่สามารถเรียกใช้ได้ทันทีและ
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน 

2.2 เริ่มต้นจากตัวเจ้าหน้าที่เองในการจัดเก็บ
เอกสารและพัฒนาไปสู่การจัดเก็บและสืบค้น
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

 2.3  กฎหมายและข้อบังคับต่าง ๆ มีความ
ละเอียดอ่อน  ท าให้ขาดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงาน 

2.3 ส่งเสริมฝึกอบรมระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานของตนเองให้ครอบคลุม
และชัดเจนเพ่ือให้ง่ายต่อการปฏิบัติงาน 

 2.4  ยังขาดทรัพยากรที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
และการ  บริการประชาชน 

2.4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาสิ่งที่จ าเป็น
และเพียงพอต่อความต้องการ 

3. โอกาส 3.1  สถานที่ตั้งของ อบต. มีความสะดวกในการ
คมนาคมท า ให้ง่ายต่อการพัฒนาทางด้าน
เศรษฐกิจ และการลงทุน 

3.1 ส่งเสริมให้ประชาชนจัดตั้งกลุ่มเพ่ือจัดท า
ผลิตภัณฑ์ของแต่ละชุมชนออกจ าหน่าย
เพ่ือให้มีรายได้เพ่ิมมากขึ้นซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและการลงทุนใน
อนาคต 

 3.2 ความขัดแย้งทางการเมืองหรือผลประโยชน์
มีน้อยท าให้การบริหารงานของ อบต.        

มีประสิทธิภาพ 

3.2 จัดให้มีการฝึกอบรมผู้บริหารให้เข้าใจใน
หน้าที่และความรับผิดชอบตลอดจนมีการ
วางแผนในการท างานโดยมุ่งประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

 3.3  สภาพสังคมของ อบต. ด้วยถ้อนย น่าอยู่ 
ไม่มีความขัดแย้งภายในหมู่บ้าน  ทั้ง 16 
หมู่บ้าน 

3.3 จัดให้มีการวางแผนในการพัฒนาด้านการ
พัฒนาภายในหมู่บ้านโดยให้ประชาชนทุกคน
มีส่วนร่วม 

 3.4 ต าบลท่าจ าปา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมที่ดีงามท่ีสืบสานกันมาตั้งแต่อดีต  
ตลอดจนการละเล่น พ้ืนบ้านของชาว
หมู่บ้านที่ควรอนุรักษ ์

3.4ฝึกอบรม/ปลู กฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี  เน้นบุคคลใน
ชุมชนเป็นหลัก รองลงมาคือบุคลากรใน
องค์กร ตลอดจนนักศึกษาเพ่ือให้มีจิตส านึกที่
ดีและรักในองค์กรของตนเอง 

 3.5 ความสมบูรณ์เนื่องจากพ้ืนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ า
ขนาดใหญ่ (แม่น้ าโขง) ท าให้มีน้ าใช้ในการ
ท าการเกษตรตลอดทั้งปี 

3.5ส่งเสริมให้ประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียง
แม่น้ าโขงปลูกพืชท าการเกษตรตลอดทั้งปี 

4.อุปสรรค 4.1 จ านวนประชากรของ อบต.ท่าจ าปา 
ปัจจุบันมีประชากรแฝงอยู่บ้าง  ท าให้คิด
ค่าเฉลี่ย  ต่อหัวเกิดการผิดพลาด 

4.1 จัดท าโครงการส ารวจและปรับปรุงทางด้าน
งานทะเบียนราษฎรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
พร้ อมทั้ ง อบรม เ จ้ าหน้ า ที่ ใ ห้ มี ค ว าม รู้
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
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 4.2  ผู้ประกอบการในเขต อบต.ท่าจ าปา การ
จัดเก็บภาษีไม่ได้ครบ 10 % 

4.2 จัดอบรมให้มีความรู้ทางด้านกฎหมายในเชิง
พาณิชย์  แก่ผู้ประกอบการค้าได้เข้าใจที่จะเสีย
ภาษีให้กับ อบต. และน าเม็ดเงินที่ได้ลงไปพัฒนา 
อบต.ให้ทั่วถึงและเสมอภาคไม่เกิดความเหลื่อม
ล้ า 

 4.3  กฎข้อบังคับของต าบลท่าจ าปาประกาศ
ออกมาใช้แล้ว แต่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
เนื่ อ ง จ ากขาดบุ ค ล ากรที่ มี  ค ว าม รู้  
ความสามารถ  ท าให้เสียโอกาส 

4.3 เพ่ือสรรหาและพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้  
ความสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่นั้น ๆ 
โดยเฉพาะ 

 4.4 บุคคลากรขาดความรู้ความความช านาญ
ในด้านเทคโนโลยี  ส าหรับ บุคลากรที่ใช้
ในการบริหารงาน 

4.4  จัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ 
ที่เป็นปัจจุบันมาใช้ในการปฏิบัติงานตลอดจนให้
มี ก า ร จั ด ฝึ ก อบ ร ม บุ ค ล า ก ร ใ ห้ มี ค ว า ม รู้  
ความสามารถที่ได้มาพัฒนาองค์กร 

 4.5  ขาดการประชาสัมพันธ์งานของ อบต. ท า
ให้ประชาชนได้รับข่าวสารของ อบต.น้อย 
ท าให้การท างานร่วมกันระหว่าง อบต.กับ
ประชาชนทั่วถึง 

4.5  ให้มีการประชุมร่วมระหว่าง อบต.กับผู้น า
ชุมชนอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือรวบรวม
ปัญหาและความต้องการของประชาชน  ซึ่งจะ
น ามาสู่การพัฒนาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 
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ส่วนที่ 3 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3.1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

3.1.1.กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 

๑. ความเป็นมา 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดท า

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ -๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่๓(ปี๒๕๖๐เป็นต้นไป)คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ ง
คณะอนุกรรมการ ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒)คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดท าร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ(Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปีคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์
ชาติระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก
กรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ 
นักวิชาการ รวมถึงได้  พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจาก ภาคประชาชนมา
เป็นข้อมูลในการยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่
ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติในการด า เนินการขั้นต่อไป
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่ จ ะ น า เ ส น อ ต่อ ส ภ า นิติบัญญัต
แห่ง ช า ติใ ห้ค ว า ม เ ห็น ช อ บ กรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหาร
ประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้น าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปีมาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
๒. สาระส าคัญ 
๒.๑ สภาพแวดล้อม 

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมากระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและในหลากหลาย
มิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่าง ๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากล าบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโ ครงสร้าง
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เศรษฐกิจใน“เกษตรแบบพึ่งตนเอง”ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่“พ่ึงพาอุตสาหกรรมและ
การส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้น
ตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างข้ึน และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่
มีคุณภาพส าหรับประชาชนที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า  ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีใน
ภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลาง ๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่
สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องน าเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและ
แรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต นอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่ง
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่ อมโยอย่างใกล้ชิด
ของสังคมโลกได้ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่าง ๆ ขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้นซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการด ารงชีวิตขอประชาชน 
การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐนอกจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ ๒๑ 
กระแสโลกาภิวัตน์ได้ท าให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจากเศรษฐกิจสังคม
อุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทางสังคมก็ยิ่ง
กว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ าทาง
รายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้นประกอบกับในอนาคต  ๒๐ ปีข้างหน้า
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติเงื่อนไข
ภายนอกที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
มีความเสี่ยงและท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการ เคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน 
ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาค
น าไปสู่ความเชื่อมโยงทุกระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้
สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่งในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลาย
ประการ  ทั้งปัญหาต่อเนื่องจากวิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ใน
กลุ่มประเทศยูโรโซนที่ท าให้ระดับหนี้สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความ
ยั่งยืนทางการคลังขณะที่จะมีผลพวงต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ 
ยุโรป และญี่ปุ่น ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิดภาวะเงินเฟ้อได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผัน
ผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุด
อ่ิมตัวมากข้ึนขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วยให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมขึ้นขนานใหญ่และ
เป็นวงกว้างเช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้ม
ของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสส าหรับการพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่ง
ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ 
ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) ดังนั้น ภายใต้  แต่สูงขึ้นจากร้อยละ ๓.๖ ในช่วง ๕ ปี
หลังวิกฤต ิ(๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) สถานการณ์ท่ีตลาดโลกขยายตัวช้า แต่ประเทศต่าง ๆ ขยายก าลังการผลิตเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความรุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากร
ไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปีข้างหน้านี้ จะท าให้ขนาดของตลาดในประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็น
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ความเสี่ยงส าหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพ่ือแก้ปัญหา
จุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล ในด้านความมั่นคงของโลกก็ก าลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจาก
การปรับดุลอ านาจของสหรัฐฯเพ่ือพยายามคงบทบาทผู้น าโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและ
รัสเซียที่เพ่ิมมากข้ึนในเอเชียและยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศ 

ด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและ
ความขัดแย้งโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศส าหรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็น
เงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็น
อัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ รวมทั้งเกิดการเชื่อมต่อและการบรรจบ
กันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้านทรัพยากรมนุษย์และ
การวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมก็จะ
เป็นเกณฑ์ มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและน าเทคโนโลยีสี
เขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญและช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่าง ๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคาจะลดลง
แต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆรวมทั้งพืช
พลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของโลกนอกจากนั้นยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญ
จากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงผันผวนและภาวะโลกร้อน  ทั้งนี้โครงสร้าง
ประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิง
แรงงานและเงินทุนรวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการและสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลาย 
ๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะ โลกร้อนและการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การด าเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ในขณะที่ความ
พยายามในการกระจายความเจริญ และการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวนประชากรที่
เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจ เอกชน  การใช้ระบอบประชาธิปไตยและการ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษย์ชนจะเข้มข้นมากขึ้นส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทย
นั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่
ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่ม ประเทศ
ระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ 
ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการหลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ขึ้นมาก
หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและมีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตรา
ต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า อุตสาหกรรมอาหาร สินค้า
เกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพ่ิมขึ้นเป็น ๓๘.๑ 
ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ยไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึง
ลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี ๒๕๕๖คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ 
โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และ ๒ ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นข้อมูล GNI per Capita (GDP per Capita อยู่ที่ ๖,๐๔๑ ดอลลาร์สรอ. ต่อหัวต่อปี) โดย สศช. 
การคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ มีความครอบคลุมและมีคุณภาพดีขึ้นตามล าดับ 
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ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากขึ้นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติทั้งในรูป
ของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง
ของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก  

รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทยสามารถยกระดับมาตรฐานต่าง ๆ ไปสู่ระดับสากล
ก็มีความคืบหน้ามากขึ้นนอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้
ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน  ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการ
บริหารจัดการที่ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็น
ระบบดีข้ึน มีการก ากับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีขึ้นและฐานะการคลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการ
ปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย กฎระเบียบต่าง ๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้นมีการสร้างความเป็น
ธรรมให้กับกลุ่มต่าง ๆ สามารถคุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น  ช่วยสร้าง
บรรยากาศของการแข่งขนัในตลาดและสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมาก
ขึ้น  แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง จุดอ่อน
ส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ าและ
การออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง ผลิตภาพ
แรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ าโดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ด าเนินการไปแล้วไม่ถูกน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อยส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการ
ภาครัฐก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่อง
ประสิทธิภาพต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้างการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า
การบังคับใช้กฎหมายยังขาดประสิทธิผลและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมี
ปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อม
ล้าและความแตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่เผชิญกับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้านทั้งนี้ปัจจัยและเงื่อนไข
ภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ  ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๑๕ –๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่ส าคัญยิ่งต่อการ
พัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อมส่งผลต่อ
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ 
ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจ ากัดด้านทรัพยากร ทั้ง
ด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน
นอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่าง ๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม ข้อจ ากัด
ต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ท าให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจ าเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการ
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แผ่นดินที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี โครงสร้างที่
เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพ 
และความโปร่งใสดังกล่าวจะส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้
สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน 
สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขัน
ในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่าง ๆ เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการ
แข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและ
การด าเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่อง
การปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษย์ชน และกฎระเบียบทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่าง ๆ ดังกล่าวจะเป็นแรง
กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยงอย่างชาญฉลาดมากขึ้นโดยที่การปรั บตัวจะต้อง
หยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุด
แข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูป
ให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะสูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ย
ของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดยเฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้าจะ
รุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลง ไปอีกและในที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืน
ไปได้ในระยะยาวทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคต
การพัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้ งทางเศรษฐกิจและสังคม
ภายในประเทศทั้งที่เป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิด
ทั้งโอกาสและความเสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลก
และรับมือกับภัยคุกคามเหล่านี้ได้นั้นจ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบ
ด้านขณะเดียวกันต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลง
เหล่านั้นโดยที่ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วสามารถรับมือกับความเสี่ยงและ
ภัยคุกคามแบบใหม่ได้และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนใน
ชาติได้ไม่ว่าจะเป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคมการลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตการท างาน และการเรียนรู้ ซึ่งจาเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดลาดับ
ความส าคัญและแบ่งหน้าที่รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศและกรอบการท างานของภาคส่วนต่างๆเพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาประเทศเพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความม่ันคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจ ากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน การด าเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของ
ประเทศที่เป็นภาพเดียวกันอย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ 
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เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารจึงให้ความส าคัญ
กับนโยบายพรรคการเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาด
ความต่อเนื่องถือเป็นการสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบ
การบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยให้มีเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาว  และเพ่ือเป็นการก าหนดให้
ฝ่ายบริหารมีความรับผิดชอบที่จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  
ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี “ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและ
ปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิ
ทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถ
อาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมายของประเทศ และทิศทางในการขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายต่าง ๆ ของบริบทโลก และบริบทการพัฒนาภายในประเทศการก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์
ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมกับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและ
กลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วย
ยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและน าพาประเทศไทยให้หลุดพ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของ
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้า ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ บริหารจัดการกับความเสี่ยงที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ใหม่ของโลกได้ซึ่ง
จะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลกสามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากันสาระส าคัญของ
ยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะประกอบด้วย
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและมาตรการ
เฉพาะซึ่งเป็นแนวทางทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกันอย่าง
ประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุ
สาขาของกาลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคม
จิตวิทยา การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๒.๒ วิสัยทัศน์ 

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ ในยุทธศาสตร์ชาติฉบับนี้ ได้อธิบายคาว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ไว้แล้ว ซึ่งครอบคลุม
ความหมายในทุกมิติของประเทศพัฒนาแล้ว พอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณ
ภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การดารงอยู่อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบการอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความ
เป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคง
ทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
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อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
๒.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ 

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วน
ให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่             

 (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยมีสาระส าคัญของแต่ละ
ยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเป้าหมายทั้งในการ 

สร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความ
เชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
(๒)การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ัน
ในกระบวนการยุติธรรม 
(๓)การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔)การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่ 
(๕)การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 (๖)การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษาความม่ันคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒.๓.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพ
การผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขา

37 

38 



อุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทาง
การค้าและการเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและ
พัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้านอันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทาง
ที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น                   
การส่งเสริม 
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่
ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคและเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากขึ้น 
 (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ีหลากหลาย
ตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและ
ปลอดภัยของโลก 
- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด 
และปลอดภัย 
- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพ
สงูและพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพโดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่
มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
 (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงาน
และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 
(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริม
ความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมี
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เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕)การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้
เข้มแข็ง 
๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้าไปสู่สังคมที่เสมอ
ภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้า 
รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) ก า ร ว า ง ร ะ บ บ บ ริห า ร จัด ก า ร น้ า ใ ห้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้า เน้นการปรับระบบการ
บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒.๓.๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
๒.๔ กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการในระดับกระทรวงและในระดับพื้นท่ีให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทัง้นี้ 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการ
นายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้
อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
๒.๕ ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ  

ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเป้าหมายและภาพในอนาคตของประเทศที่ชัดเจน
และเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ                     
สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัดที่
สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก 

เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและแผนในระดับต่างๆเพ่ือให้ส่วนราชการนา
ยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร 
เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้
การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลอย่างเป็นระบบ
ในทุกระดับ 
๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง 

ตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การนาไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไก
ในการกากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและ
หน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ 
๓๕  พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
๒.๕.๔ การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพื่อสร้าง 

ความเข้าใจต่อสาธารณชนมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่มสร้างการมีส่วนร่วมและความเป็น
เจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้ได้การยอมรับจากทุกภาคส่วนในสังคม 

3.1.2 ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้าน ดังนี้  
    1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม   
    2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน   
    3) ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหาร และพลังงาน   
    4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน  
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    5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม   
    6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน   
    7) ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง   
    8) ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคง
และยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก   
    9) ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปชั่นอย่างยั่งยืน 
ค่านิยมหลักของคนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  ดังนี้ 
    1. มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
    2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
    3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
    4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
    5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
    6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
    7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
    8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
    9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  
และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 
    11. มีความเข้มแข็งท้ังร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความ
ละอาย เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 
    12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และตอ่ชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอ 

3.1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 
1. ภาพรวมการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

แห่งชาติของ สศช. เปิดโอกาสให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการจัดระดมความ
คิดเห็นทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (อาทิ ผู้สูงอายุ สือ่มวลชน และ
เยาวชน) ตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา อย่างไรก็ตาม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ จะมีความ
แตกต่างจากแผนพัฒนาฉบับก่อนๆ คือ มีความเป็นรูปธรรม สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง โดยกาหนดกรอบ
การลงทุนภายในระยะ 5 ปีข้างหน้าไว้อย่างชัดเจน เช่น แผนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง
รถไฟฟ้า การก่อสร้างรถไฟระบบรางและแผนพลังงาน เป็นต้น 
2. สถานะของประเทศ จากการประเมินสถานะของประเทศ พบว่า ในด้านเศรษฐกิจ ประเทศ 

ไทยยังคงติดอยู่ในกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมที่ชะลอตัวลง 
เนื่องมาจากความล่าช้าในการเปลี่ยนผ่านด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย การลงทุนลดลง รวมถึงการขาดแคลน
บุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา ขณะที่หนี้สาธารณะเพ่ิมสูงขึ้นแต่รายได้เข้าประเทศลดลง กระทบต่อ
เสถียรภาพทางด้านการเงินการคลัง นักลงทุนขาดความเชื่อมั่น ราคาสินค้าเกษตรตกต่ า และขีดความสามารถ
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ในการแข่งขันของประเทศลดลงจากอันดับ 29 ในปี 2557 มาอยู่อันดับ 30 จาก 61 ประเทศทั่วโลกในปี 
2558 
3. บริบทการเปลี่ยนแปลง 
3.1 บริบทการเปลี่ยนแปลงภายใน ได้แก ่
 (1) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การปรับตัวเข้าสู่โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุจะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจทั้งในทางตรงและทางอ้อม เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรจะทาให้ขนาดของกา
ลังแรงงานเริ่มลดลง ซึ่งเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจลดลง และอัตราการพ่ึงพิงของ
ประชากรวัยแรงงานต้องแบกรับผู้สูงอายุเพ่ิมข้ึน 
 (2)ความเหลื่อมล้ า เป็นปัญหาส าคัญในสังคมไทยทั้งความเหลื่อมล้าด้านรายได้ โอกาสการเข้าถึงบริการ
ภาครัฐและการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติ นาไปสู่ความขัดแย้งในสังคม และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
ประเทศที่ลดทอนความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและความมั่นคงทางสังคม จากการกระจายรายได้และ
ผลประโยชน์ของการพัฒนาไปยังกลุ่มคนต่างๆ ในสังคม และ 
 (3) ความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชนบทไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเพ่ือลดความแออัดของ
เมืองหลวงและเมืองหลัก อันเป็นการกระจายความเจริญสู่พ้ืนที่นั้นๆ จึง 
จ าเป็นที่จะต้องมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐาน การจัดบริการสาธารณะเพ่ือรองรับการเติบโตของเมือง การใช้
ประโยชน์ของทรัพยากรท้องถิ่นทั้งปัจจัยการผลิตและแรงงานไปสู่ภาคการค้า บริการ และอุตสาหกรรม 
ตลอดจนการแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลต่อการลดลงและ
ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรท้องถิ่น การลดลงของแรงงานในภาคเกษตร รวมทั้งปัญหาการบริหารจัดการ
ขยะทั้งขยะชุมชนและอุตสาหกรรม 
3.2 บริบทการเปลี่ยนแปลงภายนอก ประกอบด้วย 
 (1) เงื่อนไขเศรษฐกิจโลก การขยายตัว 
ของเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนและมีข้อจ ากัดในการสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย การแข่งขัน
ในตลาดการค้าโลกยังมีแนวโน้มที่จะอยู่ในเกณฑ์สูงและสร้างแรงกดดันต่อการส่งออกของไทยเพ่ิมข้ึน การเปิด
เสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 แรงเหวี่ยงจากกระแสการเปิดเสรีทางการค้า ความเสี่ยง
ด้านภูมิรัฐศาสตร์และการสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจ  
(2) การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก องค์การสหประชาชาติประเมินสถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 จะมี
ประชากรอายุ 60 ปีขึ้นไปมากกว่าร้อยละ 10 ของประชากรโลก  
(3) เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการผลิต
และการค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ภาคบริการต้องปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง รูปแบบการดาเนินชีวิต การท างาน และความสัมพันธ์ของคนในสังคม ตลอดจนความซับซ้อน
ของปัญหาทางสังคมที่จะตามมา  
(4) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จะส่งผลกระทบซ้ าเติมต่อสถานการณ์ความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ้น และภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเกิด
บ่อยครั้งขึ้นและมีความรุนแรงมากขึ้น และ 
 (5) วาระการพัฒนาของโลกภายหลัง ค.ศ. 2015 จะมีการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในกรอบ
สหประชาชาติ ในช่วงเวลา 15 ปี 
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4. แนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 
4.1 การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม ประกอบด้วยการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน 

คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ การสนับสนุนการเป็นฐานการผลิตของอุตสาหกรรม
และบริการสมัยใหม่ การลงทุนเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า และการใช้ประโยชน์จากประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้าและการลงทุน 
4.2 การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา โดยส่งเสริมด้านการวิจัยและพัฒนา พัฒนาผลิต 

ภาพแรงงาน ยกระดับคุณภาพแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ พัฒนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์(OTOP) เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างแรงจูงใจให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ส่งเสริมผู้ประกอบการให้เข้มแข็งสู่เศรษฐกิจดิจิตอล และปรับโครงสร้างภาคอุตสาหกรรมและบริการ 
4.3 การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร โดยการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดระบบการผลิตให้สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความ
ต้องการของตลาด การส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตทางการเกษตร การสร้างโอกาสในการเข้าถึงนวัตกรรม 
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตภาคเกษตร การเร่งพัฒนาและขับเคลื่อนการผลิตเกษตร
อินทรีย์อย่างจริงจัง การส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงและแนวทางของมูลนิธิปิดทองหลังพระ การสนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทภาคเกษตรให้มีความ
ยั่งยืน การพัฒนาฐานข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานด้านการเกษตร และการสร้างบุคลากรด้านการเกษตร 
4.4 การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

ประกอบด้วยการพัฒนาคนในทุกช่วงทุกวัยให้สนับสนุนการเติบโตของประเทศ การยกระดับคุณภาพ
การศึกษาและการเรียนรู้ การสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค และการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทยให้เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
4.5 การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

โดยการสร้างโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมอย่างเสมอภาค โดยเฉพาะกลุ่มผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส การสร้างความมั่นคงด้านรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพ การ
พัฒนาการบริหารจัดการในระบบสุขภาพ การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค การสร้าง
สภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อผู้สูงอายุ การเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคม ทุนทาง
วัฒนธรรม และการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
4.6 การพัฒนาพื้นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค ประกอบด้วยการจัดตั้งเขต 

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และสิ่งอ านวยความสะดวกของเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค และการพัฒนาด้านการขนส่งและโลจิ
สติกส์เชื่อมโยงในประเทศและภูมิภาค 
4.7 การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

โดยการรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการเติบโตสีเขียว การบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน การ
ส่งเสริมการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการผลิต การลงทุน และการสร้างงานสีเขียว การให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม การเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวเพ่ือรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ และการพัฒนาความร่วมมือ
นายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ประธานกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น าเสนอ
แนวทางก่อนการเปิดอภิปรายในภาคเช้าว่า ทิศทางในเบื้องต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ให้ความส าคัญ
กับการยกระดับรายได้ของประชาชนให้สูงขึ้น และมีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมให้ทั่วถึง ยกระดับ
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คุณภาพและศักยภาพของคนทุกช่วงวัย ให้ความส าคัญกับภาคการเกษตรเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร 
เศรษฐกิจต้องเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน รวมทั้งการเตรียมการในการพัฒนา
พ้ืนที่และภาคต่างๆ เพ่ือสร้างการเชื่อมโยงการพัฒนาสู่พื้นที่อย่างทั่วถึงของประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคต่างๆ 
โดยการที่จะขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้ให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ต้องให้ความส าคัญกับ “คน” 
เป็นหัวใจหลัก โดยเฉพาะการสร้าง “คนเก่งและคนดี” ขึ้นมาพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพราะคนเป็นผู้ขับเคลื่อน
การเมืองเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ ดังนั้น แนวคิดในการพัฒนาคนคงต้องให้ความส าคัญกับเรื่อง
ส าคัญ ดังนี้ 
5. การพัฒนาคนในทุกช่วงวัย โดยส่งเสริมให้ทุกคนได้รับการศึกษาอย่างเป็นธรรมและท่ัวถึง 

เสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีการบูรณาการศึกษาทุกช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงหลักสูตรและ
วิธีการเรียนรู้ เพ่ือให้ผู้ส าเร็จการศึกษาไปแล้วมีงานท า ช่วยเหลือตนเองได้ สร้างรายได้ที่มั่นคง สามารถ
ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น รวมทั้งควรสร้างแรงจูงใจให้มีการเข้าศึกษาในสายอาชีวะศึกษาเพ่ิมขึ้นควบคู่กับ
การพัฒนาคุณภาพของนักเรียนที่จบการศึกษาสายอาชีวะให้ได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดงาน 
เร่งเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทยเพ่ือให้สามารถแข่งขันได้กับนานาประเทศ ควบคู่ไปกับการปรับค่าจ้างแรงงานให้
เหมาะสม สามารถสะท้อนระดับผลิตภาพของแรงงานให้มีคุณภาพได้อย่างแท้จริง ส าหรับในระดับอุดมศึกษา
ควรเร่งพัฒนาให้คนมีความรู้ความสามารถเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้ในโลกยุคใหม่ รวมทั้งจะต้องส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีของคนไทย เตรียมความพร้อม
เข้าสู่สังคมโลกโดยสร้างสภาพแวดล้อมและความมั่นคงของคุณภาพชีวิตให้ผู้สูงอายุโดยไม่ทอดทิ้งให้ผู้สูงอายุ
ต้องอยู่โดดเดี่ยว 
6. ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มสมรรถนะของประเทศทุกด้าน 

ให้แข่งขันได้กับนานาประเทศ นาไปสู่การยกระดับรายได้อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญกับการ
ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรม คณิตศาสตร์ และ
วิชาการอ่ืนๆ ที่มีบูรณาการระหว่างการเรียนรู้กับการท างานให้คิดเป็นท าเป็นจริงในสถานประกอบการ 
สนับสนุนให้ทุนแก่ผู้มีความประพฤติดีและเก่ง รวมทั้งผู้มีความสามารถพิเศษ พัฒนาการเรียนการสอน 
รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้พอเพียงเพ่ือสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพาณิชย์และชุมชน เพ่ือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและบริการในสาขาที่มีศักยภาพ 
7. ภาพรวม 
7.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ความส าคัญกับรายได้ 

เป็นหลัก แต่ควรให้ความส าคัญกับเรื่องสิทธิชุมชน คุณค่าของชีวิต และคุณธรรมมากขึ้น เช่น การ
ออกกฎหมายหรือนโยบายที่ควรพิจารณาและการใช้พ้ืนที่ของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆด้วย เป็นต้น 
7.2 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ควรมีการพิจารณาทบทวนและตรวจสอบในเรื่องท่ีอาจเป็น 

ประเด็นที่ยังมีความสับสน ซึ่งความเห็นที่ไม่ตรงกันระหว่างภาครัฐและคนในพ้ืนที่อาจนาไปสู่
ประเด็นความขัดแย้งและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศได้ อาทิ ภาครัฐเห็นว่าควรด าเนินการพัฒนา
พ้ืนที่ภาคใต้ให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แต่คนในพ้ืนที่บางส่วนเห็นว่าภาคใต้มีความมั่นคงและยั่งยืน
อยู่แล้ว ทั้งในเรื่องการเกษตร การท่องเที่ยว ประมง และความมั่นคงทางอาหาร จึงไม่จ าเป็นต้องเพ่ิมความมั่ง
คั่งโดยการก าหนดนโยบายการลงทุนในอุตสาหกรรมต่างๆ ลงในพื้นที ่เป็นต้น 
7.3 การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น การด าเนินงานที่ผ่านมาในช่วงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 

พบว่ามีจ านวนการคอร์รัปชันลดลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาดังกล่าว เป็นการให้
ความส าคัญในเรื่องการสร้างระบบควบคุมตรวจสอบ การป้องกัน และปราบปราม แต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่การสร้าง
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จิตส านึกดังนั้น จึงควรให้ความส าคัญกับเรื่องการปลูกฝังจิตส านึกเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต และการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบมากขึ้น รวมทั้งควรก าหนดเรื่องการคอร์รัปชั่นในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 อย่าง จริงจัง นอกจากนั้น ควรส่งเสริมให้ประชาชนได้ร่วมการตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐ โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการทุจริตจ านวนมาก รวมทั้งกระทรวงมหาดไทยควรสนับสนุนบทบาทของ
หน่วยงานด้านการตรวจสอบภายใน เนื่องจากการตรวจสอบภายในถือว่าเป็นเครื่องมือแรกที่จะสกัดกั้นการ
ทุจริตในหน่วยงานต่างๆ 
7.4 การพัฒนาคน ควรปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา โดยเริ่มจากการพัฒนาครูและผู้ปกครอง                     

เพ่ือช่วยสร้างให้เยาวชนมีศีลธรรมจรรยา ความกตัญญู ระเบียบวินัย และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
เป็นต้นรวมทั้งภาคราชการควรพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในเรื่องบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน
อย่างจริงจัง เพ่ือสร้างองค์ความรู้ต่างๆ และเตรียมพร้อมการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
7.5 การรับมือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  

ควรจัดสรรและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมร่วมกันในแต่ละชุมชน เพ่ือเพ่ิมคุณค่าและประโยชน์ใน
ตัวผู้สูงอายุ เช่น ในภาคเหนือ ผู้สูงอายุน าวัฒนธรรมพื้นบ้านมาสอนเยาวชน โดยสอนฟ้อนเจิงให้แก่เด็กหญิง 
และสอนตีกลองสะบัดชัยให้แก่เด็กชาย ส่วนจังหวัดนครนายกผู้สูงอายุซึ่งเป็นปราชญ์ชาวบ้านมีการสอนการ
ถนอมอาหาร ปลูกเห็ด และน าเห็ดมาปรุงอาหาร เป็นต้น การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งผลให้ขาดแคลนกาลังแรง
ในอนาคต จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องก าหนดแผนเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของก าลังแรงงานในอนาคต ทั้งนี้ควร
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาฝีมือแรงงานที่ส าเร็จการศึกษาระดับอาชีวะศึกษา ให้เป็นกาลังแรงงานที่ส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศได้ในอนาคต 
7.6 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม ควรให้ความส าคัญกับแนวทางการต่อต้านความยากจน 

เพ่ือลดความเหลื่อมล้าของสังคม รวมทั้งควรส่งเสริมให้ประชาชนมีการออมมากข้ึน โดยต้องจัดหา
กลไกที่เหมาะสมในการออม เช่น การจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ เป็นต้น 
7.7 การส่งเสริมการท่องเที่ยว  

ควรส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับประโยชน์จากการ
ท่องเที่ยวและผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าในการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
7.8 การส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดย่อมและขนาดกลาง (SMEs)  

ควรส่งเสริม SMEs โดยลดรายจ่ายของ SMEs โดยการประกันสุขภาพให้แก่บุคลากรของ SMEs และ
เก็บภาษีจาก SMEs โดยตรง เพ่ือลดการทุจริตภาษ ี

7.9 การพัฒนาการเกษตร  
ควรพิจารณาปรับหลักเกณฑ์เพ่ือให้เกษตรกรที่ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างทั่วถึง

และรวดเร็ว เช่น การประกาศพ้ืนที่ภัยพิบัติในพ้ืนที่เล็กๆ โดยไม่จ าเป็นต้องประกาศเป็นพ้ืนที่ทั้งจังหวัด 
เป็นต้น ควรปรับเปลี่ยนเป้าหมายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ ในปี 2564 จาก “5 แสนไร่”เป็น “5 ล้านไร่” 
เพ่ือให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้น รวมทั้งควรเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานให้ครอบคลุมพ้ืนที่การเกษตรมากขึ้น โดย
วางท่อผันน้ าจากประเทศเพ่ือนบ้านหรือแหล่งน้ าที่มีปริมาณน้ าเกินความต้องการเข้าสู่พ้ืนที่ขาดแคลนน้ า 
เนื่องจากปัจจุบันภาคอีสานมีพ้ืนที่ทาการเกษตร ล้านไร่ แต่มีเขตชลประทานเพียง 7 ล้านไร่ ท าให้เกิด
ปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่องและรุนแรงมากขึ้น อีกท้ังหน่วยงานราชการยังขาดการบูรณาการ อาทิ มีหลาย
กระทรวงที่เกี่ยวข้องด าเนินการเรื่องน้า ดังนั้น จึงควรเสนอให้ตั้งเป็นกระทรวงน้ าแห่งชาติ                        
เพ่ือให้มีการบูรณาการท างานร่วมกัน ตลอดจนในพ้ืนที่การส่งเสริมการท าเกษตรแปลงใหญ่ ควรมีการ
จัดตั้งเขตนิคมเกษตรกรรม โดยให้มีลักษณะเป็น one stop service เช่นเดียวกับภาคอุตสาหกรรม 
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7.10 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวง 
7.11 การส่งเสริมวัฒนธรรมไทย ควรให้ความส าคัญกับประเด็นเรื่องวัฒนธรรมไทยมากขึ้น 

โดยเฉพาะด้านอาหาร ด้านการแต่งกายและผ้าไทย รวมทั้งด้านวิถีไทยซึ่งอยู่บนพ้ืนฐานของศีล 5 
และยาสมุนไพร เนื่องจากวัฒนธรรมไทยเป็นพ้ืนฐานของสังคมที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
รวมทั้งจะสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้านการท่องเที่ยวได้ 

   3. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)  
     แผน 4 ปี (พ.ศ.2558 - 2561) 
     วิสัยทัศน์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 
 “เกษตรกรรมน าการพัฒนา เส้นทางการค้าการท่องเที่ยว สู่ประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้”  
     เป้าประสงค์รวม   “เกษตรก้าวหน้า การค้ามั่งค่ัง ท่องเที่ยวยั่งยืน” 
     ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 3 ด้านได้แก่ 
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  เพ่ิมมูลค่าผลผลิตการเกษตร และพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร  
     ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาและเชื่อมโยงท่องเที่ยว  
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการค้า ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้านและจีนตอนใต้ 
    3.1. วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 
 วิสัยทัศน์ “เมืองน่าอยู่  ประตูเศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้” 
 เป้าประสงค์รวม “เมืองแห่งความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดี ต้นแบบการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                    

ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน” 
  พันธกิจ 5 ด้าน 

1) ด้านเศรษฐกิจ :ใช้โอกาสจากการเป็น “ประตูการค้าสู่อาเซียนและจีนตอนใต”้ สร้างความเจริญเติบโต
ให้จังหวัด โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมให้เกิดโอกาสทางเศรษฐกิจ การพัฒนาเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการและประชาชนในพื้นท่ีเป็นหลักควบคู่กับการส่งเสริมการลงทุนจากนักลงทุนระดับประเทศ 
ในด้านที่จังหวัดมีศักยภาพ คือ การค้าชายแดนและการค้าระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้ า
โขง  การพัฒนาเกษตรปลอดสารพิษและอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือให้นครพนมหลุดพ้นจากจังหวัดที่
ประชาชนมีสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมในระดับสูง พ้นความยากจนภายในปี 2020 โดยยึดหลักการ
พัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2) ด้านสังคม :ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีได้รับโอกาสทางการรักษาพยาบาลที่ได้มาตรฐาน มีโอกาสทาง
การศึกษาจากหลักสูตรและสถานศึกษาคุณภาพสูงมีโอกาสประกอบอาชีพที่มั่นคง 
3) ด้านสิ่งแวดล้อม :มุ่งสู่การเป็น “เมืองพัฒนาปลอดสารพิษต้นแบบแห่งอนุภาคลุ่มน้ าโขง” ด้วยการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
4) ด้านการจัดการ :มุ่งเน้นการพัฒนาเพ่ิมสมรรถนะระบบการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัยควบคู่กับการส่งเสริมหลักธรรมาธิบาลองค์กร ให้โปร่งใส มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้โดยภาค
ประชาชน 

5) ด้านความม่ันคง :ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สังคมสันติสุข พ้ืนที่ชายแดนมีความมันคงและปลอดภัย และ
มีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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ยุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม 8 ด้าน  ดังนี้ 
1. การพัฒนาการค้าและการลงทุน 
2. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวในอนุภาคลุ่มแม่น้ า

โขง 
3. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
5. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตเพ่ือสร้างความสุขอย่างยั่งยืน 
6. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
7. การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ 
8. การรักษาความมั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครพนม 

          วิสัยทัศน์“เมืองน่าอยู่เศรษฐกิจสู่อาเซียนและจีนตอนใต้ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
          พันธกิจ 
1.  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. พัฒนาเครือข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ ระบบสิ่งแวดล้อม และระบบป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยให้ได้ มาตรฐาน มีประสิทธิภาพ 
3. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยว  
4. พัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา วินัยการจราจร ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม  และจารีตประเพณี 
5. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐาน รวมทั้งการส่งเสริมด้านการตลาดแก่สินค้าการเกษตร 
6. ป้องกัน บ าบัด แก้ไข ปัญหายาเสพติดอย่างมีส่วนร่วม 
7. อนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืนโดยมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
8. พัฒนาและส่งเสริม/สนับสนุนความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพ และมีรายได้ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
2. ประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สะดวก และปลอดภัย 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
4. ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นทุก ๆ ด้าน 
5. ลดปัญหามลภาวะเป็นพิษ และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  ที่มีอยู่อย่างสมดุล และยั่งยืน 
6. ประชาชนในท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้าผ่านแดน 
5. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและเพ่ิมประสิทธิภาพ  การบริหารจัดการภาครัฐ 
 6. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่ 
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3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.2.1 วิสัยทัศน์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
“ พัฒนาคน พัฒนางาน บูรณาการทุกฝ่าย ” 
1.พัฒนาคน หมายถึง การเพ่ิมประสิทธิภาพด้านทักษะ ความช านาญในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของบุคลากรทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
2.พัฒนางาน หมายถึง กระบวนการที่มุ่งเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงวิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท างาน 
เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3.บูรณาการทุกฝ่าย หมายถึง การเสริมสร้างแนวคิด ส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในภาคีเครือข่ายเพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้ครอบคลุมทุกด้าน เพ่ือจะท าให้เกิดทิศทางการด าเนินงาน
ที่ชัดเจน โดยยึดหลักการบริหารจัดการที่ดี 
3.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลในช่วงสามปี  โดยเรียงล าดับก่อนหลัง 

       ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวิีตและสังคม ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 

1.1   กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
1.2   กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

  1.3  กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

      ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
       2.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง / ปรับปรุง / บ ารุงรักษา สะพานและรางระบายน้ า 

2.2   กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2.3   กลยุทธ์การขยาย / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ไฟฟ้า 
2.4   กลยุทธ์การก่อสร้าง / ขยาย /ปรับปรุง / ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน / จัดหา

น้ าดื่ม 
2.5  กลยุทธ์ น าบริการไปสู่ชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยแนวทาง การ
พัฒนา ดังนี้    

3.1   กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษา 
3.2   กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 3.3  กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว   
ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

4.1   กลยุทธ์การสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.2  กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

  4.3  กลยุทธ์การส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเที่ยว 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
    5.1  กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 

 5.2  กลยุทธ์การพัฒนาระบบผังเมืองให้ทันสมัย 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
6.1   กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 

 6.2  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
3.2.3  เป้าประสงค์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ได้ก าหนดเป้าประสงค์การบริหารงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปาไว้  ดังนี้ 

1. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
  -  พัฒนาองค์กรรวมที่ยึดการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  เพื่อมุ่งสู่ “สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
  - พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 2.  ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา 
  -  ส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  -  ส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน 
  -  ส่งเสริมการกีฬา  ในกลุ่มของประชาชนเพื่อป้องกันยาเสพติด 
 3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  เร่งรัดจัดหาและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่างๆ  อย่างทั่วถึง 
  -  ปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน เขตต าบลท่าจ าปา 
 4.  ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  -  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  ส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบาย  และสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
  -  ส่งเสริมด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตต าบลท่าจ าปา 
  -  เร่งรัดด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการเงินงบประมาณถ่ายโอน จากหน่วยราชการ                  
สู่การปฏิบัติโดยเร็ว ทันเวลา ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  -  จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะและก าจัดขยะในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 5.  ด้านอื่นๆ 
  เพ่ือให้ครอบคลุมกิจกรรมตามบทบาทภารกิจ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล               
ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้  และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชน  ประชาชนในเขตต าบลท่าจ าปา จึงก าหนดนโยบายด้านอ่ืนๆ  ดังนี้ 
  1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรประชาชน  และหน่วยงานราชการ 
  2.  ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความ
ต้องการ 
ทุกหมู่บ้านภายในต าบลท่าจ าปา 
  3.  กระจายงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และจัดให้
มีช่องทางในการน าเสนอปัญหา (ตู้รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์) 
  4.  คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  5.  การบ ารุงรักษาและจัดสร้างรางระบายน้ า 
  6.  การปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือให้
บุคลากรตามความจ าเป็น และสมควรตามภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
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  7.  ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  
ท่าจ าปา และให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ  
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
  8.  พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย พร้อม
ยอมรับ  การเปลี่ยนแปลงใหม่  มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านพึงพอใจของประชาชน  มีการประเมินความพึง
พอใจของประชาชนต่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเป็นประจ าทุกปี   
  9.  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลายด้าน เพ่ือให้ประชาชนเลือกได้เพ่ือการตรวจสอบและ มีการ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทันสมัย  รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
3.2.4 ตัวชี้วัด  

2. ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
- การพัฒนาองค์กรรวมที่ยึดการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  เพ่ือมุ่งสู่ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 
- จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลัก “ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.  ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา 
- จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาได้รับส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
- จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาได้รับการส่งเสริมการออกก าลังกายของ
ประชาชน 
- จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาได้รับส่งเสริมการกีฬา  ในกลุ่มของประชาชน
เพ่ือป้องกันยาเสพติด 

 3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
-  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเร่งรัดจัดหาและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการต่างๆ  อย่างทั่วถึง 
-  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ าใน
หมู่บ้าน เขตต าบลท่าจ าปา 

4.  ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
-  เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนได้รับการส่งเสริมด้านการพัฒนาทุกคน 

  -  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านนโยบาย  และสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
  -  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตต าบลท่าจ าปา 

-  ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาเร่งรัดด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการเงินงบประมาณ
ถ่ายโอน จากหน่วยราชการสู่การปฏิบัติโดยเร็ว ทันเวลา ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
- ประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหา จัดให้มีระบบจัดเก็บขยะและก าจัดขยะในหมู่บ้านทุก
หมู่บ้าน 

5.  ด้านอื่นๆ 
- จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาได้รับแก้ไขปัญหาเพ่ือให้ครอบคลุมกิจกรรม
ตามบทบาทภารกิจ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้
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และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  ประชาชน
ในเขตต าบลท่าจ าปา จึงก าหนดนโยบายด้านอ่ืนๆ  ดังนี้ 
- จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาได้รับแก้ไขปัญหาในการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน องค์กรประชาชน  และหน่วยงานราชการ 
- จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความ ต้องการทุกหมู่บ้านภายในต าบลท่าจ าปา 
-จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาเพ่ือกระจายงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหา
เร่งด่วน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และจัดให้มีช่องทางในการน าเสนอปัญหา (ตู้รับ
เรื่องร้องราวร้องทุกข์)คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมการบ ารุงรักษา
และจัดสร้างรางระบายน้ าการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรร
งบประมาณหรือให้บุคลากรตามความจ าเป็นและสมควรตามภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
- จ านวนประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลท่าจ าปาได้รับการแก้ไข เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล  ท่าจ าปา และให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตามกระบวนการ  ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมพัฒนาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ให้เป็นองค์กรแห่งความทันสมัย 
พร้อมยอมรับ  การเปลี่ยนแปลงใหม่  มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้านพึงพอใจของประชาชน                   
มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
จ าปาเป็นประจ าทุกปี มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลายด้าน เพ่ือให้ประชาชนเลือกได้เพ่ือการ
ตรวจสอบและ มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทันสมัย  รวดเร็วทันเหตุการณ์ 

 
3.2.5.ค่าเป้าหมาย  

1.  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
-  เพ่ือพัฒนาองค์กรรวมที่ยึดการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  เพ่ือมุ่งสู่ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง” 

  - เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
  

2.  ด้านวัฒนธรรม  ประเพณี  และกีฬา 
  - เพ่ือส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
  - เพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายของประชาชน 
  - เพ่ือส่งเสริมการกีฬา  ในกลุ่มของประชาชนเพื่อป้องกันยาเสพติด 
 3.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  -  เพ่ือเร่งรัดจัดหาและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการต่างๆ  อย่างท่ัวถึง 
  -  เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม  ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ าในหมู่บ้าน เขตต าบลท่าจ าปา 
 4.  ด้านการศึกษาและการสาธารณสุข 
  -  เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
  -  เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านนโยบาย  และสนับสนุนด้านเทคโนโลยี 
  -  เพ่ือส่งเสริมด้านวิชาการ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนในเขตต าบลท่าจ าปา 
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 -  เพ่ือเร่งรัดด าเนินการ ด้านการบริหารจัดการเงินงบประมาณถ่ายโอน จากหน่วยราชการ 
 สู่การปฏิบัติโดยเร็ว ทันเวลา ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

  -  เพ่ือจัดให้มีระบบจัดเก็บขยะและก าจัดขยะในหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน 
 5.  ด้านอื่นๆ 

-เพ่ือให้ครอบคลุมกิจกรรมตามบทบาทภารกิจ การบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล                    
ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารและเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน  ประชาชนในเขตต าบลท่าจ าปา จึงก าหนดนโยบายด้านอ่ืนๆ  
ดังนี้ 

  -  เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรประชาชน  และหน่วยงานราชการ 
-  เพ่ือส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา/ความ 
  ต้องการทุกหมู่บ้านภายในต าบลท่าจ าปา 
-  เพ่ือกระจายงบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาเร่งด่วน จัดล าดับความส าคัญของปัญหา และจัด
ให้มีช่องทางในการน าเสนอปัญหา (ตู้รับเรื่องร้องราวร้องทุกข์)คุ้มครอง ดูแล และ
บ ารุงรักษาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การบ ารุงรักษาและจัดสร้างราง ระบายน้ าการปฏิบัติ
หน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย  โดยจัดสรรงบประมาณหรือให้บุคลากรตามความ
จ าเป็น และสมควรตามภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบล                
ท่าจ าปาและให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นในรูปของการจัดเวทีประชาคมตาม
กระบวนการ  ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา  ให้เป็น
องค์กรแห่งความทันสมัย พร้อมยอมรับ  การเปลี่ยนแปลงใหม่  มุ่งสู่องค์กรที่เป็นเลิศด้าน
พึงพอใจของประชาชนมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปาเป็นประจ าทุกปี  มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารหลายด้าน เพ่ือให้
ประชาชนเลือกได้เพ่ือการตรวจสอบและ มีการปรับปรุงข้อมูลให้มีประสิทธิภาพทันสมัย  
รวดเร็วทันเหตุการณ์ 
3.2.6 กลยุทธ์  
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา  ดังนี้ 

1.1  กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพของประชาชน 
1.2  กลยุทธ์การส่งเสริมการจัดสวัสดิการและนันทนาการ 

  1.3  กลยุทธ์การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่    ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  
ดังนี้ 

2.1  กลยุทธ์การก่อสร้าง / ปรับปรุง / บ ารุงรักษา สะพานและรางระบายน้ า 
2.2  กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติ 
2.3  กลยุทธ์การขยาย / ปรับปรุง / ซ่อมแซม ไฟฟ้า 
2.4  กลยุทธ์การก่อสร้าง / ขยาย /ปรับปรุง / ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน / จัดหา
น้ าดื่ม 
2.5  กลยุทธ์ น าบริการไปสู่ชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  3 ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ประกอบด้วยแนวทาง การพัฒนา ดังนี้    

3.3   กลยุทธ์การส่งเสริมการศึกษา 
3.4   กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพนักเรียน 

 3.3  กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

4.3   กลยุทธ์การสร้างจิตส านึกและอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.4  กลยุทธ์การปรับปรุงประสิทธิภาพในการจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอย 

  4.3  กลยุทธ์การส่งเสริมสนบัสนุนการท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา  ดังนี้ 

    5.1  กลยุทธ์การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
 5.2  กลยุทธ์การพัฒนาระบบผังเมืองให้ทันสมัย 

  

ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและการบริหาร   ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนา  ดังนี้ 

6.1  กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 
  6.2  กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 

3.2.7.จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้ 
 1 มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ 
 2 มีภูมิประเทศและอากาศรวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
 3 มีโครงการคมนาคมขนส่ง สามารถติดต่อได้ตลอดพ้ืนที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลักตัดผ่าน 
 4. มีสินค้าพ้ืนเมืองของต าบลและพ้ืนที่ใกล้เคียง เช่น ปลาร้าตัวใหญ่ สับปะรดหวาน เป็นต้น 

ฉะนั้ น  ด้ วยสภาพ พ้ืนที่ อ งค์ การบริหารส่ วนต าบลท่ าจ าปาที่ มี ความอุดมสมบู รณ์  ทั้ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือต่างๆ จึงเหมาะแก่การท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) ของต าท่าจ าปาเพ่ิมขีดความสามารถทางการเกษตรทั้งยางพารา อาหาร
พ้ืนบ้านและผลิตภัณฑ์สินค้าพ้ืนเมืองเพ่ือเป็นสินค้าเศรษฐกิจภายในจังหวัด น าส่งสู่ต่างจังหวัดทั่ว
ประเทศ 
5.เป็นจังหวัดของเศรษฐกิจพิเศษ 
6.เป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านประเทศต่างๆโดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 
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2.8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม                   

 

 

 

                      -         

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

นครพนม 

1.การ
พัฒนาด้าน
การลงทุน 

4.การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.   
ท่าจ าปา 

5.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

6.การเมืองและ
การบริหาร 

5.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
เพื่อสร้าง
ความสุขอย่าง
ยั่งยืน 

6.การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน 

3.การพัฒนา
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

2.การพัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้เป็น
ศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยวในภาค
ลุ่มน้ าโขง 

3.การ
พัฒนาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

4.การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

2.การ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

2. ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

3.การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

1.การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

1.การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
สังคม  

7.การปรับ
สมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครฐั 

8.การ
รักษา
ความ    
ม่ันคงและ
ชายแดน 

4.การ
พัฒนาการค้า
ผ่านแดน 

6.เมืองน่าอยู่ 5.การปรับ
สมดุลและเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครฐั 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการประเมิน
สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  

  1.  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการ
พัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  พื้นที่เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายและคาดการณ์
แนวโน้มในอนาคต -  มีการพัฒนาการทางด้านการค้าผ่านแดน เป็นจังหวัดของเศรษฐกิจพิเศษ 
และเป็นเส้นทางการขนส่งสินค้าผ่านประเทศต่างๆโดยมีสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

โครงการสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
พ.ศ. 256-2564 

 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ยุทธศาสตร์

ชาติ 20 ปี 

ยุทธศาสตรด์้านความ
ม่ันคงมีเป้าหมาย 

ยุทธศาสตรด์้าน
การสร้าง

ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตรด์้านการ
สร้างความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการ
เติบโต บนคุณภาพ

ชีวิตท่ีเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตรด์้านการ
ปรบัระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ
ฉบับท่ี 12  

การพัฒนา
เศรษฐกิจใน
ภาพรวม 

ประกอบด้วย
การลงทนุ
โครงสร้าง

พื้นฐาน
ด้าน 

การพฒันา
เศรษฐกิจ
รายสาขา 

โดยส่งเสริม
ด้านการวิจยั
และพัฒนา 

พัฒนา
ผลิต 

การพฒันาการ
เกษตรสูค่วาม
เป็นเลศิด้าน
อาหาร โดยการ
อนุรักษฟ์ื้นฟ ู

การพัฒนา
ศักยภาพคนให้

สนับสนุนการ
เจริญเตบิโต
ของประเทศ
และมีคณุภาพ 

การสร้างความ
เสมอภาคเพื่อ
รองรับสังคม
สูงวัยอย่างมี
คณุภาพ 

ยุทธศาสตร์

กลุ่มจังหวดั 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการค้า

ผ่านแดน 

 

การส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

 

เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

 

   การ
พัฒนาการค้า
ผ่านแดน 

 

การปรบัสมดุลและ
เพิ่มประสทิธภิาพ
การบรหิารจดัการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์

จังหวดั 

ยุทธศาสตร์
การพฒันา
ทรพัยากร

มนุษย ์

 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาการ
เกษตรและ

อุตสาหกรรม 

การพัฒนา
ด้านการ
ลงทุน 

 

เมืองน่าอยู่ 
 

ยุทธศาสตร์

การพัฒนา

อปท. 

ยุทธศาสตรก์าร
ปรบัสมดลุและ
เพิ่มประสทิธภิาค
การบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

 
 

 
ยุทธศาสตร์
เมืองน่าอยู่ 

 

การพฒันา
พื้นที ่ภาค 
และการ
เช่ือมโยงภูมิภาค 

ประกอบด้วย
การจดัตั้งเขต 

การสร้างความ
เจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจและ
สังคมอย่าง
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

การพฒันา
คณุภาพชวีิต 

ด้านบ้านเมือง    
น่าอยู่ 

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การจัดการ
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพฒันา
เศรษฐกิจ   
  

ด้านการเมืองการ
บรหิาร 

แบบ ยท.01 
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3.4. แผนผังยุทธศาสตร์ 
  

 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา 
“ พัฒนาคน พัฒนางาน บูรณาการทุกฝ่าย 

วิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าจ าปา 
  

ยุทธศาสตร ์ การพฒันา
คณุภาพชวีิต 

ด้านบ้านเมือง    
น่าอยู่ 

การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การจัดการ
ทรัพยากร  
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพฒันา
เศรษฐกิจ   
  

ด้านการเมือง
การบรหิาร 

เป้าประสงค์ ด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 

ด้านวัฒนธรรม  
ประเพณี  และกีฬา 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านการศึกษาและ
การสาธารณสุข 

นโยบายด้าน
อ่ืนๆ 

ค่าเป้าหมาย ด้านเศรษฐกิจ
และสังคม 

ด้านวัฒนธรรม  
ประเพณี  และกีฬา 

ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ด้านการศึกษา

และการ
สาธารณสขุ 

นโยบายด้านอ่ืนๆ 

กลยุทธ์ 1.ส่งเสริม
สุขภาพประชา              
2.การจัด
สวัสดิการและ
นันทนาการ          
3.การรักษา
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

2.ก่อสร้าง / 
ปรับปรุง / 
บ ารุงรักษา สะพาน
และรางระบายน้ า   
2.พัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติ                 
3.ขยาย / ปรับปรุง 

/ ซ่อมแซม ไฟฟ้า        

4.ก่อสร้าง / ขยาย 
/ปรับปรุง / 
ซ่อมแซมประปา  / 
จัดหาน้ าดื่ม                                               
5.น าบริการไปสู่
ชุมชนหมู่บ้าน  

    

1.ส่งเสริม
การศึกษา         
2.ส่งเสริม         
สุขภาพนกัเรียน
ศึกษา                  
3.ส่งเสริมศาสนา
และวัฒนธรรม
และ
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น 

 

 

1.สร้างจิตส านึก
และอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม               
2.ปรับปรุง
ประสิทธิภาพใน
การจัดการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย                      
3.ส่งเสริมสนับสนุน
การท่องเท่ียว 

1.ส่งเสริม
อาชีพให้แก่
ประชาชน       
2.พัฒนาระบบ
ผังเมืองให้
ทันสมัย 

 

1.พัฒนาการเมือง
และการบริหาร       
2.พัฒนาบุคลากร 

แผนงาน 

1.สารธารณสุข 2.
สังคมสงเคราะห์        
3.สร้างความ
เข้มแข็งในชุมชน  
4.แผนงาน
การศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม   
5.แผนงานรักษา
ความสงบภายใน 
6.แผนงาน
บริหารงานทั่งไป 

          

1.เคหะชุมชน 

1.การศกึษา            
2.การศาสนา
วัฒนธรรม
นันทนาการ 

1.บริหารงานทั่วไป               
2.เคหะชุมชน                
3.แผนงานสาธารณสุข    
4.แผนงานศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1แผนงานสร้างควาเข้มแข็ง
ให้ชุมชน 

1.บริหารงาน
ทั่วไป 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย ์

การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

- การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
- การพัฒนา
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 

จ านวน
ประชากร

ในเขต
พื้นที่

ต าบลท่า
จ าปา 

4,448,000 
 
3,720,000 
 

4,093,000 
 
3,420,000 
 
 

4,148,000 
 
3,320,000 
 
 
 

4,148,000 
 
3,320,000 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนา
ความก้าว 

หน้า
คุณภาพชีวิต 

และ
การศึกษา

ของเด็กของ
ประชาชน 

1.ส่งเสรมิสุขภาพ
ของประชาชน 
2.ส่งเสรมิการจดั
สวัสดิการและ
นันทนาการ 
3.รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
4.ส่งเสรมิการศึกษา 
5.ส่งเสรมิสุขภาพ
นักเรียน 
6.ส่งเสรมิศาสนา
และวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น 

ประชาชนใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลท่า
จ าปา 

อบต. ประสาน
แผนระดับ
อ าเภอและ

อบจ. 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุ

น 
 

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 
 

การจัดการ
สิ่งแวดล้อม
และการ
ท่องเที่ยว 

จ านวน
ประชากร

ในเขต
พื้นที่

ต าบลท่า
จ าปา 

2,140,000 
 

3,250,000 
 

2,310,000 
 

2,310,000 
 

เพื่อการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อม
และส่งเสรมิ
การ
ท่องเที่ยวใน
ต าบล 

1.การพัฒนาสร้าง
จิตส านึกอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.ปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บขยะมูลฝอย 
3.ส่งเสรมิสนับสนุน
การท่องเที่ยว 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่

ต าบลท่า
จ าปา 

อบต. ประสาน
แผนระดับ

อ าเภอ
และอบจ. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
เกษตรและ 

การเกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตร 

ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

จ านวน
ประชากร

ในเขต
พื้นที่

ต าบลท่า
จ าปา 

1,410,000 
 

1,410,000 
 

1,410,000 
 

1,350,000 
 

ส่งเสริม
การเกษตร
และ
เศรษฐกิจท่ีดี
ให้กับ
ประชาชน 

1.ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 
2.พัฒนาระบบงาน
คลังให้ทันสมัย 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่

ต าบลท่า
จ าปา 

อบต. ประสาน
แผนระดับ

อ าเภอ
และอบจ. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการค้า
ผ่านแดน 

1.การพัฒนา
ด้านการลงทุน 
2.การ
พัฒนาการค้า
ผ่านแดน 

ด้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

จ านวน
ประชากร
ในเขต
พื้นที่
ต าบลท่า
จ าปา 

1,410,000 
 

1,410,000 
 

1,410,000 
 

1,350,000 
 

ส่งเสริม
การเกษตร
และ
เศรษฐกิจท่ีดี
ให้กับ
ประชาชน 

1.ส่งเสริมอาชีพ
ให้กับประชาชน 
2.พัฒนาระบบงาน
คลังให้ทันสมัย 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่

ต าบลท่า
จ าปา 

อบต. ประสาน
แผนระดับ

อ าเภอ
และอบจ. 
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3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

ตัวช้ีวัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน  

2561 
 

2562 
 

2563 
 

2564 

ยุทธศาสตร์
การปรับสมดลุ
และเพิ่มประ
สิทธิภาคการ
บริหารจดัการ
ภาครัฐ 

การปรับสมดลุ
และเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ด้านการเมือง
การบริหาร 

จ านวน
ประชากรใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลท่า
จ าปา 

52,216,000 
 

57,148,000 
 

44,717,000 
 

38,601,000 
 

เพื่อปรับ
ประสิทธิ 
ภาพการ
บริหารงาน 
และการ
บริการ
สาธารณะ 

1.การพัฒนาการเมือง
การบริหาร 
2.การพัฒนาบุคลากร 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่

ต าบลท่า
จ าปา 

อบต. ประสาน
แผนระดับ
อ าเภอและ

อบจ. 

ยุทธศาสตร์
เมืองน่าอยู่ 

เมืองน่าอยู่ 
 

ด้านบ้านเมือง
น่าอยู่ 

จ านวน
ประชากรใน
เขตพื้นท่ี
ต าบลท่า
จ าปา 

33,628,000 
 

39,615,000 
 

22,763,000 
 

22,113,000 
 

เพื่อพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐานใน
ต าบลท่า
จ าปาให้
สะดวก 
สบายมาก
ขึ้น 

1.ก่อสร้าง/ปรับปรุง/
บ ารุงรักษาถนน 
สะพานและรางระบาย
น้ า 
2.พัฒนาแหล่งน้ า
ธรรมชาติและเพิ่ม
แหล่งน้ า 
3.ขยาย/ปรับปรุง/
ซ่อมแซมประปา
หมู่บ้าน/จดัหาน้ าดื่ม 
4.การก่อสร้าง/ขยาย/
ปรับปรุง/จดัหาน้ าดื่ม 
5.น าบริการไปสู่ชุมชน 

ประชาชน
ในเขต
พื้นที่

ต าบลท่า
จ าปา 

อบต. ประสาน
แผนระดับ
อ าเภอและ

อบจ. 

ยท.03 
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ส่วนที่ 4 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1.การบริหารงานทั่วไป 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

-สาธารณสุข 
-สังคมสงเคราะห์ 
-สร้างความเข็มแข็ง 

อบต,  
 

ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 
2. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ 

 
1.บริการชุมชนและ
สังคม 
2.การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
-อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

อบต,  
 

ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 
3. การพัฒนาการศึกษา

ศาสนาและวัฒนธรรม 
1.บริการชุมชนและ
สังคม 
 

-การศึกษา 
-การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

อบต,  
 

ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 

4. การจัดการสิ่งแวดล้อม
และการท่องเที่ยว 

1.การเศรษฐกิจ 
2.บริการชุมชนและ
สังคม 

- การเกษตร 
-เคหะและชุมชน 
 

อบต,  
 

ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 
5. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ 

 
1.การบริหารงานทั่วไป 
2.การเศรษฐกิจ 

-บริหารงานทั่วไป 
- การเกษตร 
-เคหะและชุมชน 

อบต,  
 

ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 
6. ด้านการเมืองการบริหาร 

 
1.การบริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป อบต,  

 
ระดับอ าเภอ 
ระดับจังหวัด

อบจ. 
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