
สวนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนวา  มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ำ)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมทั้งปญหา 
ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี ้

 
 
 
 
 

๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   
เนื่องดวยในการจัดทำแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตทั้งนี้  

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทำแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยูระหวางการดำเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกำหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี ้ 

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันที่ยังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจำเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สำคัญ ดังนี ้ 

(๑)  การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี ้
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินที่มีประสิทธิภาพ 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกจิ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพฒันา 

แผนยุทธศาสตร์ 



 

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศทั้งในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดำเนินการในปแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความมั่นคงแหงรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชวีิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองที่ด ี 
  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทำขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือรวมกันวาง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทำงานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทำ
งบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทำงานที่ผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย 
๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดำเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทำเนียบ เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานที่
เก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปน
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดำเนินการ 
เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี ้   

 

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางย่ังยืน”    

วัตถุประสงค  
๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชงิยุทธศาสตร     
๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน  
 
   



ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี ้
ยุทธศาสตรที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดำเนินการ    
ยุทธศาสตรที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   
ยุทธศาสตรที่  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 
 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคดิ  รูทำ  รูปฏิบัติ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดำรงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจำเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จำหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันที่ด ี

๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออำนาจฝายต่ำหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คำนึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   
๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเปนสานึกและหนาที่ที่คนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายทั้งปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติที่ตอง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
รวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันที่เกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดำรงคงไวไดทั้งมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคค.ี..” 

 
 
 



๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี ้

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบำรุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นนำแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอำนาจหนาที่ ดังนี ้

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่เก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดำเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนำเขา และสงออกรวมทั้งผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชยสถานที่  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดำเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานที่ รับผิดชอบนำผูเสพยาเสพติดเขารับการบำบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดำเนินการลงโทษเจาหนาที่รัฐที่มีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานอบต. พนักงานสวนตำบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจำและพนักงานจาง) ทั้งนี้ ให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยที่ตองไดรับการบำบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอมทั้ง
มีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดำเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความรวมมือ
เชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด ที่
ลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งดำเนินการปองกันกลุมเสี่ยง
และประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกัน
และแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกำหนดแนวทางการดำเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินดังนี ้



๒.๑)  ทำการสำรวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทำผิดในอำนาจหนาที่ของแตละหนวยงานที่
เกิดหรือนาจะเกิดสม่ำเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่นาจะเกิดการทุจริต ตำแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระทำผิด 

๒.๒)  กำหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  กำหนดวิธีดำเนินการที่สามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเปนที่ประจักษอยูโดยทั่วไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาที่ไมดำเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน 

๒.๔)  สำรวจและจัดทำขอมูลการกระทำผิดที่ เห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนที่ของแตละ
หนวยงานพรอมทั้งระบุตัวเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทำขอมูลบุคคลนิติบุคคลที่ไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทำขอมูลเรื่องที่หนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดำเนินคดีกับผูกระ ทำผิด

ตามอำนาจหนาที่ของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทำยุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร)  ระยะ 
๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ไดจักทำขึ้นบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  
ทั้งภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔  จังหวัด  ทุก
ขั้นตอน  ตั้งแตการรวบรวมและจัดทำขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกำหนดตำแหนงทาง
ยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการทำงานรวมกันของทุกภาคสวน  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  จึงไดกำหนด
ตำแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เปนแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน 
๔)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี ้    

ยุทธศาสตรที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ
รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดำเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดำเนินการ    

ยุทธศาสตรที่  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดำเนินการ   

ยุทธศาสตรที่  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดำเนินการ 

 
 

 
 
 
 
 



๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
วิสยัทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เปาประสงครวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคกุคาม และปองกันสถาบันหลักของชาต ิ
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถณะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ  เพื่อปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่นวัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



 
 เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ 

ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑมวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนครัวเรือนที่
ไดรับการสงเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

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

๒. เพ่ือสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการวางงาน 
(%) 
 
๕. อัตราสวนหนี้เฉลี่ยตอ
รายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เทา) 
๖. อัตราสวนการออม
เฉลี่ยตอรายไดเฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%) 

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือ
ใหกับผูวางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. สงเสริมการออมของครัวเรือน 

 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

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

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

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให
เปนเมืองหนาอยู 

๑. เพ่ือลดความยากจน
และความเลื่อมล้ำ 

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

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายไดลดรายจาย 
 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยาง
ทั่งถึง และไดรับสิ่งอำนวยความ
สะดวกจากโครงสรางพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปองกันภัยที่
เอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนาโครงขาย
ความคุมครองทาง
สังคม 

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

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. สงเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ไดอยางครอบคลุม 

๕. จำนวนศูนยชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนที่
จังหวัดนครราชสีมา
(ศูนย) 

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 

 
 



ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือสรางความ
คุมกันใหกับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญของ
หนวยงาน ที่จัดกิจกรรม
สงเสริมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. รอยละของผูประสบปญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการไดรับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทาง
สังคม 
 
 
๗. สงเสริมและประชาสัมพันธให
ประชาชนท่ีประสบปญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากสวนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
กำหนด 

 ๔. เพ่ือให
ประชาชน เขาถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราสวนแพทยตอ
ประชาชน (แพทย/คน) (ป
๒๕๕๙ แพทย ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราสวนทันตแพทยตอ
ประชากร (ทันตแพทย/คน) 
 
๑๐. อัตราสวนพยาบาลตอ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรดานดิจิทัลไดรับ
ความรูและประโยชนจาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป  
 
 
 
๑๓. อัตราการไดรับงานทำของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ป (%) 
๑๔. อัครการวางงานของ
ประชากร (ป ๕๘) (%) 
 
๑๕. คาเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
 
 
 
๙. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
ทันตแพทยเพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผูสูงอายุของจังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรดานการบริการ
เพ่ิมขึ้น 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดาน
เทคโนโยลีดิจิทัลแกประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. สงเสริมใหประชากรศกึษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศึกษาให
เปนแหลงเรียนรูแกประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกดาน 
๑๔. สงเสริมและแนะนำความ
ตองการแรงงานใหบัณฑิตที่จบใหม 
๑๕. สงเสริมใหมีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพ่ือลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือใหนักเรียน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
กำหนด 

 
 
 



 

ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมให
มีความสมบูรณ
อยางยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปาไมในจังหวัด 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ำเพิ่มข้ึน 
(ไร) 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปองกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. รอยละสัดสวนของพ้ืนทีร่ะบบ
ปองกันน้ำทวมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให
ความรูประชาชนไดตะหนัก
ถึงคุณคาและทรัพยากรปาไม 
๒. การอนุรักษและพ้ืนฟู ปา
ไม 
๓. การรณรงคใหประชาชน
และผูประกอบการสำนึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกำจัด
ขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ำทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแมน้ำ
ลำคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ำ
ทวมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

 ๒. เพ่ือใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปริมาณการใชน้ำมัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะตอ
ประชากร (ลิตร/คน) 
๘. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา
ภาคครวัเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 
๙. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคท่ีไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
๑๐. สัดสวนปริมาณการใชนำมัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท) 

๙. รณรงคใหประชาชนลด
การใชยายพาหนะสวนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใชรถสาธารณ
แทน 
๑๐. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
๑๑. รณรงคใหประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟา 
 
๑๒. รณรงคให
ผูประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางชวงเวลา 

 
 
 
 



 

ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๔ 
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจถึงความสำคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตำบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติใหประชนไดรับรู
รับทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ 
๓. สงเสริมการเรียนรูหลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดำริ 

 ๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขาย
ปองกัน และแกไข
ปญหาดานความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลท่ีเขารวม
โครงการ/กิจกรรมเครือขาย
การปองกันและแกไขปญหาทุก
มิติ (ตำบล) (ตอ) 
 

๔. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
และการคามนุษย 
๖. การปองกันและแกไขปญหา
การบกุรุกทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๗. การปองกันและแกไขปญหา
ภัยกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ 
๘. การปองกันลการแกไข
ปญหาภัยคกุคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการ
แกปญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษา
ความสงบเรียบรอยภายใน
จังหวัด 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 

 ๓. เสริมสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันทในชาติ 

๔.สรางการรับรูที่ถูกตอง 
(ตำบล) 
 
 
 
 
๕. สรางการมีสวนรวม (ตำบล) 

๑๒. สงเสริมการปองกันและ
แกไขปญหาสาธารณภัย 
สงเสริมการสรางความปองดอง
สมานฉันท ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. สงเสริมการมีสวนรวมของ
ทุกสวนภาค 

 
 



 

ยุทศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. รอยละของสถานพยาบาลที่
ไดรับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง
น้ำประปา (%) 
๓. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง
ไฟฟา (%) 
๔. รอยละของประชากรที่
เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ใหบริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. รอยละความสำเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 
๗. รอยละของภาษีทองถ่ินที่
จัดเก็บรายได ไมรวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

๘. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องคกร 
๖. การสรางความโปรงใส
ในองคกร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุป 
วิสัยทัศน  เปาประสงครวม  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ 

 
 
 
 
 
 

เปาประสงค
รวม 

๑) เพ่ือเพิ่ม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปนเมือง
นาอยู 

๓) เพ่ือเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม 

๔) เพ่ือเสริมสราง
ความมั่นคงในการ
ปองกันและแกไข
ปญหาภัยคกุคาม
และปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยางมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่ยยืน 

๔) การเสริมสราง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 

 
๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ 

 
๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 

 

 

 

 

 

 

 



๙.  ยุทธศาสตรการพัฒนาอำเภอสูงเนิน   
 วิสัยทัศนการพัฒนา 

 “ มุงสูเกษตรอินทรีย  การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  อุตสาหกรรมกาวหนา” 
  
 ประเด็นยุทธศาสตร 

 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 4)  ยุทธศาสตรการจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 เปาประสงคของยุทธศาสตร 
 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
  1.1)  เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 
  1.2)  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการตลาดสินคาเกษตร 
 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
  2.1)  เพ่ิมศักยภาพแหลงทองเที่ยว  สินคา  และการบริการทองเที่ยว 
  2.2)  เพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว 
 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  3.1)  เสริมสรางใหประชาชนมีการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพยสิน 
  3.2)  เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชน  ในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
  3.3)  เสริมสรางใหประชาชนและครอบครัว  ชุมชน  และสังคมมีความเขมแข็ง 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4)  เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3.5)  เสริมสรางการปองกันและสงเสริมการแกไขปญหาความเดือดรอนของ 
ประชาชน 
 4)  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.1)  ตอบสนองความตองการในการใหบริการของภาครัฐ  ใหแกประชาชน 
อยางมีคณุภาพและประสิทธิภาพ 
  4.2)  สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนมีบทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนา 
และตรวจสอบภาครัฐ 
   ๔.๓)  เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพในการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
  ๔.๔)  พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๕)  สงเสริมการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

 กลยุทธ 
 1)  ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
  1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 
  1.2  เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการตลาดสินคาเกษตร 
  1.3  เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
  1.4  การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาการเกษตร 
  1.5  การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางการตลาดสนิคาเกษตร 



 2)  ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว 
  2.1)  พัฒนาสินคาทางการทองเที่ยว 
  2.2)  พัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเที่ยว 
  2.3)  สงเสริมการตลาดการทองเที่ยว 
  2.4)  การบริหารจัดการทองเท่ียว 
 3)  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  3.1)  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  3.2)  การลดปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
 4)  ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  4.1)  พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
  4.2)  เสริมสรางใหประชาชนมีสวนรวม 
  4.3)  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพ่ือการบริหารจัดการภาครัฐ 
  4.๔)  เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรใหมีความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑๐.  แผนพัฒนาตำบลโคงยาง 
 ๑)  วิสัยทัศนตำบล (vision) 

มุงพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางทั่วถึง   
ประชาชนมีคุณภาพชวีิตท่ีดี   
มีการบริหารองคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

๒)  พันธกิจ (Mission) 
(๑)  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานใหไดมาตรฐานใหทั่วถึงและครอบคลุมทุกพื้นที่ 
(๒)  บริหารจัดการน้ำเพ่ือปองกันภัยแลงและปญหา น้ำทวม อยางเปนระบบ รวมถึงสงเสริม 

สนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ใหมีความสมบูรณตลอดไป 
  (๓)  สงเสริมการประกอบอาชีพ สนับสนุนการรวมกลุมของชุมชนใหเขมแข็ง เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
คนในชุมชน และกลุมอาชีพใหสามารถพ่ึงพาตนเองได 

(๔)  พัฒนาทองถิ่นใหนาอยู สงเสริมดานการศกึษา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่น
ยืน 
  (๕)  พัฒนาแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาต ิ
  (๖)  สรางระบบการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  มีการบูรณาการรวมกันกับสวนราชการอื่น  
  (๗)  พัฒนาศักยภาพบุคลากร สรางความพึงพอใจรวมถึงการมีสวนรวมของประชาชน 

๓)  ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรที่   :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตรที่   :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการน้ำ และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่   :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนารายไดและสงเสริมการเกษตร 
ยุทธศาสตรที่   :  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมอยางท่ัวถึง และยัง่ยืน 
ยุทธศาสตรที่  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานแหลงทองเที่ยว 
ยุทธศาสตรที่  :  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการการบริหารราชการ การพัฒนาองคกร และการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
 

๑๑.  แผนชุมชน  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ



หลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสูการพัฒนา
ทองถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ไดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริม  สนับสนุน  ใหทุกหมูบาน  ชุมชน  มีการ
จัดทำแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  สำหรับเปนรากฐานและแนวทางการพัฒนา  ภายใตกระบวนการ
วางแผนพัฒนาทองถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เปนการกำหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจากคนใน
ชุมชนในแตละดาน ดานโครงสรางพื้นฐาน  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานสุขภาพอนามัย  ดานอนุรักษวัฒนธรรม
และดานอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู  ๓  แบบ  ดังนี้  
 ๑)  แผนทำเอง   
 ๒)  แผนขอความรวมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยนำปญหาความตองการจากแผนชุมชนท่ีเกินศักยภาพของชุมชนที่จะดำเนินการเองไดพิจารณาบรรจุไวใน

แผนพัฒนา  แตหากเกินศักยภาพของอบต.  ใหเสนอปญหา  ความตองการไปยังองคการบริหารสวนจังหวัดและให
องคการบริหารสวนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัดตามอำนาจหนาที่  แผนชุมชน
จะตองมีอยางนอย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะตองมีการปรับปรุงแผนชุมชนอยางนอยปละ  ๑  ครั้ง  
โครงการกิจกรรม  ปญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายดานดังนี้    

๑)  ดานโครงสรางพ้ืนฐาน  เชน  รางระบายน้ำ  ไฟฟาสองสวาง 
๒)  ดานสานตอแนวทางพระราชดำร ิ เชนการขุดลอกคูคลอง  จัดหารเหลองน้ำเพ่ือการเกษตร 
๓)  ดานการเกษตร  เชน  การอบรมใหความรูดานการเกษตร  อาชีพตางๆ   
๔)  ดานเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเที่ยวและกีฬา  เชน สงเสริมกิจกรรมใหมีการ

ทองเท่ียว  การจัดทำการแขงขันกีฬา 
๕)  ดานสังคม/คุณภาพชีวิต  เชน  ในชุมชนมีแหลงมั่วสุม  ปญหายาเสพติด 
๖)  ดานการเมือง เชน  คนในชุมชนขาดการมีสวนรวมกลุมองคกร ยังไมแข็งแรงพอ 
๗)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรยีบรอย  
๘)  ดานการศึกษา เชน  ประชาชนสวนใหญมีการศึกษาต่ำไมมีความรูเพียงพอ 

 ๙)  ดานสุขภาพชุมชน  เชน ประชาชนสวนใหญเปนโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม 
 ๑๐) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน  ปญหาฝุนละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ดานศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
๑๒)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เชน  ติดตั้งกลองวงจรปด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟาสาธารณะ  การจัดฝกอบรม อปพร. 
   

๑๒.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑการจัดทำและประสานแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และหนังสือ  หนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ดวนที่สุด ที่ นม ๐๐๒๓.๓๔/ว ๐๘๓๒  ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  เรื่อง  การสำรวจขอมูลเพ่ือ
จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ดานการเกษตรและแหลงน้ำ)  โดยใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหความสำคัญ
กับการจัดเก็บขอมูลเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ินโดยเฉพาะดานการเกษตรและแหลงน้ำ โดยใหควสามสำคัญกับขอมูล
ดารเกษตร  เชน ประเภทพืชที่ปลูก  ตนทุน/หนวย ผลผลิต/หนวย ราคาขาย/หนวย เปนตน  ขอมูลดานแหลงน้ำ เชน 
ปริมาณน้ำฝน  แหลงน้ำธรรมชาติ  แหลงน้ำที่มนุษยสรางข้ึน  เปนตน  โดยจัดทำยุทธศาสตรหรือแนวทางการพัฒนา
เพ่ือประกอบการสนับสนุน สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในทองถิ่น  โดยไดเนนใหทองถ่ินแกไขปญหา
ใหกับชุมชนเก่ียวกับดานการเกษตรและแหลงน้ำ  โดยใหจัดทำเปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  อบต.จึงตอง
ประชาคมทองถ่ินในการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือใหชุมชนไดเสนอโครงการดานเกษตรและแหลง



น้ำเพื่ออบต.จะไดนำบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปตอไป โดยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดรวมกับสมาคม
องคการบริหารสวนจังหวัดแหงประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตอบต.แหงประเทศไทย  สมาคมองคการบริหารสวน
ตำบลแหงประเทศไทย  ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจขอมูลเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น (ดาน
การเกษตรและแหลงน้ำ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีขอมูลปญหาความตองการพ้ืนฐานของ
ประชาชน รวมทั้งขอมูลในการแกไขปญหาภัยแลง  ท้ังนี้ใหทองถิ่นอำเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสำรวจ
ขอมูลใหครบในแผนพัฒนาทองถ่ินเพ่ือแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรม ซึ่งขอมูลท่ีตองสำรวจมีดังนี้  
 สวนที่ ๑ :  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานชุมชน 
 สวนที่ ๒ :  ขอมูลดานการเกษตร 
 สวนที่ ๓ :  ขอมูลดานแหลงน้ำทางการเกษตร 
 สวนที่ ๔ : ขอมูลดานแหลงน้ำกิน น้ำใช (หรือน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 สวนที่ ๕ : ความตองการในการทำเกษตรของหมูบาน/ชุมชน และโครงการท่ีหมูบาน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ดานเกษตร 
(๒) ดานแหลงน้ำอุปโภค บริโภค 
(๓) ดานแหลงน้ำทางการเกษตร 

 
 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ไดกำหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกำหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี ้

 

“ เกษตรกรรมแบบย่ังยืน  พัฒนาคุณภาพชีวิต  นำไปสูชุมชนท่ีเขมแข็งพึ่งพาตนเองได” 
 

 ๒.๒ ยุทธศาสตร 

คณะกรรมการพัฒนาอบต.รวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมท้ังองคกรตางๆ  
ที่เก่ียวของ  ไดกำหนดยุทธศาสตรของอบต.  ๖  ดาน  โดยมีรายละเอียดดังนี ้

๑)  ดานโครงสรางพื้นฐาน 
๑.๑)  ความท่ัวถึงของถนนกับความจำเปนในการใชสัญจรไปมา 

๑.๒)  การดูแล  บำรุง  รักษาถนนในเขตอบต. 
๑.๓)  ความสะดวก  ความปลอดภัยของถนนในการสัญจรไปมา 

๑.๔)  การใหบริการน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพ้ืนที ่
๑.๕)  ความเพียงพอปริมาณน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพ้ืนที ่
๑.๖)  ความสะอาดปลอดภัยของน้ำดื่ม  น้ำใชแกประชาชนในเขตพ้ืนที ่
๑.๗)  การจัดหาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอในการทำการเกษตรในเขตพ้ืนที่ 
๑.๘) มีการตรวจสภาพน้ำเพ่ือการเกษตร เชน ปริมาณออกซิเจนเหมาะสม อุณหภูมิเหมาะสม มีความ

เค็มเหมาะสมและไมมีสารพิษปนเปอน  เปนตน 
 
 

๑.๙)  ความสองสวางบริเวณถนนสายหลัก 

๑.๑๐) ความสองสวางบริเวณถนนสายรอง 

๑.๑๑) ความสองสวางบริเวณทางแยก 

๑.๑๒) ความสองสวางบริเวณวงเวียนที่ไมมีสัญญาณไฟจราจร 

๑.๑๓) ความสองสวางบริเวณสวนสาธารณะ 

๑.๑๔) ความสองสวางบริเวณตลาดและลานตลาด 

๑.๑๕) ความสองสวางบริเวณสนามเด็กเลน 

วิสัยทัศน์  พนัธกจิ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



๑.๑๖) ความสองสวางบริเวณลานจอดรถสวนสาธารณะ 

๑.๑๗) ความสองสวางบริเวณสนามกีฬาชุมชน 

๑.๑๘) ความสองสวางบริเวณสะพาน 

๑.๑๙) การซอมบำรุงหรือทำความสะอาดอปุกรณใหบริการไฟฟา 

๒)  ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

๒.๑)  การสงเสริมและการพัฒนากลุมสตร ี

๒.๒)  การจัดตั้ง  ปรับปรุงและการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

๒.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนซึ่งเปนผูพิการและดอยโอกาส 

๒.๔)  การสงเสริมสนับสนุนใหเด็กและเยาวชนในชุมชนรวมกลุมกันจัดทำกิจกรรมในทางสรางสรรค
กิจกรรมการพัฒนาตางๆ  เชน  ดานศาสนา  ดานกีฬาและการออกกำลังกาย  เปนตน 

๒.๕)  การใหความสำคัญตอการดูแลเอาใจใสและชวยเหลือผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส  ผูดอยโอกาส
ในเขตพ้ืนที ่

๒.๗)  การใหความสำคัญตอการปองกันการติดเช้ือเอดสในพื้นที ่
๒.๘)  การเผยแพรความรูเก่ียวกับเรื่องโภชนาการแกประชาชน 

๒.๙)  การเฝาระวังทางโภชนาการและแกไขปญหาการขาดสารอาหารและโรคอวนใหเด็กอายุ  ระหวาง  
๐ - ๖ ป 

๒.๑๐) การเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคติดตอสำคัญในเขตอบต. 
๒.๑๑) การใหความรูและคำแนะนำในการเสริมสรางภูมิคุมกันและดูแลสุขภาพหญิงมีครรภแมและเด็ก 
๒.๑๒) การเผยแพรใหความรูเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมใหกับประชาชน 

๓)  ดานการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
๓.๑)  การใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติในเขตพ้ืนที่ 
๓.๒)  การใหความรูเก่ียวกับการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยกับประชาชน 

๓.๓)  การสงเสริมสนับสนุนการปองกันปญหายาเสพติดและลดอัตราการติดยาเสพติดในเยาวชนและ
ประชาชน         

๔)  ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการทองเท่ียว 

๔.๑)  การพัฒนาแหลงทองเทีย่วใหเปนไปตามศักยภาพของชุมชน 

๔.๒)  การเปดโอกาสใหประชาชนในพ้ืนท่ีเขามามีสวนรวมในการอนุรักษ  พัฒนาและไดรับประโยชน
จากแหลงทองเที่ยวท่ีอยูในพื้นที ่

๔.๓)  การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนในพื้นที่นำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดำเนินชีวติ 

๕)  ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๑)  การสงเสริมการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการคัดแยกขยะเพื่อสงเสริมใหประชาชนนำกลับมาใช
ประโยชน 

๕.๒)  การรณรงคการปลูกตนไมหรือการดูแลรักษาตนไม  เพ่ือเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวในเขตอบต. 
 

๕.๓)  การใหความสำคญัในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

๕.๔)  การรณรงคใหประชาชนในชุมชนเกิดความรู  ความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางในการปองกัน
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางจำกัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๕.๕)  การสงเสริมและสนับสนุนใหทำการเกษตรปลอดสารพิษ 

๖)  ดานศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 

๖.๑)  การดูแลรักษา อนุรักษมรดกทางศิลปวัฒนธรรม  ศาสนาและการสงเสริมสนับสนุนวิถีชีวิต ภูมิ
ปญญาและประเพณีที่ดีงามของทองถ่ิน 

๖.๒)  การสงเสริมจริยธรรม  คุณธรรมและศิลปะอันดีของครอบครัวและชุมชน 

 ๒.๓  เปาประสงค 

  ๑)  การไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว 
๒)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข 
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐทีด่ีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 



๖) การสงเสริมความแขมแข็งของชุม การสังคมสงเคราะหแกประชาชน รวมทั้งการสรางสังคมความ
นาอยู 

 

 ๒.๔  ตัวชี้วัด 
   ๑)  ประชาชนในเขตอบต.มีแหลงน้ำในการอุปโภคเพ่ิมมากขึ้นรอยละ  ๕ 

   ๒)  ในเขตอบต.มีโครงสรางพ้ืนฐานใหประชาชนไดใชบริการรอยละ  ๘๐  
   ๓)  ประชาชนมีความรูมากขึ้นรอยละ ๙๐  และศิลปวัฒนธรรมอันดียังคงอยู 
   ๔)  ประชาชนในเขตอบต.รอยละ ๘๐ มีความรูและมีสวนรวมในการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา – วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา   
   ๕)  ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนรอยละ  ๑๐  
   ๖)  ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึนในอัตรารอยละ ๕  และพึ่งตนเองไดมากขึน้ 

   ๗)  ชุมชนในเขตอบต.รอยละ  ๖๐  นาอยูอยางสงบสุข  
   ๘)  การบริการจัดการของอบต.มผีลการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพสูงรอยละ  ๖๐  
   ๙)  การบริการจัดการของอบต.มผีลการปฏิบติังานที่มีประสิทธิภาพสงูรอยละ  ๖๐  
 

 ๒.๕  คาเปาหมาย 
  ๑)  ดานการไดรับบริการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหมีความสะดวกและรวดเร็ว   
   ๒)  ประชาชนมีความรูและบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม    

๓)  ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได    
๔)  มลภาวะและสิ่งแวดลอมไมเปนพิษทำใหชุมชนนาอยูอยางสงบสุข     
๕)  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  

๒.๖  กลยุทธ 
๑)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพื่อการอุปโภคและบริโภค  

รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวมและน้ำแลง 

๒)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

๓)  พัฒนา ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพ สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดตนทุน  เพิ่ม
มูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร สงเสริมใหมี
การเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจำหนวยและเพ่ือการอนุรักษ และเพ่ิมชองทางตลาด 

๔)  สงเสริมชุมชนใหแขมแข็ง พัฒนาบทบาทของผูนำชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหพัฒนาบทบาท
และคณุภาพชีวติของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสทิธิเสรีภาพของประชาชน  

พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน   
๕)  ปองกันและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจำหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

๖)  ดำเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการของประชาชน
ในพื้นที ่พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบาน (อสม) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมี
สุขภาพแข็งแรง  

๗)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหสอดคลองกับความจำเปนและความ
ตองการของประชาชน กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง 

๘)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ินโคราช  โดยการ
อนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกจิกรรมการทองเที่ยว 

๙)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  สนับสนุน
บุคลากรในสังกัดใหไดรับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู 

๑๐)  เพ่ิมประสิทธภิาพในการปฏิบัติราชการ 

  ๑๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงานตางๆ  ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย 
และการชวยเหลือผูประสบภัย ติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟู
ตำรวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 



๑๒)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ำ ลุมน้ำลำคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
สรางจิตสำนึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

๑)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมีความเขมแข็ง โดยไดรับบริการสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานที่
จำเปนเพ่ือรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

๒)  การพัฒนาระบบการศกึษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น 
๓)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
๔)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางยั่งยืน 
๕)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 

 ๒.๘ แผนงาน 
  ๑) แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  ๒) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  ๓) แผนงานการศึกษา 
  ๔) แผนงานสาธารณสุข 
  ๕) แผนงานสังคมสงเคราะห 
  ๖) แผนงานสรางความเขมแข็ง 
  ๗) แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
  ๘) แผนงานงบกลาง 
  ๙) แผนงานการพาณิชย 
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