
แผนพัฒนา 4 ปี เทศบาลต าบลค าอาฮวน (พ.ศ2561-2564) 
 

ส่วนที่ 3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค     
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี       
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
   1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
   5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  วิสัยทัศน์  
  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย 
จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 
เปูาหมายการพัฒนาประเทศ  
  1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
   1.1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
   1.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNP 
Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มข้ึนเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์สรอ.) 
และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
   1.3 ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
   1.4 การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อป)ี  
  2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ 
   2.1 ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic Security) 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
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   2.2 การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
   2.3 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
  3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
   3.1 การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น  
   3.2 บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
  4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   4.1 รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
   4.2 ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   4.3 เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
   4.4 เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
   4.5 มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
  5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
   5.1 การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
   5.2 ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
   5.3 มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
          กรอบยทุธศาสตรแ์ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบบัท่ี 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์
หลัก ดังนี้ 
  1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
  9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด      
  1.  แผนพัฒนาภาค 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
   ( 1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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   ( 2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้   
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
   ( 3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัว    ได้อย่างอบอุ่น 
   ( 4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์  
  2.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้น
ให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  3.  แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์: เมืองการค้า การเกษตร การท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงอาเซียน 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดมุกดาหาร 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการเกษตรและต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า 
  กลยุทธ์ที่ 1. การปรับโครงสร้างทางการเกษตร โดยมุ่งเน้นการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร  
  กลยุทธ์ที่ 2. การส่งเสริมการท าการเกษตรเพื่อการบริโภค และอุตสาหกรรม 
  กลยุทธ์ที่ 3. ยกระดับมาตรฐานการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่ 4. ส่งเสริมการแปรรูป และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ที2่  ประตูการค้า การลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนสู่สากล 
  กลยุทธ์ที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
  กลยุทธ์ที่ 2  พัฒนาคน และเครือข่ายความร่วมมือแบบบูรณาการกับประเทศเพ่ือนบ้าน (อาเซียน)  
  กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาแรงงานให้มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงานเพ่ือรอง รับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  กลยุทธ์ที่ 4  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์และความมั่นคงด้านพลังงานเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
  ยุทธศาสตร์ที3่ พัฒนาการท่องเที่ยวตามวิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
  กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาเส้นทาง แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ 
ธรรมะ และวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ 
  กลยุทธ์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดตามแนวคิดการสื่อสารการตลาดแบบ
บูรณาการ 
  กลยุทธ์ที่  3 การพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว  
  กลยุทธ์ที่ 4  ขยายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวระหว่างเครือข่ายและ
พันธมิตร 
  ยุทธศาสตร์ที4่  พัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
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  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสถานศึกษาการให้บริการทางการศึกษา ทังในระบบ นอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สนับสนุนให้มีสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษาเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน  
  กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาสถานบริการด้านสุขภาพภาครัฐและระบบการให้บริการที่มีคุณภาพ และทั่วถึง  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบสวัสดิการ โครงสร้างพืนฐานและความมั่นคงทางสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาเด็กและเยาวชนโดยใช้ เอกลักษณ์ทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ในการปลูกจิตสานึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ยุทธศาสตร์ที5่ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นฐานการพัฒนาอย่าง 
ยั่งยืน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
  กลยุทธ์ที่ 2 การปูองกัน และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
  กลยุทธ์ที่ 4 การจัดการขยะและของเสีย เพ่ือรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
  กลยุทธ์ที่ 5 การปูองกัน และฟ้ืนฟูความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6  การเสริมสร้างความม่ันคงชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 1 ก าหนดพ้ืนที่ด าเนินการที่มีผลกระทบต่อภัยคุกคามชายแดน 
  กลยุทธ์ที่ 2  เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรและเครื่องมือในการสร้างความมั่นคงชายแดน  
  กลยุทธ์ที่ 3  สร้างความม่ันคงในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน 
  กลยุทธ์ที่ 4 ปูองกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ และด้านยาเสพติด  
  1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด      
  วิสัยทัศน์ อปท.ในเขตจังหวัดมุกดาหาร  
  “สังคมน่าอยู่ สู่เศรษฐกิจการเกษตรดี มีความม่ันคง ด ารงอยู่คู่การท่องเที่ยว หนึ่งเดียวการศึกษาดี มี
มาตรฐานสากล บูรณาการสู่อาเซียน ” 
  กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดมุกดาหาร  
  ยุทธศาสตร์ที่  1   เสริมสร้างท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2   เสริมสร้างเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  ยุทธศาสตร์ที่  3   เสริมสร้างการเกษตรให้มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
  ยุทธศาสตร์ที่  4   เสริมสร้างประสิทธิภาพของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม 
  ยุทธศาสตร์ที่  5   เสริมสร้างการศึกษาดีมีมาตรฐานสากล 
  ยุทธศาสตร์ที่  6   เสริมสร้างการบริหารจัดตามหลักธรรมาภิบาล 
  ยุทธศาสตร์ที่  7   เสริมสร้างการผลิต และการจัดการอาหารปลอดภัย 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
 2.1 วิสัยทัศน์        
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  “ชุมชนน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาความรู้สู่
อาเซียน” 
 2.2 ยุทธศาสตร์       
  ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาแหล่งน้ า 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 2การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การพัฒนาการเมืองการบริหาร 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 
  ยุทธศาสตร์ ที่ 6การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2.3 เป้าประสงค์      
  1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต    
  3. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
  4. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  5. เพ่ือพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร 
  6. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.4 ตัวช้ีวัด        
  1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
  2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ  
 
 2.5 ค่าเป้าหมาย     

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐาน

ต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน รางระบายน้ าท่อลอด
เหลี่ยม ท่อ คสล.  ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 
ก่อสร้างในฌาปนสถาน  ฯลฯ 
- ขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง และบ ารุงรักษา  ซ่อมแซม
ไฟฟูาส่องสว่างที่ช ารุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

-การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุมปูองกัน
โรคระบาดในพ้ืนที่การรักษาความสะอาด การลด
ปริมาณขยะจากครัวเรือน รณรงค์คัดแยกขยะ การ
ด าเนินงานกองทุนขยะ 
-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.ค าอาฮวน ฯลฯ 
-การด าเนินงานศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉินให้มี
ประสิทธิภาพ 
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-โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ 
เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ยากไร้ 
ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนาหมู่บ้านในด้านสังคมและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ส่งเสริมเยาวชน สตรี อุดหนุน
อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย 
เพ่ือด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาด้าน
สังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตฯลฯ 
-การรักษาความสงบภายใน การออกให้การช่วยเหลือได้
ทันท่วงที ไม่ว่าจะเป็นการเกิดอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย  
-ให้การฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ การอบรมกลุ่มอาชีพ
ต่างๆในเขตต าบลค าอาฮวน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

-พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ 
-อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม เช่น 
-โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ 
-โครงการค่ายวิปัสสนากรรมฐาน 
-โครงการวันลอยกระทง 
      -โครงการบุญผะเหวด 
-โครงการบุญประเพณีเอกลักษณ์ของหมู่บ้าน 
ฯลฯ 
-สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา 
การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร 
 

-เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
-เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการ
ลงทุน การค้าและการเกษตร 

-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย 
กรรม 
-พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

-การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นไม้ในปุาชุมชนปุาต้นน้ า 
ปุาสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า สร้าง
และซ่อมแซมฝายน้ าล้นฯเป็นต้น 

 
 2.6 กลยุทธ์       
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
   1. กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน 
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   2กลยุทธ์การก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ท่อระบายน้ า รางระบายน้ า 
   3. กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟูา ติดตั้งหรือปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  
   4. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าการเกษตร 
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   2.2  กลยุทธ์การส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์ 
   2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาวัฒนธรรม 
   3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษาและนันทนาการ 
   3.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
   3.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านนันทนาการ 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  
   5.1  กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการกลุ่มอาชีพ  
   5.2  ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงเพ่ือพัฒนาสู่การค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์     
 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน 
 การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning) ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน ก าหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลค าอาฮวน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 6 
ยุทธศาสตร์ และ 11 กลยุทธ์ ดังนี้ 
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
   1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
   2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
   2.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมสงเคราะห์  
   2.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย  
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  
   3.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา  
   3.2  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม  
   3.3  กลยุทธ์การพัฒนาด้านนันทนาการ  
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร  
   4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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   4.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  
   5.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตร  
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   6.1  กลยุทธ์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   6.2  กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะ การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และควบคุมมลพิษ  
 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       
  ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาของ เทศบาลต าบลค าอาฮวน มุ่งพัฒนา 6ด้าน ได้แก่ ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมด้านการเมืองและ
การบริหารด้านเศรษฐกิจ ส่งเสริมการลงทุน การค้าและการเกษตรและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
 
3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น     
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  1.  การวิเคราะห์  SWOTในมิติด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าทางการเกษตร เช่น อ้อย ข้าว 
ยางพารา  มันส าปะหลัง 
2. การเดินทางขนส่งสินค้าสะดวก รวดเร็ว  
3. เป็นต าบลที่มีพ้ืนที่อยู่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4. รัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 

1. ราคาสินค้าทางการเกษตรตกต่ า 
2. มีปัญหาการใช้ที่ดินต่อเนื่อง ดินขาดการบ ารุง ส่วน
ใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี ท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ 
3. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ท าให้
สภาพหน้าดินถูกท าลาย 
4. กลุ่มอาชีพขาดการบริหารจัดการที่ยั่งยืน ไม่เข้มแข็ง 
5. ขาดแหล่งน้ าขนาดใหญ่ส าหรับเป็นแหล่งน้ าเพ่ือ
การเกษตร 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การมีนิคมอุตสาหกรรม อาจส่งผลให้การค้าขายใน
พ้ืนที่เพ่ิมข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
2.  มีแนวโน้มการลงทุนในเขตต าบลค าอาฮวนเพิ่มมาก
ขึ้น 

1. ที่ดินท ากินขาดเอกสารสิทธิ์ 
2. ที่ดินราคาสูงขึ้น เป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรขายที่ดิน
ท ากิน แล้วกลับมาเช่าพื้นที่ท าการเกษตรเหมือนเดิม 
3. ที่ดินส าหรับท าการเกษตรเริ่มลดน้อยลง เนื่องจาก
การขยายตัวของเมือง 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การขนส่งสินค้าทางการเกษตรสะดวก รวดเร็ว 
เนื่องจากอยู่ใกล้แหล่งรับซื้อ 

1. ท าอย่างไรเกษตรกรจะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลง แล้ว
กลับมาใช้ปุ๋ยชีวภาพเพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนการ
ผลิต และเป็นการบ ารุงดิน 

  2.การวิเคราะห์  SWOT  ในมิติด้านสังคม 
จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
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1. มีขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่น 
2. ผู้น าชุมชนส่วนใหญ่มีความเข้มแข็ง 
3. มีสถานศึกษาในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในต าบลที่มีความพร้อมในการจัดการศึกษา 
4. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่พัฒนาศักยภาพของเด็กก่อนวัย
เรียนจ านวน 8 แห่ง 
5. ประชาชนในชุมชนมีความสัมพันธ์อันดี มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีและการสื่อสาร(ภาษา)ที่
คล้ายคลึงกัน 

1. ประชาชนยังให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ระดับท่ีน้อย 
2. ผู้น าชุมชนบางคนขาดความกระตือรือร้น  
3. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง  
4. คนบางกลุ่มขาดจริยธรรม คุณธรรม ขาดระเบียบวินัย 
5. ค่านิยมยึดติดกับวัตถุสิ่งของและบริโภคฟุุมเฟือย
แพร่กระจายมากข้ึน  
6. คนบางกลุ่มกู้ยืมเงินนอกระบบ ไม่มีเงินใช้หนี้คืนถูก
ผู้ติดตามทวงถามท าร้ายร่างกาย 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กระบวนการสื่อสารที่มีความทันสมัยโดยผ่าน
เทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สามารถเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
และสื่อสารเรื่องต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและคล่องตัวมาก
ขึ้น 

1. กระแสโลกาวิวัฒน์ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ ท าให้วัฒนธรรมของตะวันตกมีอิทธิพลต่อการ
ด ารงชีวิตประจ าวันมากขึ้น ส่งผลให้เยาชน 
2. สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง
ระดับประเทศมีผลต่อการพัฒนาของท้องถิ่น   

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 

1. การสื่อสารรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ท าให้การประสานงาน
ได้ทันเวลา 

1. ท าอย่างไรพนักงานทุกคนจึงจะเห็นความส าคัญของ
การสื่อสารที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และให้ความส าคัญการ
สื่อสารดังกล่าว 

   
 
 
  
 
3.  การวิเคราะห์  SWOT  ในมิติด้านพื้นที่  ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง(Strengths) จุดอ่อน(Weaknesses) 
1. มีเส้นทางคมนาคมสามารถเชื่อมโยงไปยังพื้นท่ีอ าเภอ
และต าบลใกล้เคียงสะดวก 
2. มีอาณาเขตติดกับตัวเมือง อัตราการขยายตัวของเมือง
เข้าในพื้นที่เพ่ิมข้ึน 
 

1. มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ คือ 140.72 ตารางกิโลเมตร 
2. บางหมู่บ้านมีปัญหาขาดแคลนน้ าเอย่างต่อเนื่อง
สืบเนื่องจากเป็นพ้ืนที่ภูเขา ไม่มีแหล่งน้ าใต้ดิน 
3. มีสถานที่เหมาะส าหรับการท่องเที่ยว แต่ขาดการ
ปรับปรุงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า 
เพราะมีงบประมาณจ ากัด 
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5. มีปัญหาการเผาในที่โล่ง การเผาตอซังข้าว ท าให้
สภาพหน้าดินถูกท าลาย 

โอกาส(Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การมีพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ ท าให้ราคาที่ดิน
ของราษฎรในพ้ืนที่เพ่ิมสูงขึ้น  
2. นโยบายของรัฐบาลในการประกาศให้จังหวัด
มุกดาหารเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งซึ่งมีพ้ืนที่ของต าบล
ค าอาฮวนรวมอยู่ในพื้นท่ีนั้นด้วย 
3.  มีเส้นทางรถไฟผ่านเขตต าบลค าอาฮวน 
 

1. มีถนนบางสายอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
อ่ืน เช่น กรมทางหลวงชนบท  องค์การบริหารส่วน
จังหวัด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นกับถนนจะได้รับการแก้ไข
ที่ล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็นค่า
บริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่นแต่
ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ท าเลที่ตั้งของต าบลได้เปรียบเพราะมีโอกาสขยายตัว
ของเมืองสูง  จูงใจให้เกิดการลงทุนเพ่ิมข้ึน 

1. ท าอย่างไรกับปัญหาที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ 

 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง        
  3.2.1  การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อเทศบาล 
   - รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
   - แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะส่งผลต่อเทศบาลอย่างไร 
   - การเพ่ิมข้ึนหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
  3.2.2  การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคท่ีจะส่งผลกระทบต่ออปท. 
    AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ 
โดยมี ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มี
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการ
น าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า
ซึ่งผลจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint หรือแนวทางที่จะให้ AEC เป็นไปคือ 
   1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
   2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
   3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
   4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
   นิคมอุตสาหกรรม  ก็เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงในภูมิภาคท่ีส่งผลกระทบต่อ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีมีพ้ืนที่ของนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่  เนื่องจากเป็นการจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาลงทุน จึงเป็นการ
ลงทุนในพื้นที่ท่ีปลอดภาษี ท าให้เทศบาลไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้ในระยะยาว ซึ่งผลกระทบหลายๆอย่างไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของ ประชากรแฝง  มลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  ปัญหาขยะ น้ าเสีย  ปัญหาอาชญากรรมซึ่ง
เป็นปัญหาที่คาดว่าจะเกิดตามมา  ส่วนผลกระทบในด้านบวก ประชากรเพ่ิมข้ึน จะท าให้การค้าขายในพ้ืนที่
ภาพรวมดีข้ึนหรือไม่ 


