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สวนที่ สวนที่ 22  
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
๑.  ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 ๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป   

วิสัยทัศน 
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ  อันไดแกการมีเอกราช  อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอานาจรัฐ  การดํารงอยูอยาง
ม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ  การดํารงอยูอยางม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  การอยู
รวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เปนมนุษย  ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม  ความม่ันคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติ
ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกัน  ดาน
ความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรีไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

ยุทธศาสตรชาติ 
๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง  มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและชวยลดและ

ปองกันภัยคุกคามจากภายนอก  รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีตอประเทศไทย  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง  ขจัดคอรรัปชั่น  
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน  ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ  กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ  และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 

(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
๒ ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสูการ

เปนประเทศพัฒนาแลว  ซ่ึงจาเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ  การสรางความม่ันคงและปลอดภัยดาน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ  รวมท้ังการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต  ท้ังนี้
ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน  อันไดแกโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
วิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย  และการบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 
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 (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ไดแกการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม  ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสูสวนบนของหวงโซ
มูลคามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม โดยมีการใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ  โดยมุงสู
ความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการท่ีหลากหลายตามรูปแบบ
การดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถใน
การแขงขันของภาคเกษตรสงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทําการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและอาหารคุณภาพ  สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม  โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง  และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ  โดยการใชดิจิทัลและการคามาเพ่ิม
มูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย  มีความเปนเลิศและเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม  โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม  เชน การทองเท่ียว  และพัฒนาใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงินและธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืนๆ เปนตน 

(๓) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผูประกอบการ  ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนา
ระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ  จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม  มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมือง  และ
โครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  ในดานการขนสง  ดานพลังงาน  ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ  สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตางๆ  เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกรระหวาง
ประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 

๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปนรากฐานท่ี
แข็งแกรงของประเทศมีความพรอมทางกาย  ใจ สติปญญา มีความเปนสากล  มีทักษะการคิดวิเคราะหอยางมีเหตุผล  มี
ระเบียบวินัย  เคารพกฎหมาย  มีคุณธรรมจริยธรรม  รูคุณคาความเปนไทย  มีครอบครัวท่ีม่ันคง  กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมคานิยมท่ีพึงประสงค 
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัวในการ

บมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
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๔ ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรงกระจายโอกาส
การพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง  ลดความเหลื่อมล้ําไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม  กรอบแนวทางท่ีตองให
ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๕ ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือเรงอนุรักษฟนฟู
และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความม่ันคงดานน้ํา  รวมท้ังมีความสามารถในการปองกัน
ผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว  
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง  ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 

๖ ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐ
มีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ  มีสมรรถนะสูง  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสูทองถ่ิน
อยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางท่ีตองใหความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 

 
 ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 

กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตางๆ  ท่ีประเทศกําลังประสบอยู  ทําใหการกําหนด

วิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการ
วางแผนท่ีนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล  ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ตองใหความสําคัญกับการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง  มี
ความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  และนาไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว  “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” 
ของประเทศ 

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ  (Country Strategic Positioning) เปนการกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 
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ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม  เปนศูนยกลางดานการขนสง
ละโล     จิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ  (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคา
เกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 เปาหมาย 
๑ การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศตอหัว  (GDP Per Capita) และรายไดประชาชาติตอหัว  

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี ๑๒ ในป ๒๕๔๖ เพ่ิมข้ึนเปน ๓๑๗,๐๕๑  บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๘.๐  (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํา

กวารอยละ ๑๐.๐  และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ ๗.๕  ในขณะท่ีปริมาณการสงออก
ขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๔.๐ ตอป) 

๒ การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัยอยางมี
คุณภาพ 

(๑) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม  (Socio-Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

(๒) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 

๓ การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
(๑) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 

๔ การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
(๑) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน

อยางยั่งยืนและเปนธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ําใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ํา 

๕ การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสม 

  
 กรอบยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตรหลัก 
ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
 2.  ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 
 3.  ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
 4.  ยุทธศาสตรดานการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
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 5.  ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 6.  ยุทธศาสตรดานการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
 7.  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
 8.  ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.  ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
 
 ๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปญหาพ้ืนฐานดานการขาดแคลนนา  ดินคุณภาพต่ํา  ประสบอุทกภัยและ  ภัย

แลงซํ้าซาก คนมีปญหาท้ังในดานความยากจน  และมีปญหาภาวะทุพโภชนาการ  แตมีความพรอม  ดานสถาบันการศึกษา
และสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ไปสูความ “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” จาเปน
จะตองแกไขปญหาพ้ืนฐานควบคูไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใชความรู  เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสรางสรรคใน
การเสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคใหมีการเจริญเติบโตไดอยางเต็มศักยภาพ  พรอมท้ังการแสวงหา
โอกาสการนาความรู  ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาชวยขับเคลื่อน  โดยการใชประโยชนจากโครงการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสงขนาดใหญท่ีเชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงขายระบบการ
คมนาคมขนสงและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ  รวมท้ังการใชประโยชนจากการเชื่อมโยงและขอตกลงกับประเทศ
เพ่ือนบานในกลุม  อนุภูมิภาคลุมแมนาโขงท่ีกาลังมีการเจริญเติบโตอยางรวดเร็วมาเสริมสรางกิจกรรมการพัฒนาใหม  ๆ 
ใหแกภาค เพ่ือใหมีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอการลดความเหลื่อมลากับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ ของประเทศได ในระยะยาว  

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร : พัฒนาอีสานสูมิติใหมใหเปน “ศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุม
แมน้ําโขง”  

วัตถุประสงค  
๑ เพ่ือแกปญหาปจจัยพ้ืนฐานดานนาและดิน  ใหเอ้ือตอการประกอบอาชีพ  การดารงชีพ  และ

การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๒ เพ่ือดูแลชวยเหลือคนจน  ผูดอยโอกาส  และผูสูงอายุ  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  พ่ึงพาตนเอง  

พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได  

๓ เพ่ือยกระดับการผลิตและการสรางมูลคาเพ่ิมโดยใชความรู  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม  
สนับสนุนใหการเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไมต่ํากวาระดับประเทศ  

๔ เพ่ือเชื่อมโยงหวงโซมูลคาของระบบเศรษฐกิจภาคเขากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

๕ เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง  
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเปนศูนยกลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  

เปาหมาย  

๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมข้ึน  

๒ สัมประสิทธิ์ความไมเสมอภาค  (Gini Coefficient) ในการกระจายรายไดภาคตะวันออก  เฉียงเหนือ
ลดลง  



14 

 

 ตัวช้ีวัดและคาเปาหมาย  

ตัวช้ีวัด คาฐาน 
คาเปาหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ลานบาท  
(ป 2559)  

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัว  
ไมต่ํากวา  
รอยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย  
รอยละ 3.5ตอ
ป  

สัมประสิทธิ์ความไม
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายไดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ป 2560) 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํา
กวา 
0.446 

ลดลงต่ํากวา  
0.446 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ บริหารจัดการน้ําใหเพียงพอตอการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอยางย่ังยืน  
ยุทธศาสตรท่ี  ๒ แกปญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูมีรายไดนอยเพ่ือลดความเหล่ือม

ลํ้าทางสังคม  
ยุทธศาสตรท่ี  ๓ สรางความเขมแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคูกับ  การแกปญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาการทองเท่ียวเชิงบูรณาการ  

  ยุทธศาสตรท่ี 5 ใชโอกาสจากการพัฒนาโครงขายคมนาคมขนสงท่ีเช่ือมโยงพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพ้ืนท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหมๆ ของภาค  

ยุทธศาสตรท่ี  6 พัฒนาความรวมมือและใชประโยชนจากขอตกลงกับประเทศ  เพ่ือนบานในการ
สรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูม ิ
บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  (สศช .) ในฐานะฝายเลขานุการ  
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค  (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนา
ภาค ดานวิชาการ  (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ ) ในการประชุมครั้งท่ี  1/2560 เม่ือวันท่ี 25กรกฎาคม 2561 โดยมีรอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน  มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ  และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัด
และกลุมจังหวัด  (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจาปงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณ
จังหวัดและกลุมจังหวัด  ประจาปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 ตามมติท่ีประชุม  อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งท่ี  2/2561 เม่ือ
วันท่ี 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซ่ึงแบงงบประมาณเปน  
2 สวนสวนท่ี 1 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาตามศักยภาพความตองการของพ้ืนท่ี  หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนท่ี  
2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนท่ี 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันท่ี  20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป นโยบาย
รัฐบาล  แผนการบริหารราชการแผนดิน  แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ทิศทางการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม  แผนแมบทจากกระทรวงท่ีเก่ียวของ  และมุงเนนการทางานแบบ
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เครือขายรวมกันทุกภาคสวน  (ภาครัฐ ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  และสถาบันการศึกษา ) เพ่ือรวมกันกําหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ท้ังดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหแผนพัฒนา
กลุมจังหวัดฯ  สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ซ่ึงจะเปนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขงขันของกลุมจังหวัด  รวมท้ังเปนการแกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด  ใหเหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุม
จังหวัด และนาไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสรางรายไดใหกลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง  1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ
ทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เม่ือวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 
โดยสรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยะธรรมขอม เชิง

นิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 

เปาหมายการพัฒนา 
ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคมเปนสุข 

   ประเด็นการพัฒนา  (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและ

แปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียวการทองเท่ียว และผลิตภัณฑ

ไหม 
ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาทองถ่ินมีความสัมพันธกับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตท่ีดี 
 ๓.  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 ๔.  เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  
 ๕.  เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน  
 
วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เปาประสงครวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา  

 

“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูวัตกรรมใหม  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู  
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม  
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปองกันสถาบันหลักของชาติ  
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ  
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู  
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จํานวนครัวเรือนท่ี
ไดรับการสงเสริมอาชีพ
ในพ้ืนท่ี(ครัวเรือน) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
๒. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา 
และบริการภาคการเกษตรตนทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. สงเสริมการสรางมูลคาสินคา
และบริการภาคนอกการเกษตรตน
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสราง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ท่ีสอดคลองกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. สงเสริมการนําวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสรางรายไดจาก
การทองเท่ียงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสรางอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนตางๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวางงาน (%) 
๕. อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
(เทา) 

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือใหกับ
ผูวางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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๖. อัตราสวนการออม
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

 
๑๐. สงเสริมการออมของครัวเรือน 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จํานวนผูประกอบการ
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาผลผลิตของสินคาและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผูประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผูประกอบการใหมทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. สงเสริมการใหความรูดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
กับหนวยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานดาน
การทองเท่ียวเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา
และบริการ 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ 
ยกระดับสังคม ให
เปนเมืองหนาอยู 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ํา 

๑. รอยละของประชากร
ท่ีอยูใตเสนความยากจน 
(%) 
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได (Gini 
Coefficient) 

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย 
 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยาง
ท่ังถึง และไดรับสิ่งอํานวยความ
สะดวกจากโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมท้ังระบบปองกันภัยท่ี
เอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงขาย
ความคุมครองทาง
สังคม 

๓. รอยละผูอยูในระบบ
ประกันสังคมตอ
สํานักงานแรงงาน (%) 
๔. รอยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. สงเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขท่ีมีคุณภาพและสามารถบริการ
ไดอยางครอบคลุม 

๕. จํานวนศูนยชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนท่ี

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนท่ีจังหวัด
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จังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย) 

นครราชสีมา 

 ๓. เพ่ือสรางความคุม
กันใหกับสังคม 

๖. ระดับความสําคัญ
ของหนวยงาน ท่ีจัด
กิจกรรมสงเสริมดาน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
(ครั้ง) 
๗. รอยละของผูประสบ
ปญหาทางสังคมท่ีขอรับ
บริการไดรับบริการทาง
กฎหมาย (%) 

๖. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทาง
สังคม 
 
 
๗. สงเสริมและประชาสัมพันธให
ประชาชนท่ีประสบปญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากสวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบทางภารกิจท่ีกฎหมาย
กําหนด 

๔. เพ่ือใหประชาชน 
เขาถึงโอกาสทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

๘. อัตราสวนแพทยตอ
ประชาชน (แพทย/คน) 
(ป๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖ 
คน ประชากร 
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราสวนทันตะ
แพทยตอประชากร (ทัน
ตะแพทย/คน) 
 
๑๐. อัตราสวนพยาบาล
ตอประชากร (พยาบาล/
คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษา
และบุคลากรดานดิจิทัล
ไดรับความรูและ
ประโยชนจากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จํานวนปการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
๑๕-๕๙ ป  
๑๓. อัตราการไดรับงาน
ทําของบัณฑิตท่ีจบ
ภายใน ๑ ป (%) 
 
๑๔. อัครการวางงาน
ของประชากร (ป ๕๘) 
(%) 
 
 

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
 
 
 
๙. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทยเพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผูสูงอายุของจังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรดานการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแกประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. สงเสริมใหประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศึกษาให
เปนแหลงเรียนรูแกประชากรในทุก
พ้ืนท่ี ในทุกดาน 
๑๔. สงเสริมและแนะนําความ
ตองการแรงงานใหบัณฑิตท่ีจบใหม 
๑๕. สงเสริมใหมีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพ่ือลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือใหนักเรียน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี
กําหนด 
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๑๕. คาเฉลี่ยคะแนน O-
net ม. ๓ (คะแนน) 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมให
มีความสมบูรณ
อยางยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพ้ืนท่ีปา
ไมในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด 
(ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ําเสีย 
(จํานวนระบบ) 
๔. พ้ืนท่ีบริหารจัดการ
น้ําเพ่ิมข้ึน (ไร) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของ
เข่ือนปองกันน้ํากัดเซาะ
ตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. รอยละสัดสวนของ
พ้ืนท่ีระบบปองกันน้ํา
ทวมในพ้ืนท่ีชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสํานึกและใหความรู
ประชาชนไดตะหนักถึงคุณคาและ
ทรัพยากรปาไม 
๒. การอนุรักษและพ้ืนฟู ปาไม 
๓. การรณรงคใหประชาชนและ
ผูประกอบการสํานึกรับผิดชอบตอ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิมความสามารถ 
ในการกําจัดขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มีระบบจัดการ
น้ําเสีย 
๖. สงเสริมใหมีการบริหารจัดการ
น้ําท้ังในเขตชลประทานและนอก
เขนชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแมน้ําลํา
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ําทวมใน
พ้ืนท่ีชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปริมาณการใช
น้ํามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ยานพาหนะตอประชากร 
(ลิตร/คน) 
 
๘. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาภาคครัวเรือนตอ
ประชากร (ลานกิโลวัตต/
คน/ป) 
๙. สัดสวนปริมาณการใช
ไฟฟาในภาคท่ีไมใช

๙. รณรงคใหประชาชนลดการใช
ยายพาหนะสวนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใชรถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงคใหประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟา 
 
๑๑. รณรงคใหประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟา 
 
๑๒. รณรงคใหผูประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางชวงเวลา 
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ครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลาน
บาท) 
๑๐. สัดสวนปริมาณการ
ใชนํามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ลานบาท) 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสรางความ
ม่ันคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จํานวนตําบลท่ีเขา
รวมกิจกรรมเสริมสราง
ความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญของสถาบัน
หลัดของชาติ (ตําบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญของสถาบันหลักของ
ชาติใหประชนไดรับรูรับทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ 
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการทรง
งานและแนวทางพระราชดําริ 

๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขาย
ปองกัน และแกไข
ปญหาดานความม่ันคง
ทุกมิติ 
 

๒. จํานวนตําบลท่ีเขา
รวมโครงการ/กิจกรรม
เครือขายการปองกันและ
แกไขปญหาทุกมิติ 
(ตําบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จํานวนตําบลท่ีเขา
รวมโครงการ/กิจกรรม
เครือขายการปองกันและ
แกไขปญหาทุกมิติ 
(ตําบล) (ตอ) 
 

๔. การปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมายและ
การคามนุษย 
๖. การปองกันและแกไขปญหาการ
บุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
๗. การปองกันและแกไขปญหาภัย
กอการรายและอาชญากรรมขาม
ชาติ 
๘. การปองกันลการแกไขปญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการแกปญหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในจังหวัด 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 

๓. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันทในชาติ 

๔. สรางการรับรูท่ี
ถูกตอง (ตําบล) 
 
 
 

๑๒. สงเสริมการปองกันและแกไข
ปญหาสาธารณภัย 
สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
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๕. สรางการมีสวนรวม 
(ตําบล) 

๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของทุก
สวนภาค 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. รอยละของ
สถานพยาบาลท่ีไดรับ
การรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. รอยละของครัวเรือน
ท่ีเขาถึงน้ําประปา (%) 
๓. รอยละของครัวเรือน
ท่ีเขาถึงไฟฟา (%) 
๔. รอยละของประชากร
ท่ีเขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
๕. จํานวนครั้งท่ี
ใหบริการภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถการ
ใหบริการภาครัฐ 
 

  ๖. รอยละความสําเร็จ
ของการเบิกจาย
งบประมาณ (%) 
๗. รอยละของภาษี
ทองถ่ินท่ีจัดเก็บรายได 
ไมรวมเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ (%) 

๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บรายได
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

๘. รอยละความพึงพอใจ
ของประชาชนตอ
ประสิทธิภาพการพัฒนา
องคกร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรมองคกร 
๖. การสรางความโปรงใสในองคกร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวช้ีวัด รวม ๖๑ กลยุทธ 
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สรุป 
วิสัยทัศน  เปาประสงครวม  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ  
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปนเมือง
นาอยู 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม 

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความม่ันคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคุกคาม
และปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสราง
การม่ันคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 
 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ 
 

๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 

 

๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดําริ  ดานการศึกษา  
การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการพัฒนาการทองเท่ียว  
ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   ดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี   ดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม   โดยปจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 
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๑)  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

เม่ือป ๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ

การอุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประ

นะชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  

๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและ
เอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพ่ิมชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวย

และเพ่ือการอนุรักษ  
๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 

๔.๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็ง 
๔.๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๔.๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๔.๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ  
๔.๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความ

ตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  

สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 
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๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ
เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและ
การเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความ

จําเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  

เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และ

สงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความ

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช โดยการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการ
ทองเท่ียว  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสราง
เครือขาย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ัง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึง
การสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ  
๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  
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๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ  โดย
สรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝาย
พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 

๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี

ความอุดมสมบูรณ 
๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ

ชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน 

“ประชาชนมีชีวิตท่ีดีพรอม  สภาพแวดลอมนาอยู  มุงสูการบริหารจัดการท่ีดี” 
 

๒.๒ ยุทธศาสตร 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว  
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

 ๒.๓  เปาประสงค 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

เปาประสงค  เสนทางคมนาคมขนสงท่ีไดมาตรฐาน 
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

เปาประสงค  ประชาชนภายในตําบลมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

เปาประสงค  สรางความเข็มแข็งใหกับชุมชน 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเท่ียว 

เปาประสงค  พ่ึงพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

เปาประสงค  ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ 
6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 

เปาประสงค  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรรม และประเพณี 
 ๒.4  ตัวช้ีวัด 
   ๑)  ประชาชนมีแหลงน้ําในการอุปโภคเพ่ิมมากข้ึนรอยละ  ๕ 
   ๒)  มีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรูมากข้ึนรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนใน ตําบลรอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเท่ียว  ศาสนา – 
วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา   
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   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
   ๗)  หมูบานรอยละ  ๖๐  นาอยู  
   ๘)  การบริการจัดการของ  อบต.มีผลการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
    
 ๒.5 คาเปาหมาย 

๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม     

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

๒.๖  กลยุทธ 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

1.1 กลยุทธกอสรางและปรับปรุงบํารุงถนน  สะพาน  ทางเทา  ทอระบายน้ํา  รางระบายน้ํา 
งานขุดลอก ระบบประปา และโครงสรางพ้ืนฐานอ่ืน ๆ 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต 

2.1  กลยุทธดานสงเสริมอาชีพ 
2.2  กลยุทธดานสวัสดิการสังคม 
2.3  กลยุทธดานการศึกษา 
2.4  กลยุทธดานการสาธารณสุข 

3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอย 
3.1   กลยุทธดานการสงเสริมประชาธิปไตย 
3.2   กลยุทธดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.3   กลยุทธดานการแกไขและปองกันยาเสพติด 

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเท่ียว  
4.1  กลยุทธดานการสงเสริมการลงทุน 
4.2  กลยุทธดานการสงเสริมการเกษตร 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
5.1 งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

6.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.1 กลยุทธดานการอนุรักษขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีรักษาอัตตลักษณของทองถ่ิน 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรูและบํารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทําใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
๖) การสงเสริมความเขมแข็งของชุม การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมท้ังการสรางสังคมความนา

อยู 
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๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
   การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนตําบลพันชนะมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร  

ในภาพรวม  ดังนี้ 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลไดใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสภานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยาง
นอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซ่ึงมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑.๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
-  ประชาชน  ผูนําหมูบาน  มีความพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับทางราชการในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
-  หมูบานเขมแข็งไดรับการบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานครบถวน 
-  มีเสนทางสัญจรเปนไปดวยความสะดวก   
-  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน   
-  ประชากรสวนใหญมีอาชีพเกษตรกรรม   ผลผลิตทางการเกษตรท่ีสําคัญ   ไดแก ขาว   ออยและมัน ขาวโพด

เลี้ยงสัตว  ฯลฯ 
-  มีโรงเรียนสังกัด สพฐ. 6  โรงเรียน  สอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา   

    -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   ๑  แหง  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลพันชนะตําบลพันชนะ 
-  มีความสงบเรียบรอยไมคอยจะมีปญหา ดานความปลอดภัยและดานมลพิษ 
-  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะตําบลพันชนะ   มีศักยภาพเพียงพอท่ีรองรับการบริการสาธารณะและแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อบต.พันชนะ 

เปาประสงค  

ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร 
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๑.๒)  จุดออน (W : Weakness) 
-  คนในวัยทํางาน คนหนุมสาวอพยพไปหางานทําในเมืองและตางประเทศ 
-  ราษฎรยากจน  สวนใหญประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอยางเดียวทําใหขาดรายได 
-  ประชาชนไมสามารถรวมกลุมกันเพ่ือดําเนินการดานเศรษฐกิจของหมูบานในรูปของกลุมอาชีพอยางเขมแข็ง 
-  ขาดแหลงเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและเพ่ือการเกษตรไมเพียงพอ   
-  ขาดแหลงงานรองรับ  แรงงานวางงานนอกฤดูกาล 
-  ไมมีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ  ไมมีโรงงานในพ้ืนท่ี  
-  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะตําบลพันชนะ  ขาดบุคลากรท่ีมีความชํานาญเฉพาะดาน  เชน ดานการ

ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ ประกอบกับเครื่องมือไมเพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจํากัด 
๑.๓)  โอกาส (O : Opportunity) 
-  จังหวัดนคราชสีมา   สามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบลพันชนะตําบลพันชนะ  ท่ีมี

แผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด                                   
-  มีเสนทางคมนาคมสะดวก  สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 
-  ไดรับความรวมมือสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐเปนอยางดี   การปฏิรูป  ระบบราชการทําใหพนักงานเกิด

ความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 
-  รัฐบาลมีนโยบายใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
๑.๔)  ขอจํากัด (T : Threat) 
-  ปจจุบันองคการบริหารสวนตําบลพันชนะตําบลพันชนะ  เปนองคการบริหารสวนตําบลพันชนะขนาดกลาง   มี

งบประมาณจํากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหนาท่ีตางๆ   ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวน
ตําบลพันชนะตามกฎหมายอ่ืน  ตามภารกิจถายโอนฯ  ตามนโยบายทองถ่ิน  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

-  งบประมาณท่ีไดรับจากสวนกลาง ไมเพียงพอในการบริหารงาน 
-  กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน 
-  การถายโอนภารกิจตางๆ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกัน  ทําใหการปฏิบัติงาน เกิดความลาชาไมเปนไปตาม

วัตถุประสงคท่ีวางไว 
-  การพัฒนาบางดานตองเปนไปตามกฎหมาย จึงไมสามารถดําเนินการแกปญหาได  ตองอาศัยความเสียสละ

ของหมูบานเทานั้น  ซ่ึงบางครั้งก็ทําไดยากมาก 
การวิเคราะหขอมูลดานเศรษฐกิจ 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรสวนใหญทําการเกษตร เชน ขาว ออย  มันสําปะหลัง  

ตามลําดับ  รายไดสวนมากมาจากการทําการเกษตร  ประชากรบางสวนมีรายไดจากการรับจางท้ังในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ี
หมูบานในเขตตําบลพันชนะ ซ่ึงภาวะเศรษฐกิจของตําบลพันชนะจึงไมเทากัน ไมมีการเก็บออม สาเหตุเปนเพราะวาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรต่ําคาครองชีพสูง  มีเงินแตซ้ือของไดนอยลง  ประชากรมีพ้ืนท่ีในการทางเกษตรบางสวนในท่ีท่ีมีน้ํา
ทวมเปนประจํา  บางพ้ืนท่ีภาวะฝนท้ิงชวง มีพ้ืนท่ีในการทําการเกษตรนอย การขยายตัวของประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่ม
เกิดเปนชุมชนแออัดและสงผลกระทบกับสภาวะแวดลอม  เชน ปริมาณการปลอยน้ําเสียจากครัวเรือนลงสูรางระบายน้ํามี
มากข้ึน  องคการบริหารสวนตําบลพันชนะไดแกไขปญหาโดยจัดโครงการสงเสริมอาชีพ   เพ่ือใหประชาชนมีรายไดเสริม
จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม   อุดหนุนกลุมอาชีพในชุมชน  แตการพัฒนาดานนี้ยังไมบรรลุวัตถุประสงคเทาท่ีควร   
เนื่องจากกลุมอาชีพตางๆ ยังขาดความรูดานการบริหารจัดการและความรูดานการตลาด   
  การวิเคราะหขอมูลดานสังคม   

 ดานแรงงาน 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชากรท่ีมีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ป อยูในกําลังแรงงาน แตคาแรงในพ้ืนท่ีต่ํา

กวาระดับจังหวัด  โดยเฉพาะแรงงานดานการเกษตร  ประชากรอายุระหวาง  ๒๕ – ๕๐ ป บางสวน ไปรับจางทํางาน
นอกพ้ืนท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ีไปทํางานตางประเทศ  ปญหาท่ีพบคือ ประชากรตองไปทํางานนอกพ้ืนท่ีในเมืองท่ีมีโรงงาน
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อุตสาหกรรม  บริษัท  หางรานใหญๆ  เพราะในพ้ืนท่ีไมมีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจางแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนท่ี
สวนมากเปนท่ีอยูอาศัย  ปญหานี้ยังไมสามารถแกไขได 

 ดานสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา  ประชาชนกรสวนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคัดกรองสุขภาพใหกับประชาชน

กลุมเสี่ยง  โรคท่ีมักเกิดแกประชากรในชุมชน เชนกัน  ไดแก โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส  โรคไขเลือดออก  มือ-
ปาก-เทาในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเขารับการรักษาพยาบาล  ปญหาคือประชาชนบางรายไมยอมไปคัดกรอง
หรือตรวจสุขภาพประจําป  การแกไขปญหา คือ องคการบริหารสวนตําบลพันชนะและโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล
พันชนะ  ไดจัดกิจกรรมรวมมือกันรณรงคใหชุมชนเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ซ่ึงก็ไดผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนใหความ
รวมมือเปนอยางดี  แตตองเปนการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  สําหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ป  ผูปกครอง
สามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑมาตรฐาน จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไมไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะ  การ
ใชยาเพ่ือบําบัดอาการเจ็บปวยท่ีไมเหมาะสม  การออกกําลังกายยังไมสมํ่าเสมอ  และประชากรสวนมากไมไดรับการตรวจ
สุขภาพ  ปญหาเหลานี้องคการบริหารสวนตําบลพันชนะพยายามอยางยิ่งท่ีจะแกไข  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตําบลพันชนะจัดกิจกรรมเพ่ือแกไขปญหา   

 ดานการศึกษา 
 จากการสํารวจขอมูลพ้ืนฐานพบวา ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปเต็ม รอยละ ๙๙  อาน  เขียนภาษาไทยและคิด
เลขอยางงายได  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ป  รอยละ  ๑๐๐ ไดรับการศึกษาภาคบังคับ และท่ีไมไดเรียนตอมีงานทํา รอยละ  
80  ดานการศึกษาอยูในเกณฑท่ีดี  ปญหาคือ  ยังไมสามารถท่ีจะแขงขันกับเมืองใหญๆ ได  การแกปญหาขององคการ
บริหารสวนตําบลพันชนะ ไดจัดกิจกรรมใหกับเด็กของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน 
ในกับทางโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี และรวมกันจัดกิจกรรมตางๆ กับทางโรงเรียน     

 การวิเคราะหขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
ในพ้ืนท่ีของตําบลพันชนะสวนมากเปนพ้ืนท่ีสําหรับเพาะปลูกและท่ีอยูอาศัย  และมีพ้ืนท่ีเพียง

เล็กนอยท่ีเปนพ้ืนท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี  ก็ไดแก  ดิน  น้ํา  ตนไม  อากาศท่ีไมมีมลพิษ ปญหาคือ 
เนื่องจากวาพ้ืนท่ีบางสวนเปนดินเค็ม  น้ําใตดินก็เค็ม  หรือไมก็เปนน้ํากรอย  ไมสามารถท่ีจะนําน้ําจากใตดินมาใชในการ
อุปโภค-บริโภคไดได ตองอาศัยน้ําดิบจากแหลงอ่ืน  และน้ําฝน  น้ําในการเกษตรก็ตองรอฤดูฝน มีแหลงน้ําใชใน
การเกษตรไมเพียงพอ  ปญหาคือยังไมสามารถหาแหลงน้ํา 
  ๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบล พันชนะ  นั้น  
ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้   
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกท่ีเกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พ้ืนท่ีเปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พ้ืนฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงนํ้าใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมไดมาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและ
นํ้าประปาในการ
อุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากข้ึน 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและท่ี
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพ้ืนท่ีได
ท้ังหมด 

- ไฟฟา - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและท่ีสาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปองกันการเกิด
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อาชญากรรมได 
๓) หมูบายขยายมากข้ึนระบบ
ระบายนํ้ายังไมเพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนท่ีใน อบต. - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกลิ่นเหม็นกอความ
รําคาญ 

๔)  ถนนในตําบล ยังเปนถนน
ดิน ถนนลูกรัง และเปนหลุม
เปนบอ 

- ถนน - ทางและท่ีสาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการเสนทาง
ในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน
และ อบต.ไมสามารถ
ดําเนินการไดเน่ืองจาก
งบประมาณมีไมเพียงพอ  

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมท่ี
เปนสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ตองการใหดําเนินการ 

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

๑) มีการระบาดของโรค โรค
ระบาด โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม  ดรคระบาด  
โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวยเปน
โรคเรื้อรังแนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน 
เชน เบาหวาน  ความดัน 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย 

 

 ๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสียเพ่ิม
มากข้ึน 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและนํ้า
เสียถูกกําจัดใหหมด
ดวยวิธีการท่ีถูกตอง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารท่ี
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได
ถูกตอง 

๕) ประชาชนในพ้ืนท่ีบางราย
มีท่ีอยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ท่ีอยูอาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ีท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เรื่องท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมมากข้ึนทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรือนทําใหเกิดเปนชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออก
ใบอนุญาตเพ่ือไมเกิด
ปญหาจากการ
กอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าท่ียังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน 
จากนํ้าฝน นํ้าท่ีไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคนํ้า
ท่ีสะอาดถูก
สุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็ก

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
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นักเรียนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาข้ันพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

นักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

๒) เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต อบต. - ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและท่ัวถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส 
สิ่งลามก บุหรี่ เหลา สาเสพติด 
และทองกอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี 

๕) ประชาชนกรอายุตั้งแต ๓๕ 
ข้ึนไป  ไมไดตรวจสุขภาพ
ประจําป จํานวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ท่ีอายุ ๓๕  ข้ึน
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ 
ข้ึนไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรท่ีสูบบุหรี่ 
จํานวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา 
จํานวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนท่ีสูบบุหรี่
และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบ
บุหรี่และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเท่ียว 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผน
ในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถ
วางแผนการ
ดําเนินงานไดเอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานท่ี
จําหนายสินคา 
 

- การพาณิชยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานท่ีในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกต่ําระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซื้อ  

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมีราคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงต่ําคาครองชีพสูง
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงข้ึน
เหมาะสมกับคาครอง
ชีพ มีการจางงานมาก
ข้ึน 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอป 
ต่ํากวา ๓๐,๐๐๐ บาท  
จํานวน ๙ ครัวเรือน    

- ประชาชนท่ีมีรายได
ต่ํากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวท่ีตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

๗) ในเขต อบต. ไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเท่ียว - ในเขตเทศบาล - มีแหลงทองเท่ียวใน
เขต อบต. และ
สงเสริมกิจกรรมการ
ทองเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

๔. ดานการจัด ๑) การจราจรบนถนนมีเพ่ิม - การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป มีระบบควบคุม
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ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

มากข้ึนอาจทําใหเกิดอุบัติเหตุ
ข้ึนได 

มาบนถนน การจราจร เชน ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพ่ือเตือนให
ระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรัพยสินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนํา อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

1) เปนพ้ืนท่ีท่ีมีดินเค็มและนํ้า
ใตดินเปนนํ้าเค็มหรือมีรส
กรอย ไมสามารถใชใน
การเกษตรและอุปโภค-บริโภค
ได 

- ดินและนํ้าใตดิน - พ้ืนท่ีในเขต อบต. - ปญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลงนํ้า
จากแหลงอ่ืนเพ่ิมมาก
ข้ึน   

2) มีปญหาเรื่องขยะและสัตว
เลี้ยงเพ่ิมมากข้ึนสงกลิ่นเหม็น
รําคาญ 

- สิ่งแวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนท่ี 
อบต. 

- ปญหาขยะและสัตว
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถกําจัดขยะและ
มูลสัวตไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน  

๖. ดานศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญหาทองถ่ิน
ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญชาวบาน
ในโอกาสตางๆ เพ่ือ
เปนตัวอยางแก
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน ไมถูก
ลืมและคงอยูสืบไป 

 
 

************************************ 
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