
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคําแมด 

 

2.1)  วิสัยทัศนในการพัฒนาทองถิ่น 

 “โครงสรางพ้ืนฐานดี คุณภาพชีวิตเขมแข็ง ส่ิงแวดลอมย่ังยืน บริหารดวยหลักธรรมาภิบาล” 

2.2)  พันธกิจ 

1. พัฒนาชุมชนในดานตางๆ ใหประชาชนในพ้ืนท่ีประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มี

สาธารณูปโภคสาธารณูปการ อยางเพียงพอและท่ัวถึง และมีความพรอมในการรองรับการขยายตัวของชุมชน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

และภูมิปญญาทองถ่ิน ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

3. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมภายในองคการบริหารสวนตําบลคําแมด 

ใหเกิดความยั่งยืน 

4. สงเสริมและสนับสนุนการลงทุน ดานพาณิชยกรรม การทองเท่ียว และการขนสง ภายใน

ชุมชน 

5. พัฒนาและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีของรัฐ นักการเมือง ผูนําทองถ่ินมีระบบการบริหารงานท่ี

มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล  

  6. สงเสริมการมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย 

 

 

 

2.3) ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ขององคการบริหารสวนตําบลคําแมด 

ประกอบดวย  8  ยุทธศาสตร  27  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบดวย   4  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 

1.1  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการชุมชนเมืองและชนบทอยางท่ัวถึงและเปน

ระบบ 

1.2  พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพระบบเครือขายการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในทองถ่ิน

ใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 

1.3  พัฒนา  สงเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองและชุมชน

แบบมีสวนรวม 

1.4 สงเสริม สนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและอบายมุขอยางเปนระบบ

และครบวงจร 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ประกอบดวย   1  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 

2.1  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเสนทางคมนาคมขนสงใหไดมาตรฐานและใหท่ัวถึง 



 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมืองประกอบดวย 4 แนวทางการพัฒนา 

ดังนี้ 

3.1  พัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาท่ังในและนอกระบบ

อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

3.2  พัฒนา สงเสริม และสนับสนุนการกีฬาสูความเปนเลิศและการกีฬาเพ่ือออกกําลังกาย 

3.3  สงเสริม  สนับสนุนและพัฒนาการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของ

ประชาชน 

3.4 สงเสริมและปลูกฝงคานิยม  12  ประการ 

 ยุทธศาสตรท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ย่ังยืนประกอบดวย   6  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

4.1  บริหารจัดการ  อนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบบูรณาการและ

ยั่งยืน 

4.2  อนุรักษ  ฟนฟู  และเพ่ิมพ้ืนท่ีปา  ปาชุมชน และปาตนน้ําลําธารใหเกิดความอุดม

สมบูรณ 

4.3  พัฒนาฟนฟูแหลงน้ํา  แหลงน้ําใตดินและการบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ  และมี

ประสิทธิภาพ  โดยประชาชนมีสวนรวม 

4.4  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน  สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 

4.5  สรางสังคมและพลเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม   

4.6  สงเสริมการใชพลังงานทางเลือก 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน  ประกอบดวย  2  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

  5.1  พัฒนาสงเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  5.2  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมใหภาคการเกษตร 

 

 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ  ประกอบดวย   2  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 

6.1  พัฒนาระบบบริการดานสาธารณสุขใหมีคุณภาพและเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 

  6.2  พัฒนาระบบบริการทางสังคมใหมีคุณภาพและเขาถึงไดอยางท่ัวถึงเทาเทียม 

 ยุทธศาสตรท่ี  7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ

แขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบดวย   5  แนวทางการพัฒนา   ดังนี้ 

7.1 เสริมสรางคานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม จิตสาธารณะ  และวัฒนธรรมท่ีดีงามแกเด็ก

และเยาวชน 



7.2  อนุรักษ  สืบสานทํานุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 

7.3  พัฒนาและสงเสริมเครือขายวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็งและสามารถแขงขันได 

7.4  พัฒนาสงเสริมการพาณิชย  การลงทุนและการทองเท่ียว 

7.5  สงเสริม สนบัสนุนกระบวนการเรยีนรูและการนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การประกอบอาชีพ 

 ยุทธศาสตรท่ี  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  4  แนว

ทางการพัฒนา   ดังนี้ 

8.1  สงเสริมการกระจายอํานาจใหแกภาคประชาชน 

 

  8.2  สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหมในการ    

                         ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอยางตอเนื่อง 

8.3  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรใหเพ่ิมข้ึนและพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

  8.4  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมและการสรางเครือขายของภาคประชาชน 

 

2.4) ยุทธศาสตร/เปาประสงค/ตัวช้ีวัด/กลยุทธ 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาเมืองและชุมชน 

เปาประสงค   พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

ตัวช้ีวัด   รอยละการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

กลยุทธ  กอสราง ปรับปรุง ซอมแซมระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  

  เปาประสงค   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบคมนาคมใหไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

ตัวช้ีวัด   รอยละของโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคมท่ีไดมาตรฐานและท่ัวถึง 

กลยุทธ    กอสรางโครงสรางพ้ืนฐานและกอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนนในพ้ืนท่ี 

 

 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 

เปาประสงค   พัฒนาการศึกษา กีฬาและการประกอบอาชีพในชุมชน 

ตัวช้ีวัด   รอยละของประชาชนในพ้ืนท่ีมีชีวิตท่ีดีข้ึน 

กลยุทธ    สงเสริมดานพัฒนาการศึกษา กีฬาและการประกอบอาชีพในชุมชน 

 

 

 

 



 ยุทธศาสตรท่ี  4  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ย่ังยืน 

เปาประสงค   เพ่ิมพูนและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด   รอยละของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีมีความสมบูรณเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จัดการขยะ  บําบัดน้ําเสียและ

ปรับปรุงภูมิทัศนในพ้ืนท่ี 
 

 ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการเกษตรอยางย่ังยืน   

 เปาประสงค   พัฒนาดานการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด   รอยละของการสงเสริมพัฒนาดานการเกษตร 

กลยุทธ    สงเสริมงานดานการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  6  การเสริมสรางสุขภาวะ   

 เปาประสงค   พัฒนาดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

ตัวช้ีวัด   รอยละของการสงเสริมดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

กลยุทธ    สงเสริมงานดานสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม 

 

 ยุทธศาสตรท่ี  7  การสรางเสริมทุนทางสังคมใหเขมแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือการ

แขงขันภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

เปาประสงค   พัฒนาดานศาสนา วัฒนธรรมและสงเสริมการคา การทองเท่ียว 

ตัวช้ีวัด   รอยละของการสงเสริมดานศาสนา วัฒนธรรมและสงเสริมการคา การทองเท่ียว 

กลยุทธ    สงเสริมงานดานศาสนา วัฒนธรรมและสงเสริมการคา การทองเท่ียว  

 

 ยุทธศาสตรท่ี  8  การพัฒนาการบริหารภาครัฐภายใตหลักธรรมาภิบาล  ประกอบดวย  4  แนว

ทางการพัฒนา   ดังนี้ 

เปาประสงค   พัฒนาดานการพัฒนาบุคลากรและการมีสวนรวมของประชาชน 

ตัวช้ีวัด รอยละของความพึงพอใจในการใหบริการประชาชนและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

กลยุทธ    สงเสริมงานดานการพัฒนาบุคลากรและการมีสวนรวมของประชาชน 

 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 

 

การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ขององคการบริหารสวนตําบลคําแมด  ซ่ึงไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา และโอกาส

การพัฒนาในอนาคต โดยใชหลักการวิเคราะห  แบบ  SWOT  สรุปได  ดังนี้ 



 1. จุดแข็ง (S : Strength) 

  1.1 เปนองคกรท่ีสามารถกําหนดทิศทางในการพัฒนาทองถ่ินไดอยางสอดคลองกับปญหา

ของความตองการประชาชนในพ้ืนท่ี 

  1.2 เปนหนวยงานท่ีมีความใกลชิดกับประชาชนมากท่ีสุดสามารถแกปญหาและตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดมากท่ีสุด 

 

  

  1.3  มีสถานศึกษาท่ีสามารถรองรับการเรียนรูของเด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ ไดแก โรง

โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จํานวน 1 แหง  และศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวัยเรียน  จํานวน  1 แหง 

  1.4  ผูนําชุมชนในพ้ืนท่ีมีความสามัคคีกัน  และเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

  1.5  มีการบูรณาการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลรวมกับภาครัฐ  

เอกชนและภาคประชาชนในพ้ืนท่ี 

  1.6  ในพ้ืนท่ีมีลําหวยไหลผาน เหมาะสําหรับทําการเกษตรกรรม   

  1.7  มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ  รวมถึงเครื่องมือและอุปกรณสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานท่ีทันสมัยและเพียงพอ 

  1.8  มีระยะทางใกลตัวเมืองขอนแกน  สามารถเดินทางไป-มาสะดวก  สามารถนําผลผลิต

ทางการเกษตรหรือสินคาชุมชนตางๆไปจําหนายอยางสะดวก 

 2. จุดออน (W: Weakness) 

  2.1  เปนชุมชนดั้งเดิมมีบานเรือนของประชาชนปลูกสรางอยูแบบกระจุกตัว ไมไดจัดทํา

ระบบผังเมืองขาดระบบการจัดระเบียบดานการวางผังเมืองและระบบโครงสรางพ้ืนฐานตาง ๆ 

  2.2  เปนสังคมชนบท  ประชาชนสวนใหญไมไดรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจ

ของชุมชนในรูปกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 

  2.3  มีงบประมาณไมเพียงพอกับการพัฒนาและแกปญหาในทองถ่ินไดตามภารกิจ 

  2.4  การบริหารจัดการงบประมาณยังไมสามารถกระจายการพัฒนาทองถ่ินไดครอบคลุมใน

ทุกดาน 

  2.5  ทรัพยากรธรรมชาติเริ่มเสื่อมโทรม เนื่องจากการใชสารเคมีในภาคเกษตรกรรมตอเนื่อง

เปนระยะเวลานาน 

  2.6  เริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

  2.7  มีขอจํากัดและไมสามารถแกไขปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐานในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบได

เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนไดท้ังหมด  และโครงสรางพ้ืนฐานบางสวนไมอยูในความรับผิดชอบ 

  2.8  ขาดบุคลากรผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  ทําใหการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไมมีประสิทธิภาพ 



  2.9  เยาวชนยังไมเห็นความสําคัญของการศึกษาและคุณคาภูมิปญญาทองถ่ิน  มีทักษะชีวิต

ไมเหมาะสม  ขาดการปลูกฝงและอนุรักษวัฒนธรรมท่ีเหมาะสม 

  2.10  ผลผลิตภาคการเกษตรบางพ้ืนท่ียังขาดคุณภาพ มีผลผลิตตอไรต่ํา  และขาดกลไกการ

ตอรองดานการตลาด 

 

 3. โอกาส (O:  Opportunity) 

3.1  นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองสูทองถ่ิน  โดยการ

สรางดุลยภาพระหวางการกํากับดูแลและความเปนอิสระของทองถ่ินในการบริหารจัดการงบประมาณและ

บุคลากรทองถ่ิน 

3.2  นโยบายรัฐบาลสนับสนุนใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทในการบริหารจัดการ

สาธารณะทองถ่ินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 3.3  ตลาดมีความตองการพืชพลังงาน  สินคาเกษตรและอาหารมีแนวโนมเพ่ิมข้ึนจากการ

เพ่ิมข้ึนของประชากรและการผลิตอาหารท่ีลดลงดวยขอจํากัดดานพ้ืนท่ี  จะทําใหเกษตรกรมีคามม่ันคงและมี

รายไดเพ่ิมข้ึน  

3.4  ประชาชนในพ้ืนท่ีใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินเปนอยางดี 

 3.5  เปนสังคมทองถ่ินดั้งเดิมมีประเพณีวัฒนธรรมท่ีดีงามปลูกฝงกันมาเปนระยะเวลานาน 

 3.6  นโยบายของรัฐบาลท่ีเอ้ือตอการพัฒนาดานการเกษตร โดยประชากรในพ้ืนท่ีสวนใหญ

ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

3.7  นโยบายรัฐบาลในการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ  OTOP ใหแตละ

ชุมชนสามารถใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินพัฒนาสินคาชุมชนสูสากล  

 4.  ขอจํากัด/อุปสรรค   (T: Threat) 

4.1  อบต.คําแมด ประสบปญหาภัยธรรมชาติตามฤดูกาลเชนภัยแลงวาตะภัยและน้ําทวม  

4.2.  ระเบียบ  กฎหมายท่ีเก่ียวของกับภารกิจถายโอนไมสามารถดําเนินการไดตามระเบียบ

กฎหมายกําหนด  สงผลตอการดําเนินงานตามภารกิจถายโอน 

4.3  ประชาชนในพ้ืนท่ีสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร  ทําใหการจัดเก็บรายไดไมมาก 

4.4  การไหลบาของวัฒนธรรมตะวันตกสูกลุมวัยรุนผานสื่อตางๆ โดยเฉพาะอินเตอรเน็ตทํา

ใหมีปญหาสังคม  เชน  ติดเกมส   เลนการพนัน ยาเสพติด ปญหาทางเพศ  เปนตน  และประชาชนมี

พฤติกรรมการบริโภคท่ีเปลี่ยนแปลงไป สงผลตอสุขอนามัย เชน โรคอวนความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเปนตน 

 4.5  โรคอุบัติภัยรายแรง  เชน  โรคไขหวัด  2009  H1N1 โรคไขหวัดนก  โรคไขเลือดออก

สายพันธุใหม  คุกคามสุขภาวะของประชาชน 



4.6  การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและสภาวะเศรษฐกิจโลก  ราคาน้ํามันและความผันผวน

ของราคาสินคา 

4.7  การขยายตัวของหมูบาน/ชุมชน ทําใหเกิดปญหาสังคมเพ่ิมข้ึน  
 


