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1. หลักการและเหตุผล 

 ๑.๑  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) เรื่อง   
มาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับอัตราต าแหน่ง  ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) 
ก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ว่าจะมีต าแหน่งใด  ระดับใด  อยู่ในส่วนราชการใดจ านวน
เท่าใด  ให้ค านึงถึงหน้าท่ีความรับผิดชอบ  ลักษณะงานท่ีต้องปฏิบัติ  ความยาก คุณภาพ  และปริมาณของงาน  
ตลอดจนภาระค่าใช้จ่ายของเทศบาล  ท่ีจะต้องจ่ายในด้านบุคคล  โดยให้เทศบาลจัดท าแผนอัตราก าลังของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  เพื่อให้ในการก าหนดต าแหน่งโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง)  ท้ังนี้  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ก าหนด 

 1.2  ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  (ก.กลาง) เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2547 โดยมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างส าหรับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ก าหนดเพื่อเป็นการปรับปรุงแนวทางการบริหารงานบุคคลของลูกจ้าง                 
ให้เกิดความเหมาะสมและให้การปฏิบัติหน้าท่ีราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความคล่องตัว 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประโยชน์สูงสุดในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยได้
ก าหนดให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นน ามาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้างมาก าหนด
เป็นประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง พร้อมท้ังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ
จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน
ท่ัวไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง (ฉบับท่ี 3) ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2557 ถึงปัจจุบนั 

  1.3  คณะกรรมการกลางข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ได้มีมติเห็นชอบประกาศ
ก าหนดการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดแนวทางให้เทศบาลต าบลกุดแฮด  
จัดท าแผนอัตราก าลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเป็นกรอบในการก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่ง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง โดยให้เสนอให้คณะกรรมการข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด) พิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยได้ก าหนดให้เทศบาลต าบลกุดแฮด   แต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง วิเคราะห์อ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
วิเคราะห์ความต้องการก าลังคน วิเคราะห์การวางแผนการใช้ก าลังคน จัดท ากรอบอัตราก าลัง และก าหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข ในการก าหนดต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามแผนอัตราก าลัง 3 ปี 

  1.4  จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี 
ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -  2566 ขึ้น 
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      ความจ าเปน็ในการท าแผนอัตราก าลงั 

1. การวางแผนอัตราก าลัง เพื่อแก้ปัญหาเรื่องการก าหนดต าแหน่งและการปรับระดับต าแหน่งต้อง
ด าเนินการในภาพรวมท้ังหน่วยงาน เน้นถึงโครงสร้าง วัตถุประสงค์และขอบเขตหน้าท่ีของหน่วยงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบาย โครงการ และแผนงานของหน่วยงาน โดยก าหนดเป็นแผนอัตราก าลังล่วงหน้า 3 ปี 

2. ต้องมีแผนก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาของเทศบาลและแผนงบประมาณ (แผนงบแบบ PPB: 
Planning Programming Budgeting) การก าหนดอัตราก าลังคนต้องสอดคล้องกับแผนงาน โครงการ แผน
งบประมาณ ในลักษณะแผนแบบผสมผสาน (integration) (แผนงาน+แผนเงิน+แผนก าลังคน) 

3. การทบทวนตรวจสอบหน้าท่ีความรับผิดชอบ (Post Audit) การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
ต าแหน่ง (Position Description) และการเกล่ียงานและเกล่ียคน (Redeployment) เพื่อปูองกันปัญหาหน้าท่ี
ซ้ าซ้อน คนล้นงาน และก าลังคนไม่เพียงพอของหน่วยงาน 

4. เพื่อแก้ปัญหาในการบริหารงานบุคคลท่ีจะต้องปรับปรุงแก้ไขท้ังระบบไปพร้อม ๆ กัน ท้ังหน้าท่ีของ
หน่วยงาน  โครงการ ระบบงาน การก าหนดต าแหน่ง  และการปรับระดับต าแหน่ง 

2.วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน้าท่ีความรับผิดชอบ เป็นการก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบของส่วนราชการ
ให้ชัดเจนไม่ซ้ าซ้อนท้ังในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน  เพื่อให้รู้ว่าช่วงเวลาในช่วงเวลาหนึ่ง หน่วยงาน                  
มีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร 

2. เพื่อเป็นการปรับปรุงส่วนราชการและการจัดระบบงาน โดยพิจารณาว่าส่วนราชการเดิมเหมาะสม
หรือไม่  มีปัญหาอุปสรรคอะไร  ระบบงานถูกต้องเหมาะสมหรือควรปรับปรุงอะไรบ้าง 

3. เพื่อตรวจสอบการก าหนดต าแหน่งและการใช้คน (Post Audit) เป็นการตรวจสอบท้ังจ านวน ระดับ
และสายงาน เพื่อดูว่าการมอบหมายหน้าท่ีงานเป็นไปตามท่ี ก.ท. ก าหนดหรือไม่ มีการใช้คนไม่ตรงกับต าแหน่งท่ี 
ก.ท. ก าหนดบ้างไหม 

4. เพื่อเป็นการก าหนดกรอบอัตราก าลังพิจารณาว่าในระยะเวลาข้างหน้า (3 ปี)  ของเทศบาลต าบล                   
กุดแฮด   มีโครงการหรือแผนงานเรื่องใด ต้องใช้คนเท่าไร ระดับใดบ้าง  ให้สอดคล้องกับมาตรการจ ากัดก าลังคน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และฉบับปัจจุบัน หรือไม่ 

5. เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์และมาตรฐานการวิเคราะห์ต าแหน่ง  โดยให้แต่ละส่วนราชการซึ่งเป็น              
ผู้ท่ีมีความเข้าใจในหน้าท่ีการงานดี มีส่วนร่วมในการก าหนดหลักเกณฑ์จะช่วยให้กระบวนการก าหนดต าแหน่ง           
มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเหมาะกับส่วนราชการนั้นๆ 

6. เป็นการจัดท ารายละเอียดหน้าท่ีความรับผิดชอบ ( Job Description) เพื่อใช้เป็นหลักฐาน                
ว่าต าแหน่งใดมีหน้าท่ีการงานอะไรบ้าง  ท าให้สะดวกในการพิจารณาวิเคราะห์ต าแหน่ง การตรวจสอบ                
การก าหนดต าแหน่งและเป็นคู่มือในการมอบหมายงานด้วย 

7. เป็นการสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพต่าง ๆ เป็นการศึกษาว่าในแต่ละสายงานมีปัญหาอะไร              
จะแก้ปัญหาด้วยวิธีใดเพื่อให้ทุกสายงานมีทางก้าวหน้าได้ตามความเหมาะสม 
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8. เพื่อสร้างและรักษาพนักงานไว้ในระบบราชการ มีการน าหลักเกณฑ์การก าหนดต าแหน่ง                 
โดยพิจารณาจากผลงาน สร้างความก้าวหน้าในสายงาน  
                - ก าหนดขึ้นตามความจ าเป็นอย่างยิ่งเพื่อประโยชน์ทางราชการ 
                - ก าหนดหน้าท่ีไว้อย่างแน่นอนเป็นรายต าแหน่งหนา้ ๓ 
                - มีระบบการเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบการเล่ือนต าแหน่ง การยุบเลิกและถ่ายเท เป็นต าแหน่ง               
ท่ีก าหนดเป็นการเฉพาะตัว ประเมินผลงานเป็นระยะ ๆ 
                - มีระบบการติดตามผลงาน หากไม่สามารถปฏิบัติได้ ต้องมีการโยกย้ายหรือยุบเลิกต าแหน่ง 

9. เพื่อเป็นการปรับปรุงหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นส่ิงท่ีต้องท าควบคู่กับการวางแผนอัตราก าลัง       
ซึ่งหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีจะต้องเป็นผู้รับช่วงงานและดูแลให้เป็นไปตามแผนอัตราก าลัง โดยต้อง 
               - ตรวจสอบระบบการบริหารงานบุคคลมีอะไรต้องท าบ้าง มีปัญหาอย่างไร และต้องปรับปรุงอะไร 
                - ปรับปรุงระบบการบริหารงานบุคคลท้ังงานประจ าและงานบริการ 
                - ต้องมีบุคลากรท่ีเข้มแข็ง มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการบริหารงานบุคคลเป็นอย่างดี 

10. เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลกุดแฮด มีโครงสร้างการแบ่งงานและระบบงานท่ีเหมาะสม ไม่ซ้ าซ้อน 
11. เพื่อให้เทศบาลต าบลกุดแฮด มีการก าหนดต าแหน่งการจัดอัตราก าลัง โครงสร้างให้เหมาะสมกับ

อ านาจหน้าท่ีของเทศบาลตามกฎหมายจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทและ ตามพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 

12. เพื่อให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสกลนคร (ก.ท.จ. จังหวัดสกลนคร) สามารถตรวจสอบ
การก าหนดต าแหน่งและการใช้ต าแหน่งข้าราชการหรือพนักงานเทศบาลว่าถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ 

13. เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการใช้อัตราก าลังการพัฒนาบุคลากรของเทศบาลต าบล
กุดแฮด 
 14. เพื่อใหเ้ทศบาลต าบลกุดแฮด สามารถวางแผนอัตราก าลัง ในการบรรจุแต่งต้ังข้าราชการเพื่อให้การ
บริหารงาน ของเทศบาลต าบลกุดแฮด เกิดประโยชน์ต่อประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ตามอ านาจหน้าท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่าสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและมีการลดภารกิจและ  ยุบเลิกหน่วยงานท่ี                 
ไม่จ าเป็นการต่อการปฏิบัติภารกิจ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้เป็นอย่างดี 

15. เพื่อให้เทศบาลต าบลกุดแฮด  สามารถควบคุมภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
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3. ขอบเขตและแนวทางในการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓  ปี 

โดยท่ัวไปการก าหนดจ านวนต าแหน่งต่าง ๆ ภายในเทศบาล ควรค านึงถึงการก าหนดให้มีจ านวน            
ท่ีเหมาะสมกับลักษณะหน้าท่ี ความรับผิดชอบและปริมาณงานของ เทศบาล ในการวิเคราะห์จ านวนต าแหน่ง 
จ าเป็นท่ีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้ จะต้องหาวิธีการมาใช้ในการวิเคราะห์   ให้เหมาะสมกับลักษณะ
และประเภทของงาน  ซึ่งวิธีการวิเคราะห์ต าแหน่งท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่หลายประการ แต่ก่อนท่ีจะพิจารณา
วิเคราะห์จ านวนต าแหน่งในส่วนราชการใด จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องทราบรายละเอียดพื้นฐานในเรื่องดังต่อไปนี้ 
คือ 

1. หน้าท่ีความรับผิดชอบ  วัตถุประสงค์  เปูาหมาย และวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีจะก าหนด
จ านวนต าแหน่งให้ 

2. การจัดแบ่งหน่วยงานและอัตราก าลังให้หน่วยงานท่ีจะก าหนดต าแหน่ง โดยจ าเป็นต้องทราบ
อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมและท่ีจะก าหนดเพิ่มข้ึนใหม่ 

3. เหตุผลและความจ าเป็นท่ีจะต้องมีต าแหน่งเพิ่มขึ้นจากเดิม เช่น มีกฎหมายอะไรท่ีให้อ านาจ             
แก่ส่วนราชการนั้นเพิ่มขึ้น มีงานใหม่ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี                 
ตามโครงการความช่วยเหลือจากต่างประเทศ หรือเป็นข้อผูกพันกับรัฐด้านใดหรือรองรับการด าเนินงาน                       
ตามกลยุทธ์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ เทศบาลต าบลกุดแฮด ในด้านใดหรือตามนโยบายของผู้บริหาร งานเดิม                 
มีอะไรบ้างท่ีมีปริมาณงานเพิ่มขึ้นจนเกินกว่าอัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่เดิมจะปฏิบัติให้ส าเร็จลุล่วงลงได้ เช่น 
การเพิ่มโครงการหรือมีการเพิ่มหน่วยงานขึ้นมาใหม่ตามกฎระเบียบ กฎหมาย เพื่อขยายขอบเขตการปฏิบัติงาน 
เป็นต้น 

4. เกณฑ์การค านวณจ านวนต าแหน่งซึ่งส่วนราชการได้ก าหนดขึ้น โดยปกติส่วนราชการท่ีจะก าหนด
จ านวนต าแหน่ง โดยอาศัยเกณฑ์ท่ีก าหนดขึ้น โดยการเปรียบเทียบก าลังคนท่ีมีอยู่เดิมกับภาระงานท่ีต้องท า โดย
ค านวณมาตรฐานการท างานให้ได้ว่า คน 1 คน ใน 1 วัน สามารถท างานในต าแหน่งได้มากน้อยเพียงใด และ
ภาระงานท้ังปีท่ีจะมีจ านวนเท่าใด เพื่อท่ีจะค านวณว่าใน 1 ปี ใช้จ านวนคนเท่าใดต่อภาระงานนั้น และ
อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีท่ีมีอยู่ในขณะนี้มีมากน้อยกว่าเกณฑ์ท่ีค านวณไว้หรือไม่ 

5. หน้าท่ีความรับผิดชอบของต าแหน่งท่ีจะก าหนดขึ้นใหม่เป็นรายต าแหน่ง ควรทราบก่อนว่า                    
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน (Mission Oriented) นั้นเป็นอย่างไร มิใช่พิจารณาเฉพาะจากเจ้าหน้าท่ีท่ีควร
ปฏิบัติงานเท่านั้น (Function Oriented) 

 
ขั้นตอนส าหรับการวางแผนอัตราก าลัง มีดังนี้ 

1. ทบทวนกระบวนการท างานและขั้นตอนการท างาน รวมท้ังเวลาท่ีใช้ในแต่ละขั้นตอน 
2. ท าการส ารวจภาระงานของเทศบาลในอนาคต โดยพิจารณาภาระงานท่ีต้องท าเพิ่มหรือไม่

จ าเป็นต้องท าหรือใช้เทคโนโลยีมาช่วยท าได้ 
3. รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้ในการวางแผนอัตราก าลังประจ าปี เช่น จ านวนบุคลากรปัจจุบัน 

งบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรร 
4. น างบประมาณท่ีหน่วยงานได้รับการจัดสรรมาค านวณอัตราก าลัง โดยคิดจากค่าจ้างเงินเดือน

บุคลากร และค่าใช้จ่ายรายกิจกรรมตามแผนด าเนินงาน 
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5. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์อื่น ๆ เพิ่มเติม เช่น วิธีเปรียบเทียบอัตราส่วน(ratioanalysis) ประสิทธิภาพ
การท างาน พนักงานต่ออุปกรณ ์

6. น าการวิเคราะห์ต่าง ๆ มาเปรียบเทียบจ านวนบุคลากรท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับ
การจัดสรร 

7. จัดท าแผนอัตราก าลังประจ าปีของหน่วยงานต่าง ๆ 
8. ควบคุมอัตราก าลังคนตามแผนอัตราก าลังประจ าปี 
9. ด าเนินการปรับปรุงอัตราลังลด-เพิ่มจ านวนบุคลากรด้วยวิธีการที่เหมาะสม เช่น เกล่ียคนจาก

หน่วยงานท่ีมีอัตราก าลังเกินมาปฏิบัติงานในหน่วยงานท่ีอัตราก าลังขาด 
10. ทบทวนและปรับปรุงข้อมูลอัตราก าลังคนครั้งต่อไปภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 หน้าท่ีความรับผิดชอบของหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่น ควรจะต้องพิจารณาถึงก าลังเงิน             
ก าลังงบประมาณ ก าลังคน ก าลังความสามารถของอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และหน้ าท่ีความรับผิดชอบควร
เป็นเรื่องท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง หากเกินกว่าภาระหรือเป็นนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องการความเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกันท้ังประเทศก็ไม่ควรมอบให้ท้องถิ่นด าเนินการ เช่น งานทะเบียนท่ีดิน การศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 
 การก าหนดหน้าท่ีความรับผิดชอบให้หน่วยการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ มีข้อพิจารณาดังนี้ 
 1. เป็นงานท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของท้องถิ่น และงานท่ีเกี่ยวกับการอ านวยความสะดวกในชีวิตความ
เป็นอยู่ของชุมชน ได้แก่ การก่อสร้างถนนสะพาน สวนหย่อมสวนสาธารณะ การก าจัดขยะมูลฝอย 
 2. เป็นงานท่ีเกี่ยวกับการปูองกันภัย รักษาความปลอดภัย เช่นงานดับเพลิง 
          3. ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในและการจัดระบบงาน เพื่อรองรับภารกิจตามอ านาจ
หน้าท่ีความรับผิดชอบ ให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการ  ของประชาชน  
 4. ก าหนดต าแหน่งในสายงานต่างๆ จ านวนต าแหน่ง และระดับต าแหน่ง ให้เหมาะสมกับภาระหน้าท่ี
ความรับผิดชอบ ปริมาณงาน และคุณภาพของงาน รวมท้ังสร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพของกลุ่มงานต่างๆ 
 5. ก าหนดความต้องการพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้หัวหน้าส่วนราชการเข้ามามี
ส่วนร่วม เพื่อก าหนดความจ าเป็นและความต้องการในการใช้พนักงานจ้างให้ตรงกับภารกิจและอ านาจหน้าท่ีท่ี
ต้องปฏิบัติอย่างแท้จริง และต้องค านึงถึงโครงสร้างส่วนราชการ และจ านวนข้าราชการ  ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกอบการก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง 

 

 6. ก าหนดประเภทต าแหน่งพนักงานจ้าง จ านวนต าแหน่งให้เหมาะสมกับภารกิจ อ านาจหน้าท่ี              
ความรับผิดชอบ ปริมาณงานและคุณภาพของงานให้เหมาะสมกับโครงสร้างส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 7. จัดท ากรอบอัตราก าลัง 3 ปี โดยภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคลต้องไม่เกินร้อยละส่ีสิบของ
งบประมาณรายจ่าย 
 8. ให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างทุกคน ได้รับการพัฒนาความรู้
ความสามารถอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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4. สภาพปญัหาของพืน้ที่และความต้องการของประชาชน 

1. ด้านกายภาพ 
 1.1  ที่ต้ัง   

    เทศบาลต าบลกุดแฮด  เดิมช่ือ  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดบาก  จัดต้ังเป็น อบต. เมื่อวันท่ี 
16 ธันวาคม2539 และต่อมาได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลกุดแฮด เมื่อวันท่ี 27 ตุลาคม  
2552 ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี 252 หมู่ท่ี 9 บ้านกุดแฮด  ถนนสายกุดบาก - ค าเพิ่ม  อ าเภอกุด
บาก  จังหวัดสกลนคร 

       เทศบาลต าบลกุดแฮดมีเนื้อท่ี 135 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 84,375 ไร่ (625 ไร่  
= 1 ตารางกิโลเมตร )โดยมีพื้นท่ีติดต่อกับต าบลและอ าเภอดังนี้ 

 

     ทิศเหนือ จรด ต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
     ทิศใต้  จรด ต าบลโคกภู อ าเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 
     ทิศตะวันออก  จรด ต าบลนาม่อง อ าเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร 
     ทิศตะวันตก จรด ต าบลดินจ่ี อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

 
แผนท่ีเทศบาลต าบลกุดแฮด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

1.2   ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต้ังอยู่เทือกเขาภูพาน  ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูงภูเขาสลับกับท่ีราบลูก

คล่ืนท่ีอยู่ช่วงกลางระหว่างทิวเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร   
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 1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

 ลักษณะอากาศเป็นแบบร้อนช้ืน  มีแหล่งน้ าหลายสายซึ่งก าเนิดจากเทือกเขาภูพาน
ส าหรับช่วงเวลาท่ีเหมาะสมกับการท่องเท่ียวมากท่ีสุด คือ ช่วงเดือนธันวาคม – เมษายน แบ่ง
ฤดูกาล ออกเป็น ๓ ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ - กลางเดือนพฤษภาคม ฤดู
ฝน เริ่มต้ังแต่กลางเดือนพฤษภาคม – กลางเดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มต้ังแต่กลางเดือนตุลาคม - 
กลางเดือนกุมภาพันธ์ 

 
1.4  ลักษณะของดิน 
  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย   ซึ่งเหมาะส าหรับเพาะปลูกท าการเกษตร 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เทศบาลต าบลกุดแฮด  มีจ านวนหมู่บ้านท่ีอยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮดท้ังหมด ดังนี้  
1. หมู่ท่ี  ๑  บ้านกุดบาก   อยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดบาก 
2. หมู่ท่ี  ๒  บ้านกุดบาก   อยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดบาก 
3. หมู่ท่ี  ๓  บ้านหนองสองหาง อยู่ในเขตเทศบาลต าบลกุดบากบางส่วน 
4. หมู่ท่ี  ๔  บ้านกุดแฮด 
5. หมู่ท่ี  ๕  บ้านบัว 
6. หมู่ท่ี  ๖  บ้านทรายแก้ว 
7. หมู่ท่ี  ๗  บ้านกุดแฮดสามัคคี 
8. หมู่ท่ี  ๘  บ้านบัว 
9. หมู่ท่ี  ๙  บ้านกุดแฮด 
10. หมู่ 10  บ้านบัว  
 

จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด  มี  ๘  หมู่บ้าน คือ  หมู่ท่ี ๓, ๔, ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, 
๑๐ จ านวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮดบางส่วนมี ๑ หมู่บ้านคือหมู่ท่ี ๓ 
 
2.2  การเลอืกต้ัง   

เทศบาลต าบลกุดแฮดแบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น 2 เขต เขต  1  ประกอบด้วยหมู่  5,6,8,10  
เขต 2  ประกอบด้วย  หมู่ 3,4,7,9 
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3. ประชากร 
 3.1   ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 
 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด   มีจ านวนท้ังส้ิน  6,078  คน โดยแบ่งเป็น  ชาย  3,068  คน  
หญิง  3,010  คน รวมครัวเรือนท้ังส้ิน  1,845  ครัวเรือน  มีความหนาแน่นเฉล่ีย  45  คน  ต่อตาราง
กิโลเมตร  แยกตามตารางดังต่อไปนี้   (ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2562)  
 

หมู ่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

ชาย หญิง ผู้ใหญ่บ้าน เบอร์โทร 

3 บ้านหนองสองหาง 95 175 176 นายวิรวัฒน์  ดาบลาอ า 08-5633-4566 
4 บ้านกุดแฮด 295 465 457 นายพิทยา   สุมา 08-9376-6418 
5 บ้านบัว 251 400 373 นายสมศักดิ์  กุดวงศ์แก้ว 08-3343-9068 
6 บ้านทรายแก้ว 226 357 316 นางนิคม  บริรักษ์ 09-1362-3509 
7 บ้านกุดแฮดสามัคคี 274 469 482 นายถนอมจิต  โถแก้วเขียว 08-2121-1371 
8 บ้านบัว 287 474 473 นายพงษ์สวัสด์ิ  กุดวงศ์แก้ว 08-2114-5859 
9 บ้านกุดแฮด 223 420 446 นายสมัย  ศรีมุกดา 08-8513-2792 

10 บ้านบัว 194 308 287 นายกาไทย   กุดวงศ์แก้ว 08-0182-4690 
 รวม 1,845 3,068 3,010   

 
3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร  ( ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2562)  

ช่วงอายุ ปี เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) รวม (คน)  หมายเหตุ 
แรกเกิด - 5 ปี 147 163 310  
6 ปี - 11 ปี 213 177 390  
12 ปี - 17 ปี 142 199 425  
18 ปี - 23 ปี 195 229 454  
24 ปี - 29 ปี 226 230 456  
30 ปี - 35 ปี 288 264 552  
36 ปี - 41 ปี 330 280 610  
32 ปี - 47 ปี 326 326 652  
48 ปี - 53 ปี 329 269 652  
54 ปี - 60 ปี 295 319 614  
61 ปีขึ้นไป 463 500 963  

รวม 2,954 2,956 6,078  
ต่ ากว่า 18 ปี 502 539 1,041  
อายุ 18-60 ปี 1,989 1,917 3,906  
61 ปี ขึ้นไป 463 500 963  



๙ 
 

 
 
 

 
4. สภาพทางสังคม 
    4.1  ด้านการศึกษา  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
     โรงเรียนประถมศึกษา   จ านวน   2     แห่ง  

ท่ี โรงเรียน จ านวนเด็กนักเรียน 

อนุบาล ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 ม.1 ม.2 ม.3 รวม 

1 โรงเรียนบ้านบัวคุรุ
ราษฎร์สามัคคี 

45 20 33 34 32 26 23 40 26 26 305 

2 โรงเรียนบ้านกุด
แฮดวัฒนราษฎร์ผดุง   

46 24 27 30 25 24 27 25 27 26 281 

 รวม 91 44 60 64 57 50 50 65 53 52 586 

 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน    3     แห่ง   

ท่ี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนนักเรียน (เด็กเล็ก) 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด 42 

2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบัว 48 

3 ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองสองหาง 35 

 รวม 125 

 
                        ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  จ านวน   1   แห่ง 
                        ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2562 
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4.2 ด้านสาธารณสุข 
 สถานบริการสาธารณสุข   จ านวน  1  แห่ง 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านกุดแฮดสามัคคี  ให้บริการประชาชนหมู่  4,5,6,7,8,9,10   
ตารางข้อมูลภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุข  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  ดังนี้ 
 
หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน รายช่ือ อสม. เบอร์โทร 
3 บ้านหนองสองหาง นายโอภาส   บุญบุตร - 
4 บ้านกุดแฮด นายปราเรียน  ศรีมุกดา 098-106-2008 
5 บ้านบัว นายไพรัตน์   จูมศรีสิงห์ - 
6 บ้านทรายแก้ว นายไพเดช   กุดวงศ์แก้ว 093-571-0948 
7 บ้านกุดแฮดสามัคคี นายสมภาร   ราชบาศรี 093-469-5181 
8 บ้านบัว นางชิด   กุดวงศ์แก้ว 092-728-4330 
9 บ้านกุดแฮด นางนวลมณี   ศรีมุกดา 098-863-7883 

10 บ้านบัว นางประหยัด  บริรักษ์ 087-022-2720 
  ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2562  
 
สถานการณ์การเสียชีวิตของประชากร 
 ภาวะการเสียชีวิตของประชากรในต าบล   ซึ่งโรคท่ีเป็นสาเหตุการเสียชีวิตท่ีส าคัญ  คือ  โรคหัวใจ  โรง
มะเร็ง  โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคหลอดเลือดสมอง ส่วนใหญ่เป็นโรคไม่ติดต่อ  ซึ่ งเกิดจาก
พฤติกรรมของคนท่ีไม่ถูกต้อง  และอิทธิพลของส่ิงแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม  ซึ่งไม่มีการติดต่อและแพร่กระจายของ
โรค  แต่สามารถปูองกันได้หากรู้และเข้าใจปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพได้ถูกต้อง  เพราะจะช่วยให้สามารถ
หลีกเล่ียงพฤติกรรมท่ีจะน าไปสู่การเกิดโรคได้ 
 
4.3  อาชญากรรม 
 เทศบาลต าบลกุดแฮดไม่ ค่อยมีอาชญากรรมเกิดขึ้นมากเนื่องจากชุมชนได้อยู่ ร่วมกันมีความ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ซึ่งกันและกัน จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูก
วิธี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีการปูองกันอุบัติเหตุอาชญากรรมได้แก่ จัดต้ังจุดตรวจ จุดสกัด  จุด
ให้บริการในช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเพื่ออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  ห้ามขับรถเร็ว
ตามมาตรฐานท่ีทางราชการก าหนด การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน 
ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย และโทษท่ีได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท การขอความ
ร่วมมือไปยังทุกฝุายท่ีเกี่ยวข้องเพื่อหาวิธีท่ีจะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าท่ีท่ีสามารถ
ด าเนินการได้ 
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4.4 ยาเสพติด 
 เทศบาลต าบลกุดแฮด  ด าเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเป็นประจ าทุกปี และจัดกิจกรรม 
ตามโครงการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และฝึกอาชีพให้กับผู้ท่ีผ่านการบ าบัดฟื้นฟูเป็นประจ าทุกปี 
 
4.5  การสังคมสงเคราะห์  (ข้อมูล  ณ  เดือนมิถุนายน  2562) 
 จ านวนผู้สูงอายุในบัญชีผู้สูงอายุของเทศบาลต าบลกุดแฮด        จ านวน   844  คน 
 จ านวนผู้พิการในบัญชีผู้พิการของเทศบาลต าบลกุดแฮด           จ านวน   208  คน 
 จ านวนผู้ปุวยเอดส์ในบัญชีผู้ปุวยเอดส์ของเทศบาลต าบลกุดแฮด  จ านวน    16  คน 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
       5.1  การคมนาคมขนส่ง 
     - ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒๑๘ สายกุดบาก – ค าเพิ่มเช่ือมระหว่างอ าเภอกุดบากกับอ าเภอภูพาน 
     - ทางหลวงชนบท  สายกุดบาก – ดินจ่ี  เช่ือมระหว่าง  อ าเภอกุดบากกับอ าเภอค าม่วง 
     - เส้นทางเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  เป็นสภาพถนนลาดยาง 
     - ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลูกรังบางส่วน 
 
หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ถนนลาดยาง

(สาย) 
ถนน คสล. 

(สาย) 
ถนนลูกรัง 

(สาย) 
ถนนดิน 
 (สาย) 

3 บ้านหนองสองหาง 
 

1 3 3 1 

4 บ้านกุดแฮด 
 

1 6 4 4 

5 บ้านบัว 
 

1 5 6 1 

6 บ้านทรายแก้ว 
 

- 8 3 5 

7 บ้านกุดแฮดสามัคคี 
 

1 5 3 3 

8 บ้านบัว 
 

2 5 6 2 

9 บ้านกุดแฮด 
 

1 8 3 1 

10 บ้านบัว 
 

1 4 6 2 
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5.2  การไฟฟูา 
      จ านวนหมู่บ้านท่ีมีไฟฟูาเข้าถึง  8  หมู่บ้าน  การให้บริการไฟฟูาสาธารณะ ดังนี้ 
 

หมู่ ชื่อหมู่บ้าน ไฟฟ้าสาธารณะ(จุด) 
3 บ้านหนองสองหาง 13 
4 บ้านกุดแฮด 14 
5 บ้านบัว 26 
6 บ้านทรายแก้ว 19 
7 บ้านกุดแฮดสามัคคี 36 
8 บ้านบัว 25 
9 บ้านกุดแฮด 19 

10 บ้านบัว 25 
 
5.3  การประปา 
      การให้บริการประปาในเขตพื้นท่ีต าบลกุดแฮด  ดังนี้ 
    ประปาหมู่บ้าน  บริหารจัดการโดยคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน  จ านวน  4  แห่ง 
 1. ประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี  3  บ้านหนองสองหาง  บริการประชาชนหมู่  3 
 2. ประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 4  บ้านกุดแฮด บริการประชาชน หมู่ 4 ,9,8 
 3. ประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี  5 บ้านบัว  บริการประชาชน  หมู่ 5,8 
 4. ประปาหมู่บ้านหมู่ท่ี 6 บ้านทรายแก้ว  บริการประชาชน  หมู่ 6,10 
 5. ประปาเทศบาลต าบลกุดแฮด  บริการประชาชนในพื้นท่ีใกล้เคียง 
 
5.4  โทรศัพท์ 
 การติดต่อส่ือสารโทรคมนาคมส่วนมากใช้โทรศัพท์มือถือ 
 
5.5  ไปรษณีย์หรือการส่ือสารหรือการขนส่ง  และวัสดุ  ครุภัณฑ์ 
 มีไปรษณีย์ในเขตพื้นท่ีอ าเภอ     จ านวน        1     แห่ง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ   
     6.1  การเกษตร    
 

 
 

หมู ่

 
 

หมู่บ้าน 

 
 

ท านา 

 
 

ท าสวน 
 

 
 

รับจ้าง 
 

 
 

ค้าขาย 
 

 
 

เลี้ยงสัตว์ 
 

 
 

รับ
ราชการ 

 

ประกอบ
อาชีพ
อย่าง 
เดียว 

 

ประกอบ
อาชีพ
หลาย
อย่าง 

 

 
 

คน
ว่างงาน 

 
3 หนองสองหาง  

211 
 

198 
 

66 
 

13 
 

24 
 

16 
 

5 
 

41 
 

2 
4 บ้านกุดแฮด  

164 
 

30 
 

40 
 

9 
 

150 
 

20 
 
- 

 
- 

 
- 

5 บ้านบัว  
170 

 
210 

 
120 

 
8 

 
65 

 
13 

 
- 

 
- 

 
- 

6 บ้านทรายแก้ว  
150 

 
180 

 
150 

 
8 

 
140 

 
6 

 
10 

 
30 

 
5 

7 บ้านกุดแฮดสามัคคี  
180 

 
120 

 
100 

 
11 

 
65 

 
15 

 
45 

 
10 

 
- 

8 บ้านบัว  
180 

 
150 

 
120 

 
- 

 
150 

 
- 

 
10 

 
180 

2 
 

9 บ้านกุดแฮด  
171 

 
150 

 
100 

 
53 

 
- 

 
4 

 
2 

 
- 

 
90 

10 บ้านบัว - 
 

- - - - - - - - 

 
  อาชีพของประชากร   ประชากรส่วนมากมีอาชีพทางด้านการเกษตร   เช่น 

- ปลูกข้าว  ส่วนมากจะท านาปี  ข้าวท่ีปลูกส่วนมากเป็นข้าวเหนียว 
- ปลูกมันส าปะหลัง  อ้อย เนื่องจากผลผลิตต่อไร่  ต่ าลงทุกปี 
- ยางพารา  ปาล์มน้ ามัน 
- การเล้ียงสัตว์  เช่น  โค  กระบือ 
- กลุ่มอาชีพทอผ้าครามหมู่ 9  บ้านกุดแฮด   หมู่ 7  บ้านกุดแฮดสามัคคี 

     ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้เฉล่ียครัวเรือนละ  ๓๕,๔๕๑.๑๗    บาท / คน / ป ี
6.2  การประมง 

ประชากรส่วนใหญ่ในเขตพื้นท่ี ไม่ได้ประกอบอาชีพท าการประมง เพียงแต่จับสัตว์น้ าตามห้วยหนอง
คลองบึง หรือแหล่งน้ าตามธรรมชาติ เพื่อใช้ส าหรับการบริโภค และท ารายได้บ้างเป็นบางส่วน 
    
6.3 การปศุสัตว์ 
 ประชากรในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด  ไม่ได้ประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์เป็นอาชีพหลัก เพียงแต่เล้ียง
สัตว์ เพื่อท าการเกษตร และเล้ียงไว้เพื่อการบริโภค 
6.4  การบริการ 
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 สถานประกอบการด้านการบริการ 
- สหกรณ์การเกษตร    จ านวน   -  แห่ง 
- ร้านจ าหน่ายอาหาร   จ านวน            -  แห่ง 
- สถานีจอดรถโดยสารประจ าทาง   จ านวน   -  แห่ง 
- ธนาคารพาณิชย์    จ านวน   -  แห่ง 
- คลินิก      จ านวน   1  แห่ง 
- ร้านเกมส์/ร้านคาราโอเกะ  จ านวน  2  แห่ง 

 
6.5  การท่องเท่ียว 
 ในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด  ยังมีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติท่ีน่าสนใจคือ  เหวห าหด 
และมีการจัดงานประจ าปีคืองานรวมน้ าใจไทกะเลิงซึ่งเป็นงานประจ าปี ท่ีรวมรวมศิลปะ ประเพณีวัฒนธรรม
ท้องถิ่นพื้นบ้านของชาวเผ่ากะเลิง ซึ่งเป็นชนเผ่าของอ าเภอกุดบาก 
 
6.6  อุตสาหกรรม 
 -  โรงสีข้าว            จ านวน     ๑๑  แห่ง 
 -  ปั้มน้ ามัน      จ านวน         ๖   แห่ง 
 -  ท่ีพักรีสอร์ท    จ านวน        3  แห่ง 
 - ร้านวัสดุก่อสร้าง   จ านวน         1   แห่ง 
 
6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 เทศบาลต าบลกุดแฮดมีกลุ่มอาชีพทอผ้าครามท่ีสร้างรายได้ให้กับชุมชนทุกปีในช่วงหมดฤดูเก็บเกี่ยว
ผลผลิตทางการเกษตร  ประชาชนก็จะรวมกลุ่มกันทอผ้าครามเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและชุมชน 
 
6.8  แรงงาน 
 ใช้แรงงานคนเป็นส่วนใหญ่   และใช้เครื่องจักรกลเป็นส่วนน้อยจากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า 
ประชากรท่ีมีอายุ ๑๕ – ๖๐ ปี อยู่ในก าลังวัยแรงงาน โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 
๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพื้นท่ี ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมี
โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานเยอะ 
เนื่องจากพื้นท่ีส่วนมากเป็นท่ีท าการเกษตร ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
 

7. ศาสนา  ประเพณี  และวัฒนธรรม 
     7.1   การนับถือศาสนา นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ 

  -  วัด       จ านวน  3 แห่ง 
  -  ส านักสงฆ์    จ านวน  ๖ แห่ง  
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          7.2  ประเพณีงานประจ าปี 
  ต าบลกุดแฮดมีงานประเพณียึดถือปฏิบัติตามประเพณีส าคัญดังนี้ 
  1.) บุญขึ้นปีใหม่   จัดกิจกรรมในเดือนมกราคม 
  2.) บุญกองข้าว   จัดกิจกรรมในเดือนกุมภาพันธ์ 
  3.) บุญประจ าปี   จัดกิจกรรมในเดือนมีนาคม 
  4.) วันสงกรานต์   จัดกิจกรรมในเดือนเมษายน 
  5.) บุญเบิกบ้าน   จัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 
  6.) เข้าพรรษา   จัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม 
  7.) บุญข้าวประดับดิน  จัดกิจกรรมในเดือนสิงหาคม 
      8.) บุญข้าวสาก   จัดกิจกรรมในเดือนกันยายน 
  9.) บุญออกพรรษา  จัดกิจกรรมในเดือนตุลาคม 
     10.)  บุญกฐิน   จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 
  11.) วันลอยกระทง  จัดกิจกรรมในเดือนพฤศจิกายน 
  

        7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาท้องถิ่น 
  พื้นท่ีเทศบาลต าบลกุดแฮดมีภูมิปัญญาท้องถิ่น ผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน คือ  หมอดู  หมอเปุา  
หมอสมุนไพร  หมอจอดกระดูก หมอสูตรสู่ขวัญ  หมอเปุาสายเลือด  หมอให้พร  และมีภาษาท่ีส าคัญๆ คือ
ภาษาย้อและกะเลิง  วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านคือมีความสามัคคีของคนในชุมชนดีมาก 
 
       7.4  สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
 เทศบาลต าบลกุดแฮดมีสินค้าพื้นเมืองท่ีถือเป็นสินค้าโอท็อปของต าบลคือ กลุ่มสตรีทอผ้าย้อมคราม  
( บ้านกุดแฮด  หมู่  9  บ้านกุดแฮดสามัคคี  หมู่  7  บ้านกุดแฮด หมู่  4 )  และกลุ่มจักรสาน   
 

 8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
         8.1 น้ า 

 แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 
   1. ห้วยอีด่อน  ต้นก าเนิดจากเทือกเขาภูพาน  ไหลผ่านท้องท่ีต าบลโคกภู  

                   ต าบลกุดบาก ไหลลงสู่เขื่อนน้ าอูน 
2. ห้วยแม่รัวน้อย   อยู่ในพื้นท่ีบ้านกุดแฮด  หมู่ท่ี  4 
3.  ห้วยแล้ง    อยู่ในพื้นท่ีบ้านกุดแฮด  หมู่ท่ี  4 
4.  ห้วยทราย   อยู่ในพื้นท่ีบ้านบัว หมู่ท่ี ๘ บ้านทรายแก้ว  หมู่ท่ี 6  
5.  หนองสองหาง อยู่ในพื้นท่ีบ้านหนองสองหาง  หมู่ท่ี  4 
6.  บึงแพ  อยู่ในพื้นท่ีบ้านกุดแฮด  หมู่ท่ี  4 
7. บึงไม้ตาย  อยู่ในพื้นท่ีบ้านทรายแก้ว  หมู่ท่ี  6 
8. ห้วยน้ าท่วม  อยู่ในพื้นท่ีบ้านบัว  หมู่ท่ี  5 
9. ห้วยหิน  อยู่ในพื้นท่ีบ้านบัว  หมู่ท่ี  5 
10. หนองบัว  อยู่ในพื้นท่ีบ้านทรายแก้ว  หมู่ท่ี  6 
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    แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น  

1.  ฝาย     จ านวน  12  แห่ง 
                     2.  บ่อน้ าต้ืน     จ านวน   2   แห่ง 
                     3.  บ่อโยก     จ านวน  27  แห่ง 
   4. ฝายชะลอน้ า   จ านวน   8   แห่ง 
 
         น้ าเพื่ออุปโภคบริโภค 
   1. ประปาหมู่บ้าน   จ านวน    4  แห่ง  หมู่ 3,4,5,6 
   2. ประปาเทศบาลต าบลกุดแฮด     จ านวน    1  แห่ง   

8.2  ปุาไม้ 
 พื้นท่ีต าบลกุดแฮดมีทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญคือ  ปุาชุมชนบ้านกุดแฮด  ซึ่งเป็นปุาไม้ท่ีอุดม
สมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตของคนในชุมชน  ซึ่งปุาแห่งนี้ชาวบ้านมีความ
หวงแหนเป็นอย่างมาก ได้ช่วยกันดูแลรักษาปุาเป็นอย่างดี  ไม่ตัดไม้ท าลายปุา  ซึ่งน ามาถึงความเสียหายของ
ธรรมชาติ  เพราะพื้นท่ีปุาแห่งนี้เปรียบเสมือนอ่างข้าว อ่างน้ าของชาวบ้านในต าบล  ในช่วงฤดูการหาของปุาเช่น  
(ผักหวาน หน่อไม้ แมงแคง เห็ด ฯลฯ)  เป็นต้น  อีกท้ังยังมีแหล่งท่องเท่ียวตามธรรมชาติบางแห่งท่ีมีแผนงาน
โครงการท่ีจะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวคือ  “เหวห าหด  
       8.3  ภูเขา 

เทศบาลต าบลกุดแฮดมีเทือกเขาภูพานล้อมรอบ ท่ีราบสูงภูเขาสลับกับท่ีราบลูกคล่ืนท่ีอยู่ช่วง 
กลางระหว่างทิวเขาภูพานในเขตจังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดสกลนคร  
 

     8.4  ทรัพยากรธรรมชาติท่ีส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ดีมีคุณภาพสูงในพื้นท่ีของเทศบาลต าบลกุดแฮด  คือปุาชุมชนบ้าน
กุดแฮด  ซึ่งเป็นปุาท่ีมีความอุดมสมบูรณ์  เป็นแหล่งก าเนิดของทรัพยากรธรรมชาติใน  พื้นท่ี ก็ได้แก่ ดิน น้ า  
ต้นไม้ อากาศท่ีไม่มีมลพิษ  และเป็นผืนปุาท่ีอุดมไปด้วยสารอาหารมากมายหลายชนิดท่ีหล่อเล้ียงคนในชุมชน 
  

9. อื่น ๆ 
ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลกุดแฮด ได้ใช้ปรัชญาแนวทางการด ารงชีวิตของประชาชน ในระดับ

ครอบครัว ระดับชุมชน  ท้ังในการพัฒนาและบริหารชุมชน ให้ด าเนินไปในด้านเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นการ
สร้างภูมิคุ้มกันท่ีดีในตัว  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาท่ีมีความส าคัญอย่างยิ่งของคนในชุมชน และ
เป็นพื้นฐานของการสร้างชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง  โดยจัดศูนย์การเรียนรู้กลุ่มธรณิณอินทรีย์  ซึ่งต้ังอยู่ในพื้นท่ี
หมู่ท่ี 9  บ้านกุดแฮด ต าบลกุดบาก  อ าเภอกุดบาก  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งเป็นท่ีนาของ  นางอ านวย  ใจศิริ   เพื่อ
ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้เรียนรู้แนวทางสามารถน าไปปรับใช้ในการด ารงชีวิตและการท าธุรกิจในชุมชน  ซึ่งเป็น
ปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชด ารัสช้ีแนะแนวทางการด ารงชีวิตแก่พสกนิกรมาโดย
ตลอดยาวนานถึง  25  ปี  เพื่อให้ชุมชนมีความพอมี  พอกิน พอใช้  และสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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  ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพของเทศบาลต าบลกุดแฮด 

เทศบาลต าบลกุดแฮด เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น มีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างของ
เทศบาลต าบล ประกอบด้วยสองฝุาย  คือ 

1) ฝุายสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด   มีฐานะเป็นฝุายนิติบัญญัติ  มีสมาชิกท่ีมาจากการเลือกต้ัง 2  
เขตเลือกตั้งเขตละ 6  คน  จึงมีสมาชิกสภาเทศบาลต าบลกุดแฮด  จ านวน  12  คน 

   2) ฝุายบริหารเทศบาลต าบลกุดแฮด   มีคณะผู้บริหาร  จ านวน  5  คน  คือ  นายกเทศมนตรีต าบล
กุดแฮด, รองนายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด , เลขานายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด , และท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี
ต าบลกุดแฮด   จ านวน  5  คน  ท าหน้าท่ีบริหารงานเทศบาลต าบลกุดแฮด  ให้เป็นไปตามกฎหมาย                    
กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ ข้อบัญญัติ  ตลอดจนอ านาจและหน้าท่ีตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และ
แก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ. 2552 

การบริหารส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
ส่วนราชการของเทศบาลต าบลกุดแฮด  มีปลัดเทศบาลต าบลกุดแฮด  เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมี                

การจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น  1  ส่วน  3  กองและ 1 หน่วย  คือ 
๑) ส านักปลัดเทศบาล  
๒) กองคลัง  
๓) กองช่าง  
๔) กองการศึกษา 
5) หน่วยตรวจสอบภายใน 
ปัจจุบัน เทศบาลต าบลกุดแฮด มีจ านวนพนักงานเทศบาลท้ังหมด  22  คน  ต าแหน่งว่าง 1 อัตรา 
พนักงานจ้าง  ประเภท ภารกิจ  3  คน  
พนักงานจ้าง  ประเภทท่ัวไป    5  คน  ต าแหน่งว่าง 1 อัตรา 
พนักงานเทศบาล ต าแหน่ง ครู 7  คน 
พนักงานจ้าง ประเภทภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) 4  คน   
รวมมีจ านวนพนกังานท้ังหมด 40 คน ต าแหน่งว่าง 2 อัตรา 

          ด้านบุคลากรของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
       คณะผู้บริหาร 

 - นายกเทศมนตรี     1 คน 
 - รองนายกเทศมนตรี    2 คน 
 - ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี   1 คน 
 - เลขานุการนายกเทศมนตรี   1 คน 
สมาชิกสภาเทศบาล 
 - ประธานสภาเทศบาล    1 คน 
 - รองประธานสภาเทศบาล   1 คน 
 - สมาชิกสภาเทศบาล    10 คน 
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ส านักงานปลัดเทศบาล 
 - ปลัดเทศบาล     1 คน 
 - หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล   1 คน 
 - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน   1 คน 
 - นิติกร      1 คน 
 - เจ้าพนักงานธุรการ    1 คน 
 - นักทรัพยากรบุคคล    1 คน 
 - นักจัดการงานท่ัวไป    1 คน 
 - เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 คน 
 - นักวิชาการสาธารณสุข    1 คน 

- ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ   1 คน 
- พนักงานขับรถยนต์    1 คน 

 - คนงาน     1   คน 
 - ภารโรง     - คน  
กองคลัง 
 -  ผู้อ านวยการกองคลัง    1 คน 
 -  นักวิชาการเงินและบัญชี   1 คน 
 -  นักวิชาการพัสดุ    1 คน  
 -  เจ้าพนักงานพัสดุ    1 คน 
 -  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้   1 คน 
 -  เจ้าพนักงานธุรการ    - คน 

         กองช่าง 
  -  ผู้อ านวยการกองช่าง    1 คน 

 -  นายช่างโยธา     1 คน 
 -  เจ้าพนักงานธุรการ    1 คน  
 -  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟูา    1 คน 

       กองการศึกษา 
  - ผู้อ านวยการกองการศึกษา   - คน 

 - นักวิชาการศึกษา    1 คน 
 - นักพัฒนาชุมชน    1 คน 
 - เจ้าพนักงานธุรการ    1 คน  
 - ครู                        7 คน 
 - ผู้ช่วยหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   1 คน 
 - ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    3 คน 
หน่วยตรวจสอบภายใน 
 -นักวิชาการตรวจสอบภายใน   1 คน 
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    ศักยภาพของชุมชน และพื้นท่ี 
      การรวมตัวของประชาชน 
       -  กลุ่มอาชีพต่าง ๆ    จ านวน   ๒๐  กลุ่ม 

-  กลุ่มออมทรัพย์     จ านวน    ๕   กลุ่ม 
-  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน     จ านวน    ๘   กลุ่ม 
-  กลุ่มอาสาสมัครปูองกันยาเสพติด   จ านวน    ๘   กลุ่ม 
-  กลุ่ม  อสม.      จ านวน    ๑   กลุ่ม 
-  กลุ่มอื่น ๆ      จ านวน    ๗   กลุ่ม 
 

  มวลชนจัดต้ัง 
-  ลูกเสือชาวบ้าน   จ านวน      ๔   รุ่น 
-  ไทยอาสาปูองกันชาติ   จ านวน      ๖   รุ่น 
-  กองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ จ านวน      ๒   รุ่น 
 

     สรุปผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลกดุแฮด 
        1. การด าเนินงานด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

- ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน 
- ก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน 
- ปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน 
- ปรับปรุงถนนเข้าสู่พื้นท่ีการเกษตร 
- ขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟูา 
- ติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 

         2. การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 
- เจาะบ่อบาดาล      จ านวน   3   บ่อ 
- ขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร             จ านวน   -     บ่อ 
- ขุดลอกหนองน้ า      จ านวน   1    บ่อ 
- ขุดลอกล าห้วย    จ านวน   3   แห่ง 
- สร้างคลองส่งน้ า    จ านวน   3   แห่ง 
- สร้างฝายน้ าล้น , ซ่อมแซมฝายน้ าล้น  จ านวน   3   แห่ง 

       3. การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- โครงการปล่อยพันธ์ปลาตามแหล่งน้ าธรรมชาติ 
- โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
- โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องการก าจัดน้ าเสียในครัวเรือน 
- โครงการชุมชนปลอดขยะ (รับซื้อขยะ ) 
- ฝึกอบรมโครงการเล้ียงไส้เดือนดินเพื่อก าจัดขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
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4.  การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
- โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ครัวเรือนท่ียากจนและด้อยโอกาส 
- โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการกรีดยางพารา 
- โครงการอบรมกลุ่มอาชีพการท าดอกไม้จันทน์และพวงหรีด 
-    โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าย้อมคราม 
 

          5. การด าเนินงานด้านการเมืองการบริหาร 
- พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่  จัดหาวัสดุครุภัณฑ์ให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
- ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม สนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

         6. การด าเนินงานด้านสังคม 
- โครงการจัดงานออกพรรษาแห่ปราสาทผ้ึง  
- จัดงานโครงการวันลอยกระทง 
- จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ 
- ฝึกอบรมปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ 
- สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน (กองทุนวันละบาท) 
- โครงการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะฝนท้ิงช่วง 
- อุดหนุนส าหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข 

 

         7. การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
- จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควันก าจัดยุง 
- จัดซื้อน้ ายาเคมีพ่นหมอกควัน 
- จัดซื้อทรายอะเบท 

     -  สนับสนุนกองทุนวัคซีนปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า 
 

        8. การด าเนินงานด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ 
- จัดซื้ออุปกรณ์สนามเด็กเล่น  สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียน 
- สร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดแฮด 
- สร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
- สนับสนุนกิจกรรมเด็กของโรงเรียน 
- โครงการฝึกอบรมให้ความรู้๕ 
- โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดประจ าปี 
- โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬานอกพื้นท่ี 
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                  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning  Plan ) 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลต าบลกุดแฮด จากประเด็นความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความ
เช่ือมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกัน
ท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อม  คน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปล่ียนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดย
ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ภายในชุมชนอย่าง
คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังสร้างโอกาสทางความรู้ และความคิดสร้างสรรค์ บนพื้นฐานท่ีเป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชนสุ์ขท่ียั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
เทศบาลต าบลกุดแฮด  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “ ชุมชนน่าอยู่  สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐานครอบคลุม  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง “ 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 
และมาตรา 53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ี
ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดท้ัง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดแล ะกลุ่ม
จังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาท่ีสมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับ
แนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ท่ียึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพื่อให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 
 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเช่ือมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพื้นท่ี โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ

พื้นท่ี 
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
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 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาท่ี
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นท่ีของประเทศ ดังนี้ 
 
 2.1 พัฒนาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

 

2.1.1 พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพื้นท่ีอรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง -ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี-่สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

2.1.2 พัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นท่ีแหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพื้นท่ี เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพิ่มประสิทธิภาพการ
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาส่ิงแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (1) เพิ่มศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว  การ
ต้ังองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้ังร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปล่ียนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพท่ีมั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัว
ได้อย่างอบอุ่น 
  (4) ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นท่ีปุาไม้ให้
ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ 25 ของพื้นท่ีภาค  ปูองกันการรุกพื้นท่ีชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
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ชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเท่ียวเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 
  (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นท่ีชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุน
ของภาค การใช้ประโยชน์พื้นท่ีชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการ
รองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม 
และพัฒนาเส้นทาง 
  (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเท่ียวให้มากขึ้น 
 
 3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ียั่งยืน 

ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  ได้แก่ จังหวัดสกลนคร  นครพนม               
และมุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริมพื้นท่ีชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ  ซึ่งได้ให้ความส าคัญกับ 
ประเด็นต่างๆ ดังนี้  
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           1)  การพัฒนาการค้าชายแดนและสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อการร่วมมือ
ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการผลิตแบบ Contact Farming กับ สปป.ลาว และพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และส่ิง
อ านวยความสะดวกในเมืองและด่านชายแดนให้สะดวก รวดเร็ว เอื้อต่อการค้าการลงทุน 
  2) การพัฒนาระบบบริหารจัดการ เพื่ออ านวยความสะดวกด้านการค้า เช่น จัดท าเวลาท าการ
ของด่าน มุกดาหาร – สะหวันนะเขต  และด่านสะหวัน – ลาวบาว ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน การให้สัตยบัน 
 
ภาคผนวก และพิธีสารแนบท้ายการด าเนินการความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามพรมแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง (GMS Cross – Border Transpotation Agreenent :GMS CBTA) เพื่ออ านวยความสะดวกการผ่านแดน
ของคนและสินค้าในอนุภูมิภาค การร่วมมือไทยและลาวพัฒนา Single Window Inspection :SWI  เพื่อให้เอื้อ
ต่อการตรวจปล่อยสินค้า ณ จุดเดียว Single Stop Inspection :SSl ท่ีด่านมุกดาหาร – สะหวันนะเขต 

 

  3)  พัฒนาการท่องเท่ียว โดยเน้นท่องเท่ียวศิลปวัฒนธรรมประเพณีเช่ือมโยงกับเพื่อนบ้าน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
  4)  พัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเน้น
ส่งเสริมให้พื้นท่ีชลประทานเป็นพื้นท่ีเกษตรก้าวหน้า ผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มสูง อาทิ พืชผัก ไม้ดอกไม้
ประดับ และผลไม้และการขยายปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ให้มากขึ้น ควบคู่กับการ
สนับสนุนการท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  5) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและเปิดประตูสู่อินโดจีน โดย
ยกระดับการศึกษา และส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  

  ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ส าหรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน 2 ท่ีส าคัญมีท้ังหมด 4 ประเด็น ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1   เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2   เพิ่มศักยภาพและเช่ือมโยงการท่องเท่ียว สู่อาเซียน 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3   การพัฒนาการค้าการลงทุน ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและ
จีนตอนใต้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4   การพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
(ท่ีมา: แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  
 

3.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
วิสัยทัศน์  (Vision)  จังหวัดสกลนคร 

“เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย  ก้าวไกลการค้า  พัฒนาการท่องเท่ียว” 
 

พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
 พันธกิจท่ี  1  บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนืตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 พันธกิจท่ี  2 ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนในจังหวัดสกลนคร 
                          อย่างบูรณาการ  สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 พันธกิจท่ี 3  ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการบริหาร 
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                          จัดการบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าประสงค์รวม 
  “เพิ่มมูลค่าการเกษตรและรายได้ของประชาชน” 
 
 
 
ตัวชี้วัด 
 1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร  (GPP)  ภาคเกษตรเพิ่มข้ึนร้อยละ 3  จากปีท่ีผ่านมา 
 2. รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5  จากปีท่ีผ่านมา 
 3. จ านวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP เพิ่มข้ึนอย่างน้อยปีละ 100  แปลง/ฟาร์ม  
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  การพัฒนาการค้า การลงทุน  และการท่องเท่ียว 
 3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
 4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
 5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล  
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดสกลนคร 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
 วิสัยทัศน์ (Vision)   
           “สกลนครถิ่นน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรม รองรบั AEC ต้นแบบน าเศรษฐกิจพอเพียง” 
     

  1.  จัดให้มีและบ ารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางบก ทางน้ า และไฟฟูา 
  2.  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต และพัฒนาการศึกษาของประชาชน 
  3.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการจัดระเบียบชุมชน สังคมและความสงบเรียบร้อย 
  4.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการค้า การลงทุน พาณิชยกรรม เกษตรกรรม 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียว ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6.  ส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  7.  พัฒนาท้องถิ่นร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่น 
  8.  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
 

เป้าหมายการพัฒนา (เป้าประสงค์) 
๑. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุปโภค และบริโภคอย่างท่ัวถึง 
๒. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 
๓. ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๔. การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ 
๕. ส่งเสริมการท่องเท่ียว เผยแพร่ประเพณี และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างท่ัวถึง 
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๖. ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยนื ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
๗. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะท่ีได้มาตรฐานและท่ีได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างท่ัวถึง 
๘. ประชาชนรู้รักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง 

 
 
 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ และ 18  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญา 
                               เศรษฐกิจพอเพียง 
    1.1  การพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
    1.2  การพัฒนาเกษตรกรและองค์กรให้มีความเข้มแข็ง 
    1.3  การพัฒนาเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
           และเช่ือมโยงเครือข่าย 
    1.4  การพัฒนาจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยว 
   2.1  การพัฒนาส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

      สู่เศรษฐกิจ สร้างสรรค์ 
   2.2  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการท่องเท่ียว 
   2.3  การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพ          
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
   3.1  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
   3.2  การพัฒนาจัดระบบการศึกษาให้ท่ัวถึง 
   3.3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการให้บริการสุขภาพอย่างท่ัวถึง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
   4.1  การพัฒนาการจัดการ การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
   4.2  การพัฒนาการจัดการส่ิงแวดล้อมท่ีดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ตีามหลักธรรมาภิบาล  และความม่ันคง 
   5.1  การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 
   5.2  การพัฒนาการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย 
   5.3  การพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
   5.4  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการเมืองการปกครอง 
   5.5  ก าหนดหลักสูตรการศึกษาเกี่ยวกับระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาทุกระดับ 
   5.6  เสริมสร้างความรู้รักสามัคคี และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

(ท่ีมา: ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร)  
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กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน 
       ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ค าแถลงนโยบายของ
รัฐบาล มีเนื้อหาโดยสรุปว่า มาตรา 19  ของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันได้ก าหนดหน้าท่ีของรัฐบาลไว้  3 ประการ 
คือ  

     1. การบริหารราชการแผ่นดิน  
      2. การด าเนินการให้มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ  
                3. การส่งเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ของประชาชนในชาติ  
 

รัฐบาลจึงก าหนดนโยบายให้สอดคล้องกับหน้าท่ีท้ัง 3 ประการดังกล่าวในด้านการบริหารราชการ
แผ่นดิน รัฐบาลมีนโยบาย 11  ด้าน  โดยได้น ายุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศว่าด้วยการเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา 
ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นหลักส าคัญ ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึง่
ทรงเน้นความพอดีพอสมควรแก่ฐานะ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันมาเป็นแนวคิด ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11  แนวทางของ คสช. และความต้องการของประชาชน เป็นแนวทางในการก าหนด
นโยบาย ซึ่งนโยบายทุกด้านต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่องค์กรการปกครองทุกระดับ ต้ังแต่ท้องถิ่นถึงประเทศ 
ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนและต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่าประเทศจะ
ก้าวทางไหนเพื่อเตรียมตัวได้ถูกต้อง  

นโยบายรัฐบาล 11 ด้าน  
1. การปกปูองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
2. การรักษาความมั่นคงของประเทศ  
3. การลดความเหล่ือมล ้าของสังคมและการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
7. การส่งเสริมบทบาทและใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  

                             8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการวิจัยและพัฒนา และ
   นวัตกรรม  

          9. การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้
   ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

10. การส่งเสริมการบริหาราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปูองกันปราบปรามการ 
     ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
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11. ปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

ยุทธศาสตร์ของ คสช. 9 ข้อ 
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
2. การพัฒนาคนสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3. การสร้างความเข้มแข็งทางการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร  
4. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและมีคุณภาพยั่งยืน  
 
5. การสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
6. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
7. การปรับปรุงรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริง  
8. การปรับปรุงโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย่างทัดเทียมในอาเซียน  
9. การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด และการทุกจริตอย่างยั่งยืน  
 

ค่านิยมหลักของคนไทย  
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์สามสถาบันหลักของชาติ  
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน  
3. กตัญญูต่อพ่อ แม ่ผู้ปกครอง ครู  
4. ใฝุหาความรู้ท้ังทางตรงและทางอ้อม  
5. รักษาวัฒนธรรมไทยอย่างดีงาม  
6. มีศีลธรรม หวังดีต่อผู้อื่น  
7. เข้าใจ เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย เคารพผู้ใหญ่  
9. มีสติ รู้คิด รู้ท า  
10. รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
11. ความเข้มแข็งในจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต ่า  
12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ตัวเอ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสกลนคร 
  1.  การเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร 
 2.  การค้า การลงทุน 
  3.  การพัฒนาการท่องเท่ียว  
  วิสัยทัศน์จังหวัดสกลนคร  “เป็นแหล่งเกษตรปลอดภัย ก้าวไกลการค้า พัฒนาการท่องเที่ยว” 
  พันธกิจของจังหวัดสกลนคร 
 พันธกิจท่ี 1   บริหารยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนครสู่การพัฒนาอย่างยั่งยนืตามปรัชญา 
           เศรษฐกิจพอเพียง  
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 พันธกิจท่ี 2   ประสานงานส่งเสริม สนับสนุน และเสริมสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วน  
         จังหวัดในสกลนครอย่างบูรณาการ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยนืเพื่อรองรับการเข้าสู่ 
         ประชาคมอาเซียน 

 พันธกิจท่ี 3    ก ากับตรวจสอบและควบคุมการบริหารราชการจังหวัดสกลนครตามหลักการ      
                    บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 
 
 
  ค่านิยมของจังหวัดสกลนคร “อยู่สกล รักสกล ท าเพื่อสกลนคร” 
  อยู่สกล  หมายถึง ขา้ราชการ เจ้าหน้าท่ี และประชาชนท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดสกลนครทั้ง

โดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัยอันมีความหลากหลายเช้ือสายเผ่าพันธุ์ มีวัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือศรัทธาใน
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม รวมท้ังข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีจากภูมิล าเนาอื่นๆท่ีเข้ามาปฏิบัติงาน 
และหรือมาประกอบสัมมาอาชีพอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร 

  รักสกล  หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัย             
ท่ีปฏิบัติงานในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ต่างมีหัวใจและจิตวิญญาณของความรักความผูกพันกับจังหวัดสกลนครซึ่ง
เป็นเมืองท่ีน่าอยู่ ด้วยภูมิอากาศ ธรรมชาติ รักศรัทธา คุณธรรมทางศาสนา มีจิตส านึกหวงแหนความเป็น
สกลนคร   

  ท าเพื่อสกลนคร  หมายถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี และประชาชนท้ังโดยการเกิดและท่ีอยู่อาศัย
ท่ีปฏิบัติงานในจังหวัดสกลนคร ข้าราชการท่ีมีภูมิล าเนาในจังหวัดสกลนคร ไปปฏิบัติงานในจังหวัดอื่นๆมีความรัก
สกลนคร จึงต้องเป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรมจริยธรรมในการประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน ยึดมั่นถือมั่นในความ
ถูกต้องดีงาม กล้าท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 

เปูาประสงค์รวม   “เพิ่มมูลค่าการเกษตร และรายได้ของประชาชน” 
ตัวชี้วัด 
 1.  มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดสกลนคร (GPP) ภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีท่ีผ่านมา 
2.  รายได้ต่อหัวต่อปีของประชากรเพิ่มข้ึนร้อยละ 5 จากปีท่ีผ่านมา 

 3.  จ านวนฟาร์มที่ผ่านมาตรฐาน GAP เพิ่มข้ึนอย่างน้อยปีละ 100 แปลง/ฟาร์ม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 

    1.  การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเท่ียว 
3.  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน 
4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน 
5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง 
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จังหวัดสกลนครเป็น  “เมือง 3 ธรรม” เพื่อให้เป็นท่ีรู้จัก และจูงใจให้ผู้คนภายนอกมาท่องเท่ียวสกลนคร   
ซึ่งนอกจากจะส่งผลต่อการสร้างเม็ดเงินเสริมสร้างรายได้ในพื้นท่ีได้อย่างดีแล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้ 
และความภาคภูมิใจในบ้านของตนแก่คนสกลนคร 

 จังหวัดสกลนครนั้นได้ช่ือว่า “เมือง 3 ธรรม” ได้แก่ เมืองแห่งธรรมะ เมืองแห่งธรรมชาติ  และเมืองแห่ง
วัฒนธรรม 

 เมืองแห่งธรรมะ  จังหวัดสกลนครมีบูรพาจารย์ท่ีเป็นอริยสงฆ์ อาทิ หลวงปูุมั่น ภูริทัตโต  หลวงปูุฟั่น      
อาจาโร   รวมท้ังมีสถานท่ีส าคัญทางศาสนา 

 เมืองแห่งธรรมชาติ   จังหวัดสกลนครมีเทือกเขาภูพานท่ีอุดมสมบูรณ์ด้วยพันธ์พืชหลากหลาย สัตว์ปุา
นานาชนิด และยังมีหนองหารซึ่งเป็นแหล่งน้ าจืดธรรมชาติท่ีกว้างใหญ่มีต านานเก่าแก่ 

 เมืองแห่งวัฒนธรรม  จังหวัดสกลนครมีชนเผ่าพื้นเมือง 6 เผ่า เช่น เผ่าภูไท ญ้อ กะเลิง ยังมีชาวไทยเช้ือ
สายจีน เวียดนาม ญวน ซึ่งมีวัฒนธรรมหลากหลายสืบทอดมาเนิ่นนาน 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2.1 วิสัยทัศน์ (vision) 
 “กุดแฮดน่าอยู่    สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน   ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “ 

 กุดแฮดน่าอยู่คือ  แนวคิดการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้เข้มแข็ง น่าอยู่ ปลอดภัย มีพัฒนาการพึ่งพา

ตนเองได้อย่างยั่งยนื ท้ังด้านสังคม การศึกษา วัฒนธรรม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นมีความสุข 

 สู่การพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน   คือการพัฒนาท้องถิ่นทีพ่ร้อมรับต่อการเปล่ียนแปลงในทุกๆด้าน  ท้ัง

เศรษฐกิจ สังคม  สภาพแวดล้อม  ความรู้  และเทคโนโลยี  ซึ่งเป็นแนวทางในการพฒันาท้องถิ่นให้สามารถ

พึ่งตนเองได้  ลดความเส่ียงเกี่ยวกับธรรมชาติ   หรือการเปล่ียนแปลงจากปัจจัยต่างๆ โดยอาศัยความ

พอประมาณและสร้างภูมิคุ้มกันท่ีดี  การช่วยเหลือเกื้อกูล และความสามัคคี  โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสาน

กับหลักวิชาการในการพิจารณาวางแผนและขั้นตอนการปฏิบัติอย่างรอบคอบ  โดยตระหนักถึงคุณธรรม  ความ

ซื่อสัตย์  สุจริต  ใช้สติปัญญาและความเพียรในการด าเนินชีวิต 

 ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   คือปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงช้ีถึงแนว

ทางการด าเนินชีวิตของประชาชนในทุกระดับ ไม่ว่าจะในระดับครอบครัว  ชุมชน องค์กร   ในการพัฒนาให้

ด าเนินไปในทางสายกลาง  มีความพอประมาณ  ต้ังอยู่บนพื้นฐานของความไม่ประมาท  มีเหตุผล  และสร้าง

ระบบภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบต่าง ๆ   ในขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชุมชนให้มีความ

ส านึกในคุณธรรม   ความซื่อสัตย์   ความอดทน  ความเพียร  มีสติปัญญา  การด าเนินชีวิตพร้อมรบัต่อการ



๓๑ 
 

 
 
 

เปล่ียนแปลงจากสภาพแวดล้อม  และวัฒนธรรมโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี       การด ารงชีวิตและปฏิบัติตน

มุ่งเน้นการอยู่รอดปลอดภัย   และวิกฤต  สร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
 

พันธกิจ  (Mission) 

1. พัฒนาระบบโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการและการบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. ส่งเสริมอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนตามปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียง 
4 . พัฒนาด้านการเมืองและการบริหารงาน ตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ        
    มีทักษะในวิชาชีพ  มีความสามารถในการปฏิบัติงานควบคู่กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ธรรมาภิบาล 
    ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น 
5. พัฒนาส่งเสริมด้านคุณภาพชีวิต  ด้านสังคม  ด้านสาธารณสุข   ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย    
    การท านุบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาการกีฬาและนันทนาการ  พัฒนาเทคโนโลยีด้านการศึกษาและการเรียนรู้      
   และเยาวชนให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึงและมีคุณภาพเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน  

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  (Goals) 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดแฮด ท่ีจะด าเนินการในแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาได้ก าหนดให้สอดคล้องกับพันธกิจ  ดังนี้ 
 

1 . ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
         1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานและการบริการสาธารณะให้ครอบคลุมท่ัวถึงเพื่อรองรับการ
พัฒนาสังคม และเศรษฐกิจ 
        1.2 ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม สะพาน แหล่งน้ าให้มีคุณภาพที่ดี เพื่อ
การใช้งานของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. ด้านเศรษฐกิจ  
     3.1 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริม ฝึกอบรมอาชีพตามความเหมาะสมและความต้องการของชุมชน เพื่อสร้าง
อาชีพและรายได้ให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน โดยมีหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
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พอเพียง 
     3.2 ส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง       
     3.3 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว 

4. ด้านการเมืองการบริหาร 
     4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   โดย
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
     4.2 การบริหารจัดการยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) เพื่อพัฒนาปรับปรุง
ระบบการท างานในองค์กร 

  5. ด้านสังคม 
      5.1 ส่งเสริม สนับสนุนสุขภาพอนามัย การสาธารณสุข  ขั้นพื้นฐานอย่างท่ัวถึง      
      5.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเช้ือ และ ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และเข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างท่ัวถึง 
      5.3  ส่งเสริมปูองกันบรรเทาสาธารณภัย ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในชุมชน 
      5. 4   ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้ การอนุรักษ์ สืบทอด ศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 

 6. ด้านการศึกษา 
 6.1 ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง   

 6.2 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนได้เข้าถึง
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่างเท่าเทียมกัน รวมท้ังกระจายโอกาสทางการศึกษา โดยค านึงถึงความเสมอภาคและ
ความเป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคม เพื่อพัฒนาสังคมไปสู่ “สังคมแห่งการเรียนรู้” 
2.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลต าบลกุดแฮด  

เพื่อให้การพัฒนาต าบลกุดแฮด  บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลกุดแฮดท่ีได้ก าหนดไว้  จึงได้   
ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 6  ด้าน   แนวทางการ ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
1 .ก่อสร้างปรับปรุงบ ารุงรักษาถนนสะพานให้สามารถสัญจรไปมาได้สะดวก 
2.ก่อสร้างรางระบายน้ า  เพื่อปูองกันปัญหาน้ าท่วม 
3. ขยายเขตไฟฟูา  และติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสว่างภายในหมู่บ้าน 
4. ก่อสร้างฝายน้ าล้น คลองส่งน้ า  เพื่อกักเก็บน้ าไว้เพื่อท าการเกษตร 
5. ก่อสร้างซ่อมแซม  รางระบายน้ าและทรัพย์สินอื่น ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี 
6. ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม  ถนนลูกรังสู่พื้นท่ีการเกษตร  ให้สามารถสัญจรได้สะดวก 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
2. เฝูาระวังการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปุาชุมชน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการอนุรักษ์และพิทักษ์ส่ิงแวดล้อม 
6. สงเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ยหมัก  ปุ๋ยชีวภาพ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการปลูกต้นไม้ 
8. ก่อสร้างสวนสุขภาพ  เพื่อให้เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาหมู่บ้านให้สะอาดสวยงาม  น่าอยู่ 
10. ขุดลอกหนองน้ าสาธารณะ ล าห้วย ก าจัดวัชพืช  และปล่อยสัตว์น้ าในแหล่งน้ า 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
2. อบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ                                     
3. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพ 
4. ก่อสร้างอาคารส าหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต 
6. ปรับปรุงพัฒนาสถานท่ีท่องเท่ียว 
7. สนับสนุนส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
1. พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่  เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสรมบุคลากรให้มีการศึกษาท่ีสูงขึ้น 
4. ก่อสร้างอาคารส านักงาน  บ้านพักพนักงาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการจัดการ 
6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ส านักงานให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. ส่งเสริมกระบวนการประชาสังคม การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
1. ส่งเสริมให้ความรู้และให้บริการด้านสาธารณสุข 
2. เฝูาระวังปูองกันโรคติดต่อต่าง ๆ เช่น โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก 



๓๔ 
 

 
 
 

3. สนับสนุนกิจกรรมปูองกันยาเสพติด 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา 
5. สนับสนุนส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. สนับสนุนส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. ส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการสตรี  เด็ก เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษากีฬาและนันทนาการ 
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนในท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์  ส่ือการเรียนการสอน  การกีฬา 
3. . ก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
4. โครงการฝึกอบรมส่งเสริมทักษะภาษาให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่น 
5. ปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
6. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
7. ส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
8. ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของเทศบาลต าบลกุดแฮด 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
การพฒันาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  

 การพัฒนาการ
ค้าการลงทุน 
และการ
ท่องเท่ียว 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  

การพัฒนา
ทรัพยากร
มนุษย์เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน  
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔   

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
อย่างสมดุลยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕  

การบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดีตาม
หลักธรรมมาภิ
บาลและความ
มั่งคง 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขต

จังหวัดสกลนคร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การพฒันาการ
เกษตรและ
อุตสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
ปรชัญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒  
การพัฒนาการค้า
การลงทุน และ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการ
แข่งขัน  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔  
การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อมอย่าง
สมดุลยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีตาม
หลักธรรมมาภิบาล
และความมั่งคง 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของจังหวัด

สกลนคร 



๓๕ 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

   (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis/Global Demand และ  Tremd  
ปัจจัยสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม)  

              ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตของท้องถิ่นด้วยเทคนิค  SWOT Analysis การวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น เพื่อประเมินสถานภาพการ
พัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลกุดแฮดโดยใช้เทคนิค  SWOT  ANALYSIS 

 จุดแข็ง  (Strength) : S 
     -  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์  ลักษณะพื้นท่ีเหมาะกับการเพาะปลูกและเล้ียงสัตว์ 
       -  การบริหารองค์กรมีประสิทธิภาพ  เน้นความโปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ และมี 
                     ระบบควบคุมภายในท่ีดี 
     -  บุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน  มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ 
     -  มีแผนพัฒนาท่ีสอดคล้องกับสภาพปัญหา และความต้องการในการพัฒนาของประชาชน 
      -  ประชาชนมีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาท้องถิ่น 
      -  มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง  และทุกส่วนในชุมชนในการ 
              ก าหนดทิศทางการพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
      -  มีท าเลท่ีต้ังดี ต้ังอยู่ในเขตชุมชน  มีความสะดวกในการติดต่อราชการ 
      -  ประชาชนมีฝีมือด้านหัตถกรรม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาลต าบล

กุดแฮด 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
3 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  
5 

การพัฒนาการ
ด้านสังคม 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
6 

การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
การกีฬาและ
นันทนาการ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
2 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
ยุทธศาสตร์สร้างความพร้อมของ
ต าบลเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  
1 

การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
4 

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 



๓๖ 
 

 
 
 

     -  มีความรัก  สมัครสมานสามัคคีของคนในชุมชน 

 จุดอ่อน  (Weak)  :W 
  -  การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและความต้องการของท้องถิ่น 
  -  ประชาชนส่วนใหญ่ขาดรายได้และอาชีพเสริมหลังฤดูเก็บเกี่ยว 
  -  เกษตรกรในพื้นท่ีส่วนใหญ่ มีผลผลิตทางการเกษตรต่ า  ราคาต่ า  ต้นทุนสูง   
  -  ประชาชนในพื้นท่ีมีอัตราการศึกษาต่อต่ า 
  -  เยาวชนมีค่านิยมใช้จ่ายอย่างฟุุมเฟือย 
  -  ประชาชนขาดความมั่นคงในเอกสารสิทธิ์ท่ีดินท ากิน 
  -  ประชาชนบางส่วนขาดความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
  -  มีประชาชน  เยาวชน บางส่วนติดสุรา  บุหรี่  สารระเหย  และยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
วิเคราะห์ปัจจัยนอก  (External  Analysis) 
 

 โอกาส  (Opportunity) : O 
  -  การบริหารจัดการองค์กรท่ียึดหลักแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

-  นโยบายของภาครัฐ ท่ีเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจนตลอดจน  ส่งเสริมสนับสนุน 
-   การพัฒนาเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น 

  -   ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและพัฒนาท้องถิ่น 
-  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนให้ความร่วมมือในการด าเนินโครงการหรือกิจกรรม                                 
-  เทคโนโลยีในปัจจุบันมีประสิทธิภาพในการท างานท่ีรวดเร็วและทันสมัย  ซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อ 
   การด าเนินงานท่ีรวดเร็ว และการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

 อุปสรรค  (Threat) : T 
  -  งบประมาณในการพัฒนาท้องถิ่นมไีม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนา 
  -  ปัญหาทางสังคม  การอย่าร้าง ปัญหายาเสพติด  ปัญหาความยากจน การว่างงาน 
  -  ประชาชนไม่เห็นความส าคัญของหลักการลดรายจ่าย  เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ 



๓๗ 
 

 
 
 

  -  ความไม่แน่นอนของราคาผลิตผลทางการเกษตร 
  -  ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟูาอากาศ  ซึ่งมีผลต่อการเกษตรกร



๓๘ 
 

 

ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

ยทุธศาสตร์จงัหวดั การพฒันาการคา้          
การลงทนุ  และการ

ทอ่งเทีย่ว 

การพฒันามนษุย์  เพือ่
สรา้งศกัยภาพในการ

แข่งขัน 

การพฒันา
ทรพัยากรธรรมชาตแิละ

สิง่แวดลอ้มอยา่งสมดลุและ
ยั่งยืน 

การบริหารกจิการบ้านเมืองที่
ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ
ความมั่นคง 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ทั้งในเชิงปริมาณ คุณภาพ 
และมาตรฐาน                           
2.สร้างความเข้มแข็งของ
สถาบันการเกษตร และ
เสริมสร้างศักยภาพให้
ประชาชนในภาคเกษตรกรรม 

1.สร้างขีดความสามารถใน
การค้าการลงทุน                            
2.สนับสนุนการท่องเที่ยว 3 
ธรรม                                 
3.เพิ่มศักยภาพในการ
คมนาคมขนส่ง 

1.ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                          

2.เสริมสร้างการเรียนรู้ และ
ทักษะของกลุม่คนทุกกลุ่ม 

1.เพิ่มประสิทธิภาพการปูองกันและฟื้นฟู
ปุาอนุรักษ์ ปุาต้นน้้าเชิงบูรณาการ                                 
2.ส่งเสริมการบูรณาการ การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                          
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
สิ่งแวดล้อมทั้งในเมืองและชนบท                                              
4.เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรน้้าให้เป็นระบบ 

1.พัฒนาสมรรถนะข้าราชการ
จังหวัดสู่องค์การสมรรถนะสูง                             
2.ส่งเสริมการน้าการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ใน
การบริหารจังหวัด                                       
3.พัฒนาขีดความสามารถใน
การรักษาความมั่นคง ความ
สงบเรียบร้อย ความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 
 

การพัฒนาการ
เกษตรและ
อุสาหกรรม
การเกษตรตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

การพัฒนาการค้า การ
ลงทุน และการ

ท่องเที่ยว 

การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพ

ในการแข่งขัน 

การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลย่ังยืน 

การบริหารกจิการบ้านเมือง
ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
และความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท. 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้าน
การเมืองการ
บริหาร 
 

การพัฒนาด้านสังคม การพัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

แนวทางการ    
พัฒนา 

๑.ก่อสร้างปรับปรุง
บ้ารุงรักษาถนนสะพานให้
สามารถสัญจรไปมาได้
สะดวก 
๒.ก่อสร้างรางระบายน้้า  
เพื่อปูองกันปัญหาน้้าท่วม 
3. ขยายเขตไฟฟูา  และ
ติดต้ังระบบไฟฟูาแสงสว่าง
ภายในหมู่บ้าน 
4. ก่อสร้างฝายน้้าล้น 
คลองส่งน้้า  เพื่อกักเก็บน้้า
ไว้เพื่อท้าการเกษตร 
5. ก่อสร้างซ่อมแซม  ราง
ระบายน้้าและทรัพย์สินอื่น 
ๆ ให้สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างเด็มที่ 
6. ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซม  ถนนลูกรังสู่พื้นที่
การเกษตร  ให้สามารถ
สัญจรได้สะดวก 

๑.สร้างจิตส้านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๒. เฝูาระวังการท้าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3. บ้าบัดฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
4. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
ปุาชุมชน 
5. ฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
อนุรักษ์และพิทกัษ์สิ่งแวดล้อม 
6. สงเสริมสนับสนุนการใช้ปุ๋ย
หมัก  ปุ๋ยชีวภาพ 
7. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
การปลูกต้นไม้ 
8. ก่อสร้างสวนสุขภาพ  
เพื่อให้เป็นสถานที่พักผ่อน
หย่อนใจ 
9. ปรับปรุงภูมิทัศน์และ
พัฒนาหมู่บ้านให้สะอาด
สวยงาม  น่าอยู่ 
10. ขุดลอกหนองน ้าสาธาระะ 
ล้าห้วย ก้าจัดวัชพืช  และ
ปล่อยสัตว์น ้าในแหล่งน ้า
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑. พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 
๒. อบรมให้ความรู้ใน
การประกอบอาชพี                                     
๓. ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมกลุม่อาชีพ 
4. ก่อสร้างอาคาร
ส้าหรับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 
5. สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์
ในการผลิต 
6. ปรับปรุงพัฒนา
สถานที่ท่องเที่ยว 
7. สนับสนุนส่งเสริม
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่  
เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรให้
มีความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
3. ส่งเสรมบุคลากรให้มี
การศึกษาท่ีสูงขึ้น 
4. ก่อสร้างอาคารส้านักงาน  
บ้านพักพนักงาน และปรับปรุง
ภูมิท้ศน์ให้สวยงาม 
5. ส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารการจัดการ 
6. จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์
ส้านักงานให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
7. ส่งเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
8. ส่งเสริมกระบวนการ
ประชาสังคม 
9. ส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร 

1. ส่งเสริมให้ความรู้
และให้บริการด้าน
สาธารณสุข 
2. เฝูาระวังปูองกัน
โรคติดต่อต่าง ๆ เช่น 
โรคเอดส์  โรค
ไข้เลือดออก 
3. สนับสนุนกิจกรรม
ปูองกันยาเสพติด 
4. ส่งเสริมกิจกรรมด้าน
ศาสนา 
5. สนับสนุนส่งเสริม
วัฒนธรรมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. สนับสนุนส่งเสริม
การปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
7. ส่งเสริมการพัฒนา
และสวัสดิการสตรี  เด็ก 
เยาวชน  ผู้สูงอายุ  ผู้
พิการและผู้ติดเชื้อเอดส ์
 

๑. ส่งเสริม
สนับสนุน
การศึกษาของ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
๒. สนับสนุนวัสดุ
อุปกรณ์  สื่อการ
เรียนการสอน  
การกีฬา 
3. . ก่อสร้าง
อาคารเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
4. โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะภาษาให้กับ
นักเรียนและ
ประชาชนใน
ท้องถิ่น 
5. ปรับปรุง
ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
6. ส่งเสริม
สุขภาพอนามัย
ของนักเรียน 
7. ส่งเสริมด้าน
การกีฬาและ
นันทนาการ 
8. ส่งเสริมให้
ความรู้เก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียน 

ผลผลิต/
โครงการ 

๑.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก  
๒.โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
3. โครงการขยายเขตไฟฟูาแสง
สว่างภายในหมู่บ้าน 
4. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังสู่พ้ืนท่ีการเกษตร 
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
รูปตัวยู 
 

๑. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครพิทักษ์
สิ่งแวดล้อม 
๒.โครงการปล่อยพันธุ์
ปลาตามแหล่งน้้า
ธรรมชาติ 
๓. สนับสนุนกิจกรรม
ปุาชุมชน 

1.การรักษาความ๑.
โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมการท้าดอกไม้
ประดิษฐ์ 
๒.โครงการฝึกอบรม
ส่งเสริมอาชีพแก่
ครัวเรือนที่ยากจนและ
ด้อยโอกาส 
3. โครงการส่งเสริม
การปลูกพชืเศรษฐกจิ 
4. โครงการฝึกอบรม
ผ้าย้อมคราม 

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
รับการฝึกอบรมเพื่อให้มี
ความรู้ความสามารถใน
การปฏิบตัิงาน 
2. จัดซื้อวัสดุส้านักงาน
เพื่อใช้ในการปฏบิตัิงาน 
3.โครงการจดัประชุม
ประชาคมร่วมกบั
ประชาชนในพืน้ท ี
4. โครงการจดัท้าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินๆ 
 
 
 

๑.โครงการจัดงานวัน
ออกพรรษาแห่ปราสาท
ผึ้ง 
๒.โครงการจัดงาน
ประเพณีวันสงกรานต์ 
3. โครงการจัดต้ังจุด
ตรวจเพื่อปูองกัน
อุบัติภัยบนท้องถนน
ในช่วงเทศบาลปีใหม่ 
4. เบี้ยยังชีพผู้ปุวย
เอดส์ 
5. อุดหนุนสาธารณสุข
มูลฐานหมู่บ้าน 
6. อุดหนุนกิจกรรม
ประเพะีท้องถิ่น 
7. โครงการป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า 
 

๑. โครงการ
ฝึกอบรมส่งเสริม
ทักษะภาษาให้กับ
เด็กนักเรียน  
๒.โครงการ
กิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาติ 
3. ทุนการศึกษา
ส้าหรับนักเรียน
นักศึกษา
ผู้ด้อยโอกาส 
4. อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 
5. อุดหนุนอาหาร
เสริมนมโรงเรียน 
6.จัดซื ออุปกระ์
กีฬาให้กับเทศบาล
และหมู่บ้าน                                                                                        
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2.3 เป้าประสงค ์
1. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีดี  ได้รับบริการด้านสาธารณสุขโดยท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
2. ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ประชาชนได้รับสวัสดิการทางสังคมอย่างท่ัวถึง  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีถ้วนหน้า                         
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ัวไป ได้รับการศึกษาอย่างท่ัวถึง และมีคุณภาพมีแหล่งความรู้ท่ีทันสมัย 
   และเทคโนโลยีอย่างถูกต้อง 
4. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
5. บ้านเมืองน่าอยู่และสวยงามความเป็นระเบียบ และมีผังเมืองท่ีดี เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา    
    ภายในเขตต าบล                                                                                                              
6. ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
7. ประชาชนมีจิตส านึกดีในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
8. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ และส่ิงปฏิกูล ตลอดจนมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม 
9. ศิลปะ ศาสนา ประเพณีอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ด ารงอยู่สืบทอดตลอดไป 
10. การคมนาคมขนส่ง มีความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทันสมัย ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
    ท่ัวถึง มีมาตรฐานและครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
11. กลุ่มองค์กร ผู้ผลิตสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาสินค้าให้เป็นท่ีต้องการของ 
     ตลาด 
12. ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ มีความเข้าใจอันดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเกิดการมีส่วน 
     ร่วมในการบริหารและการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน 
13. การบริหารด้านการเงิน-การคลัง และการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลมีประสิทธิภาพ 
14. ประชาชนได้รับบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
15. บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานบนพื้นฐานการมีคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาล 
16. ประชาชนมีช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยเพิ่มมากขึ้น 
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6. ภารกิจหลกั และภารกิจรอง ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่จะด าเนนิการ 
 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีภารกิจที่เกี่ยวข้องดังนี้ 

1. ก่อสร้างและปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม ส่ิงอ านวยความสะดวก กิจการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่าง ๆ ให้ครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนท่ีอยู่ในเขตของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
เป็นภารกิจหลักตามมาตรา มาตรา 67 (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ าและทางบก  

2. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร (มาตรา 68 (1) ) 
3. ให้มีและบ ารุงการไฟฟูาหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น (มาตรา 68 (2) ) 
4. ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า (มาตรา 68 (3) ) 
5. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ (มาตรา 16 (4) ) 
6. การสาธารณูปการ (มาตรา 16 (5) ) 

 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ( มาตรา 67(6) ) 
2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ (มาตรา 67 (3) ) 
3. ให้มีและบ ารุงสถานท่ีประชุม การกีฬาการพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ (มาตรา 68 (4))  
4. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส                 
   (มาตรา 16(10)) 
5. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัย (มาตรา 16 (2) ) 
6. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน (มาตรา 16 (5) ) 
7. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล (มาตรา 16 (19)) 

ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (มาตรา 67(4)) 
2. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน (มาตรา 68(8) ) 
3. การผังเมือง (มาตรา 68 (13)) 
4. จัดให้มีท่ีจอดรถ (มาตรา 16 (3)) 
5. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง (มาตรา 16 (17) ) 
6. การควบคุมอาคาร (มาตรา 16 (28)) 
7. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยใน 
   ชีวิตทรัพย์สิน (มาตรา 16 (30)) 

 

ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว (มาตรา 68 (6) ) 
2. ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์ (มาตรา 68 (5) ) 
3. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร ( มาตรา 68(7) ) 
4. ให้มีตลาด (มาตรา 68 (10) ) 
5. การส่งเสริมการฝึกอบรม และการประกอบอาชีพ (มาตรา 16(16) ) 
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6. การส่งเสริมการท่องเท่ียว ( มาตรา 68(12) ) 
7. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์ ( มาตรา 68(11) ) 
8. การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน (มาตรา16 (7) ) 
 

ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (มาตรา 67(7)) 
2. การจัดการ การบ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากปุาไม้ ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

(มาตรา 16(24)) 
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังก าจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(มาตรา 67 (2)) 
4. การจัดการส่ิงแวดล้อมและมลพิษต่างๆ (มาตรา 17 (12) ) 

 

ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
1. บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอนัดีของท้องถิ่น (มาตรา 67 (8)) 
2. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (มาตรา 67 (5)) 
3. การจัดการศึกษา (มาตรา 16 (9)) 
4. การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่ (มาตรา 17 (18) 

 

ด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุน การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีภารกิจที่ เก่ียวข้อง ดังน ี้ 

1. สนับสนุนสภาเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการพฒันาท้องถิ่น ( มาตรา 45(3) ) 
2. ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรตามความ จ าเป็น

และสมควร (มาตรา 67 (9)) 
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการปูองกัน (มาตรา 16(16)) 
4. การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                      
   (มาตรา17 (3)) 
1. การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  

(มาตรา 17 (16)) 
 

ภารกิจท้ัง 7 ด้านตามท่ีกฎหมายก าหนดให้อ านาจเทศบาล สามารถจะแก้ไขปัญหาของ เทศบาล               
ต าบลกุดแฮด  ได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชน ในเขต
พื้นท่ีประกอบด้วยการด าเนินการ ของเทศบาลจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล นโยบายของรัฐบาล และนโยบายของผู้บริหารเทศบาล
เป็นส าคัญ 
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7. สรปุปญัหาและแนวทางในการก าหนดโครงสร้างส่วนราชการและกรอบอัตราก าลัง 
วิเคราะห์อัตราก าลังที่มี ของเทศบาลต าบลกุดแฮด 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   (SWOT Analysis) เป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์  
ส าหรับองค์กร  ซึ่งช่วยผู้บริหารก าหนด  จุดแข็งและ จุดอ่อน ขององค์กร จากสภาพแวดล้อมภายใน  โอกาสและ
อุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก  ตลอดจนผลกระทบจากปัจจัย ต่าง ๆ ต่อการท างานขององค์กร  การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis  เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์สถานการณ์  เพื่อให้ ผู้บริหารรู้    จุดแข็ง  จุดอ่อน  
โอกาส  และอุปสรรค์ขององค์กร ซึ่งจะช่วยให้ทราบว่าองค์กรได้เดินทางมาถูกทิศ นอกจากนี้   ยังบอกได้ว่า
องค์กรมีแรงขับเคล่ือน ไปยังเปูาหมายได้ดีหรือไม่  มั่นใจได้อย่างไรว่าระบบการท างานในองค์กรยังมีประสิทธิภาพ
อยู่  มีจุดอ่อนท่ีจะต้องปรับปรุงอย่างไร  ซึ่งการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม   SWOT Analysis มีปัจจัยท่ีควรน ามา
พิจารณา  2  ส่วน  ดังนี้    

1. ปัจจัยภายใน  (Internal Environment Analysis)  ได้แก่ 
1.1 S มาจาก Strengths  

หมายถึง จุดเด่นหรือจุดแข็ง ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน เป็นข้อดีท่ี เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เช่น จุดแข็งด้านก าลังคน จุดแข็งด้านการเงิน จุดแข็งด้านการผลิต  จุดแข็ง ด้าน
ทรัพยากรบุคคล องค์กรจะต้องใช้ประโยชน์จากจุดแข็งในการก าหนดกลยุทธ์                       

1.2 W มาจาก Weaknesses  
หมายถึง จุดด้อยหรือจุดอ่อน ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายใน  เป็น ปัญหาหรือ

ข้อบกพร่องท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในต่างๆ ขององค์กร ซึ่งองค์กรจะต้องหาวิธีในการแก้ปัญหานั้น  

2. ปัจจัยภายนอก  (External Environment Analysis)  ได้แก่ 
2.1 O มาจาก Opportunities  

หมายถึง โอกาส  เป็นผลจากการท่ีสภาพแวดล้อม ภายนอกขององค์กรเอื้อ
ประโยชน์หรือส่งเสริมการ ด าเนินงานขององค์กร โอกาสแตกต่างจากจุดแข็งตรงท่ีโอกาสนั้น เป็นผลมาจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก แต่จุดแข็งนั้นเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมภายใน  ผู้บริหารท่ี ดีจะต้องเสาะ แสวงหา
โอกาสอยู่เสมอ และใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 

2.2 T มาจาก Threats  
หมายถึง อุปสรรค  เป็นข้อจ ากัดท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม ภายนอก ซึ่งการ

บริหารจ าเป็นต้องปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องและพยายามขจัดอุปสรรค ต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นให้ได้จริง   
วิเคราะหป์ัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของบุคลากรในสังกัด (ระดับตัวบุคลากร) 

จุดแข็ง   S  (Strengths) 
1. มีภูมิล าเนาอยู่ในพื้นท่ีเทศบาล และพื้นท่ีใกล้เทศบาล 
2. มีอายุเฉลี่ย ๒๕ – 4๐ ปี เป็นวัยท างาน 
3. มีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายท าให้การท างานละเอียด 
   รอบครอบไม่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการทุจริต 
4. มีการพัฒนาศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
5. เป็นคนในชุมชนสามารถท างานคล่องตัว  โดยใช้ 
    ความสัมพันธ์ส่วนตัวได้ 

จุดอ่อน W  (Weakness) 
1. บางส่วนมีความรู้ไม่สอดคล้องกับภารกิจของเทศบาล 
2. ท างานในลักษณะเช่ือความคิดส่วนตัวมากกว่า  
    หลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องของทางราชการ 
3. มีภาระหน้ีสิน 
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โอกาส O  (Opportunities) 
1. มีความใกล้ชิดคุ้นเคยกับประชาชนท าให้เกิดความ
ร่วมมือในการท างานง่ายข้ึน 
2. มีความจริงใจในการพัฒนาอุทิศตนได้ตลอดเวลา 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการท างาน
ของเทศบาลในฐานะตัวแทน 

ข้อจ ากัด T (Threasts) 
1. ส่วนมากมีเงินเดือน/ค่าจ้างน้อย รายได้ไม่เพียงพอ 
2. ระดับความรู้ไม่เหมาะสมสอดคล้องกับความยากของ
งาน 
3. พื้นท่ีกว้างท าให้บุคลากรท่ีมีอยู่ไม่พอให้บริการ 
4. มีความก้าวหน้าในวงแคบ 

 

วิเคราะห์ปัจจัยภายใน ภายนอก (SWOT) 
ของเทศบาลต าบลกุดไห (ระดับองค์กร) 

จุดแข็ง   S  (Strengths) 
1. บุคลากรมีความรักถ่ินไม่ต้องการย้าย 
2. การเดินทางสะดวกท างานเกินเวลาได้ 
3. ชุมชนยังมีความคาดหวังในตัวผู้บริหารและการ 
    ท างาน และเทศบาลในฐานะตัวแทน 
4. มีการส่งเสริมการศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร 
5. ให้โอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมความก้าวหน้า 
    ของบุคลากรภายในองค์กรอย่างเสมอภาคกัน 
6. ส่งเสริมให้มีการน าความรู้และทักษะใหม่ ๆ ท่ีได้ 
    จากการศึกษาและฝึกอบรมมาใช้ในการปฏิบัติงาน 

จุดอ่อน W  (Weakness) 
1. ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้เฉพาะด้านทางวิชาชีพ 
2. พื้นท่ีพัฒนากว้าง ปัญหามากท าให้บางสายงานมี 
    บุคลากรไม่เพียงพอหรือไม่มี 
3. อาคารส านักงานคับแคบ  
 

 
โอกาส O  (Opportunities) 
1. ประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาลดี 
2. มีความคุ้นเคยกันทุกคน 
3. บุคลากรมีถ่ินท่ีอยู่กระจายท่ัวเขตเทศบาลท าให้รู้  
    สภาพพื้นท่ี ทัศนคติของประชาชนได้ดี 
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี / 
    ปริญญาโทเพิ่มข้ึน 
5. ผู้บริหารและผู้บังคับบัญชาตามสายงานมีบทบาท 
    ในการช่วยให้บุคลากรบรรลุเปูาประสงค์ 
 

ข้อจ ากัด T (Threasts) 
1. มีระบบอุปถัมภ์และกลุ่มพรรคพวกจาก 
    ความสัมพันธ์แบบเครือญาติในชุมชน   
    การด าเนินการทางวินัยเป็นไปได้ยากมักกระทบ 
    ญาติพี่น้อง 
2. ขาดบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญบางสายงาน 
    ความรู้ที่มีจ ากัดท าให้ต้องเพิ่มพูนความรู้ให้ 
    หลากหลายจึงจะท างานได้ ครอบคลุมภารกิจ  
    ของเทศบาล 
3. งบประมาณน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นท่ี จ านวน 
    ประชากร และภารกิจ 

เทศบาลต าบลกุดแฮด  ก าหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 4 ส่วนราชการและ 1 หน่วย 
ได้แก่ ส านักปลัดเทศบาล กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา และหน่วยตรวจสอบภายใน ก าหนดกรอบอัตราก าลัง
ข้าราชการ จ านวนท้ังส้ิน 22 อัตรา  ต าแหน่งว่าง 1 อัตรา พนักงานจ้างท้ังส้ิน จ านวน 13 อัตรา อัตราว่าง 1 
ต าแหน่ง เนื่องจากเทศบาลต าบลกุดแฮด มีปริมาณบุคลากรในการท างานพอเพียงต่อการท างานให้บรรลุ
เปูาหมายและมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล แต่มีปัญหาด้านภาระค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรท่ีสูง ดังนั้นจึงขอยุบเลิก
บางต าแหน่งท่ีไม่มีความส าคัญหรือมีคนท างานแทนได้  
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