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ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อบต.ทุ่งคอก 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมืองและการบริหาร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีน้้าส้าหรับการ
อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง 
3. มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น 
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมีแหล่งเงินทุน
ส้าหรับพัฒนากลุ่มอาชีพ 
3 .  เส ริมส ร้ าง ค วาม รู้  เพื่ อ
น้าไปใช้และถ่ายทอด ช่วยใน
การลดต้นทุนการผลิต 
4. ประชาชนมีหลักในการ
ด้าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้  มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. ผู้ด้อยโอกาสและคนชรามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
4. ส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐาน 
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตาม
แนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย 

 

 

เป้าประสงค์ 
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน  
2. เสริมสร้าง/กระตุ้นให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
3. ประชาชนรับทราบข้อมูลข่าวสาร
ทั่วถึง 
4. เสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ให้แก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบบริหารเพื่อความ
สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 

 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีจิตส้านึกที่ดีใน
ก า ร ช่ ว ย กั น ดู แ ล
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
2 .  ต้ าบ ลมี พื้ นที่ น่ า อ ยู่  ถู ก
สุขลักษณะ  

 

 

วิสัยทัศน์ 
 

“ทุ่งคอกเมืองน่าอยู่  ประชาชนอยู่ดีมีสุข  บนพืน้ฐานความพอเพียงอย่างยั่งยืน” 

 

 

เป้าประสงค ์



 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีเส้นทางคมนาคม
ที่สะดวก รวดเร็ว ได้มาตรฐาน
2. ประชาชนมีน้้าส้าหรับการ
อุปโภค บริโภค อย่างเพียงพอ 
ทั่วถึง 
3. มีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น 
 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีอาชีพเสริมและมี
รายได้เพิ่มขึ้น 
2. ประชาชนมีแหล่งเงินทุน
ส้าหรับพัฒนากลุ่มอาชีพ 
3 .  เส ริมส ร้ าง ค วาม รู้  เพื่ อ
น้าไปใช้และถ่ายทอด ช่วยใน
การลดต้นทุนการผลิต 
4. ประชาชนมีหลักในการ
ด้าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 

เป้าประสงค์ 
1. ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความรู้  มีการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
3. ผู้ด้อยโอกาสและคนชรามีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น 
4. ส่งเสริมการศึกษาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษาให้มีมาตรฐาน 
5. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตาม
แนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
6. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
7. ส่งเสริมและอนุรักษ์ความเป็นไทย 

 

 

เป้าประสงค์ 
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพการ
ให้บริการประชาชน  
2. เสริมสร้าง/กระตุ้นให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
3. ประชาชนรับทราบข้อมูล
ข่าวสารทั่วถึง 
4. เสริมสร้างความรู้ความสามารถ
ให้แก่บุคลากรเพื่อให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ 
5. พัฒนาระบบบริหารเพื่อความ
สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 

 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีจิตส้านึกที่ดีใน
ก า ร ช่ ว ย กั น ดู แ ล
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
2 .  ต้ าบ ลมี พื้ นที่ น่ า อ ยู่  ถู ก
สุขลักษณะ  

 

1. ต้าบลทุ่งคอกมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วครบ
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 
2. ประชาชนมีน้้าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึง 
3. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

 

 

เป้าประสงค ์

 

 

ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนมีอาชีพเสริม มี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
2. มีแหล่งเงินทุนส้าหรับกลุ่ม
อาชีพในต้าบล 
3. ประชาชนมีทักษะ ความรู้ ใน
การลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 
4. ประชาชนรู้จักการด้าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ชุมชนของต้าบลทุ่งคอกมีความ
เข้มแข็ง มศีักยภาพ 
2. ผู้ด้อยโอกาสและคนชราต้าบลทุ่ง
คอกมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนต้าบลทุ่งคอกได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและมีโอกาส
ศึกษาต่อในระดับสูงขึ้น 
4. ประชาชนต้าบลทุ่งคอก มีสขุภาพ 
อนามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ ์
5. ประชาชนต้าบลทุ่งคอกรู้จักใช้เวลา
ว่างในการเล่นกีฬา พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศ 
6. ประชาชนมีจิตส้านึกการอนุรักษ์
ความเป็นไทย 

1. ประชาชนต้าบลทุ่งคอกได้รับ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนต้าบลทุ่งคอกได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงทัง้ต้าบล 
3. บุคลากรของรัฐมีความรู้และ
ศักยภาพในการให้บริการ
ประชาชน 
4. บุคลากรของรัฐบริหารงานด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1. ประชาชนมีจิตส้านึกที่ดี 
ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. พื้นที่ต้าบลทุ่งคอกเป็นต้าบลที่
น่าอยู่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
1 .  ก่ อส ร้ า ง  ป รับป รุ ง และ
ซ่อมแซม ทางสาธารณะ 
2. จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้้า
อุปโภค บริโภค ให้เพียงพอและ
ทั่วถึง 
3. จัดหาไฟฟ้าให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมการลดต้นทุนและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
4. สนับสนุนการด้าเนินงานตาม
แนวทางป รัชญา เศรษฐกิ จ
พอเพียง 

 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
และคนชรา 
3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  
4. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ 
5. ส่งเสริมการกีฬา และพัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศ 
6.ส่ง เสริมและอนุรักษ์ ภูมิปัญญาและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
2. พัฒนาระบบการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้
สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ 
4. พัฒนาระบบการบริหารให้
สอดคล้องกับอ้านาจหน้าที่
ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 

กลยุทธ์ 
1.สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
2. ด้าเนินการเกี่ยวกับระบบ
การจัดเก็บและก้าจัดขยะมูล
ฝอย 

 

1. ต้าบลทุ่งคอกมีเส้นทาง
คมนาคมที่สะดวก รวดเร็วครบ
ทั้ง 16 หมู่บ้าน 
2. ประชาชนมีน้้าในการอุปโภค
บริโภคอย่างเพียงพอทั่วถึง 
3. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

 

 

ค่าเป้าหมาย 

1. ประชาชนมีอาชีพเสริม มี
รายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว 
2. มีแหล่งเงินทุนส้าหรับกลุ่ม
อาชีพในต้าบล 
3. ประชาชนมีทักษะ ความรู้ ใน
การลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่า
สินค้าเกษตร 
4. ประชาชนรู้จักการด้าเนินชีวิต
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ชุมชนของต้าบลทุ่งคอกมีความเข้มแข็ง 
มีศักยภาพ 
2. ผู้ด้อยโอกาสและคนชราต้าบลทุ่งคอกมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
3. ประชาชนต้าบลทุ่งคอกได้รับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและมีโอกาสศึกษาต่อใน
ระดับสูงขึ้น 
4. ประชาชนต้าบลทุ่งคอก มีสขุภาพ 
อนามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ ์
5. ประชาชนต้าบลทุ่งคอกรู้จักใช้เวลาว่าง
ในการเล่นกีฬา พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
5. ประชาชนมีจิตส้านึกการอนุรักษ์ความ
เป็นไทย 

1. ประชาชนต้าบลทุ่งคอกได้รับ
บริการที่มีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนต้าบลทุ่งคอกได้รับ
ข้อมูลข่าวสารทั่วถึงทัง้ต้าบล 
3. บุคลากรของรัฐมีความรู้และ
ศักยภาพในการให้บริการ
ประชาชน 
4. บุคลากรของรัฐบริหารงาน
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 

1. ประชาชนมีจิตส้านึกที่ดี 
ช่วยกันดูแลทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. พื้นที่ต้าบลทุ่งคอกเป็นต้าบลที่
น่าอยู่ สะอาด ถูกสุขลักษณะ 

 

 

กลยุทธ์ 



 
 
    
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ 
1 .  ก่ อส ร้ า ง  ป รับป รุ ง และ
ซ่อมแซม ทางสาธารณะ 
2. จัดหาและจัดสร้างแหล่งน้้า
อุปโภค บริโภค ให้เพียงพอและ
ทั่วถึง 
3. จัดหาไฟฟ้าให้ประชาชนมี
ไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน 

 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่
ประชาชน 
2. ส่ง เสริมและสนับสนุนแหล่ง
เงินทุนแก่กลุ่มอาชีพ 
3. ส่งเสริมการลดต้นทุนและเพิ่ม
มูลค่าสินค้าเกษตร 
4. สนับสนุนการด้าเนินงานตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมและพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง 
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ด้อยโอกาสและ
คนชรา 
3. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับ  
4. ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
5. ส่งเสริมการกีฬา และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ 
6 . ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ ภู มิ ปั ญ ญ า แ ล ะ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีของท้องถิ่น 

 

กลยุทธ์ 
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่
ประชาชน 
2. พัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชน 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สอดคล้องกับ
อ้านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ 
4. พัฒนาระบบการบริหารให้สอดคล้องกับ
อ้านาจหน้าที่ความรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 

 

กลยุทธ์ 
1.สร้างจิตส้านึกในการอนุรักษ์
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
2. ด้าเนินการเกี่ยวกับระบบ
การจัดเก็บและก้าจัดขยะมูล
ฝอย 

 

 

 

แผนงาน 

 

แผนงาน
บริหารงาน

ท่ัวไป 

 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

 

แผนงาน
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

แผนงาน
การศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงาน
พาณิชย์ 
(กิจการ
ประปา) 

 

แผนงานงบ
กลาง 

 

แผนงาน
การเกษตร 

 

แผนงาน
อุตสาหกรรม

และการ
โยธา 

 

แผนงาน
การศาสนา 
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง

ของชุมชน 

 

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

 

 

กลยุทธ์ 


