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ค าน า 
 

  การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึง
เป้าหมายและวิธีด าเนินการเพ่ือให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้ก าหนดทิศทางเพ่ือน าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  
และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2548  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่นเพื่อเป็นการก าหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่
ละท้องถิ่น  ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  ความต้องการ  และศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น  รวมทั้งเป็นการ
สอดคล้อง ประสาน สนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 

  ดังนั้น  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  จึงได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนดฉบับนี้ขึ้นมา  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
ท้องถิ่นต่อไป 
 
 
 

    
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
พ.ศ. 2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบลและการปกครองส่วน
ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง โดยมีองค์การบริหารส่วน
จังหวัด เป็นหน่วยงานประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนดอีกด้วย
เนื่องจากการวางแผนในระยะสั้นและระยะยาวเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบาย การปกครอง  การบริหาร 
การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ย่อมมีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และการด าเนินการตามแผน ความ
เป็นอิสระนั้น ไม่ได้หมายถึง ความเป็นอิสระในการจัดบริการสาธารณะบางส่วนให้และยังต้องอยู่ในการก ากับ
ดูแล หรือตรวจสอบโดยรัฐบาลและประชาคมอีกด้วย 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน์  พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา เศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงเป็นกระบวนการก าหนด
ทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุและแนวทางใน
การบรรลุ บนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี้จะต้องสอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วย 

การวางแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา มีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้
เนื่องจาก แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นแผนที่มุ่งสู่สภาพการณ์ ที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นกรอบใน
การก าหนดทิศทาง การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ ได้อย่าง
เท่ากันกับการเปลี่ยนแปลงโดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา จึงเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้อง
ก าหนดถึงสภาพการณ์ที่ต้องบรรลุ และแนวทางในการที่จะท าให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ดีจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของการรวบรวมและการวิเคราะห์
ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ ทั้งนี ้ เพ่ือให้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 

๒.๑  เพ่ือแสดงความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.๒  เพื่อเป็นแนวทางในการก าหนดทิศทางในการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบล          
โตนด 
 ๒.๓  เพ่ือแสดงจุดมุ่งหมายในการพัฒนา 
 ๒.๔  เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ๒.๕  เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
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1.3 ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนา 

 มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่
เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามา
ก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงาน
ต่างๆและข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

ขั้นตอนที่  ๒  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาความต้องการของประชาชน 

  ด าเนินการรวบรวมข้อมูลเบื ้องต้นในการด้านข้อมูลพื้นฐาน การเมือง  การปกครอง   
เศรษฐกิจ สังคม  ข้อมูลและประชากร  สาธารณสุข  การศึกษา  การคมนาคม  การพาณิชย์  การลงทุน  
ข้อมูลงบประมาณ  และอ่ืน ๆ  โดยจัดท าฐานข้อมูลข่าวสารให้ครบถ้วน 
  การรวบรวมข้อมูลจัดท าโดยการจัดท าเวทีประชุมประชาคม  เพ่ือให้ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน   
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหน่วยงานในพ้ืนที่  และประชาชนทั่วไป  ได้เสนอปัญหาและความต้องการ  ต่าง ๆ  
พร้อมทั้งน าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วน ามาจัด ล าดับ
ความส าคัญของปัญหา 

 ขั้นตอนที่  ๓  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่น 

  การประเมินศักยภาพโดยการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในซึ่ง
ประกอบด้วยการบริหาร  บุคลากร  และงบประมาณ  นอกจากนี้ยังรวมถึงการวิเคราะห์โอกาสและข้อจ ากัด
อันเป็นสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ  เช่น  ด้านข้อมูลความต้องการขั้นพ้ืนฐาน  ด้าน
การเมือง  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  และนโยบายรัฐบาล  เป็นต้น  โดยใช้เทคนิค  SWOT 

 ขั้นตอนที่  ๔  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักของการพัฒนาท้องถิ่น 

  การจัดการประชุมเพ่ือเสนอความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ในการก าหนดทิศทางและ
วิสัยทัศน์ในการพัฒนา  ซึ่งจะเป็นตัวก าหนดทิศทางในการพัฒนา  ก าหนดพันธกิจ  แผนงานและโครงการ
พัฒนาต่าง ๆ 

ขั้นตอนที่  ๕  การก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาท้องถิ่น 

  การก าหนดวัตถุประสงค์เป็นการก าหนดขอบเขตในการด าเนินงาน  โดยการพัฒนาต้อง
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

ขั้นตอนที่  ๖  การก าหนดเป้าหมายในการพัฒนา 

  การก าหนดเป้าหมายเป็นการก าหนดผลส าเร็จในการพัฒนาทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
ของสิ่งที่ต้องการให้บรรลุผล 

ขั้นตอนที่  ๗  การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 

  เมื่อได้ก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจหลัก  วัตถุประสงค์  และจุดมุ่งหมายแล้วยังต้องด าเนิน   
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะเป็นเครื่องมือในส าคัญในการพัฒนา  โดยมี
แนวทางการพัฒนาต่าง ๆ  อยู่ด้วย  
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 ขั้นตอนที่  ๘  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแนวทางและข้อมูล น ามา
วิเคราะห์เพ่ือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 
  (๓) ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
  ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อ
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป 
 
1.4 ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด
สามารถด าเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีระบบ  มีทิศทางและบรรลุวัตถุประสงค์  เป้าหมาย  อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประหยัดเวลา  และงบประมาณ  และสามารถแก้ไขปัญหาและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

 

************************************************ 
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บทท่ี  2 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 

2.1  ข้อมูลทั่วไป 

ประวัติความเป็นมาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดเล็ก  ได้รับการ 

ประกาศจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อวันที่  30  มกราคม  พ.ศ. 2539  ต่อมาได้ปรับเป็น อบต. 
ขนาดกลาง เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล 
พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546 มีสมาชิกสภาท้องถิ่นจ านวน 24 คน มีนายกองค์การ- บริหาร
ส่วนต าบลได้ 1 คน มีรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน 2  คน  เลขานุการนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จ านวน  1 คน และที่ท าการตั้งอยู่ถนนสายมิตรภาพ  บ้านทุ่งมน หมู่ที่ 8 ต าบลโตนด     อ าเภอ
โนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

บ้านโตนดเริ่มก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 1936 หรือประมาณ 600  ปีมาแล้ว  โดยที่ก่อน 
จะมีการตั้งหมู่บ้านนี้ได้มีต้นตาลขนาดใหญ่ต้นหนึ่งขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน  ต่อมาได้มีชาวเขมรได้เดินทาง
อพยพมาอาศัยอยู่ใกล้ๆ กับต้นตาลต้นนี้  ซึ่งชาวเขมรเรียกว่า  ต้นตะน๊อต  และชาวบ้านก็เรียกชื่อ
หมู่บ้านตามชาวเขมรว่า  บ้านตะน๊อต  ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2457 มีประชาชนมาอาศัยอยู่มากขึ้นจึง
เกิดเป็นหมู่บ้านใหญ่และได้เรียกชื่อหมู่บ้านเพ้ียนจากเดิมเป็น  บ้านโตนด  จนถึงปัจจุบัน  

  ขนาดพื้นที่และที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา  
ห่างจากที่ว่าการอ าเภอโนนสูง  ประมาณ 10 กิโลเมตร  หา่งจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  24 กิโลเมตร  
  ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต าบลใหม่      ต าบลดอนหวาย  อ าเภอโนนสูง 
  ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลล ามูล    อ าเภอโนนสูง 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต าบลบิง        อ าเภอโนนสูง 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต าบลหนองงูเหลือม อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  
ต าบลโตนด มีเนื้อที่ทั้งหมด  35.82  ตารางกิโลเมตร  จ านวน  22,388  ไร่  คิดเป็นร้อยละ   

5.02  ของพ้ืนที่อ าเภอโนนสูง   พื้นที่เกษตรกรรมจ านวน   18,057  ไร่ 
-   จ านวนครัวเรือนทั้งหมด  2,248   ครัวเรือน  
-   จ านวนประชากรทั้งหมด    7,668    คน   
  แยกเป็น  ชาย    3,706   คน   

หญิง      3,962    คน 
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 

- สภาพภูมิศาสตร์เป็นพื้นที่ราบเหมาะสมส าหรับที่จะพัฒนาในทุก ๆ ด้าน 
- การคมนาคมสะดวกมีถนนเชื่อมต่อระหว่างต าบลใกล้เคียง 
- การติดต่อสื่อสาร มีโทรศัพท์สาธารณะตามสี่แยกถนนภายในต าบล 
- ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ จะประกอบศาสนกิจในวันส าคัญต่าง ๆ 
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แผนที่ต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 
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องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด  12  หมู่บ้าน 
 
 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวน 

รวม ครัวเรือน
ทั้งหมด 

ชาย หญิง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

สะเดาเอน 

ด่านทองหลาง 
ด่านเกวียน 

หนองงูเหลือม 
โตนดเก่า 

โตนด 
โตนด 
ทุ่งมน 
ขาม 

ใหม่สะเดาเอน 
โนนด่าน 
ไผ่สีทอง 

 

285 
161 
244 
149 
126 
211 
169 
237 
119 
387 
69 
109 

 

523 
251 
418 
200 
258 
377 
314 
365 
246 
407 
146 
203 

 

587 
291 
515 
214 
272 
391 
313 
397 
244 
407 
134 
193 

 

1,110 
542 
933 
414 
530 
768 
627 
762 
490 
814 
280 
396 

รวม 2,266 3,708 3,958 7,666 
 

  สภาพภูมิประเทศ  
ต าบลโตนดมีสภาพค่อนข้างราบเรียบมีความลาดเทเล็กน้อยมีความสูงจากระดับ  

น้ าทะเล   ประมาณ  164   เมตร  อยู่ตามแนวตอนกลางของต าบลจากด้านแนวเหนือใต้มีเนินสูงจากระดับ 
น้ าทะเล  6  แห่ง  คือสูงจากระดับน้ าทะเล  167  เมตรมีอยู่ 2  แห่ง  สูงกว่า  170  เมตร  มีอยู่  2  แห่ง สูง 
174  เมตร มีอยู่  1  แห่ง  ลักษณะความลาดเทจะเริ่มจากแนวตะวันตกมาตอนกลางของต าบลและ
ตะวันออกมาตอนกลางของต าบลโดยลักษณะการลาดเทมีประมาณ 0 - 3 %  
 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เส้นทางคมนาคม     

1.  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2   ถนนมิตรภาพ  นครราชสีมา – ขอนแก่น ผ่านหมู่ที่ 10 , 4  ,  8 
2.  ถนนโยธาธิการจังหวัดสายเชื่อม ถนนมิตรภาพเป็นลาดยางผ่านบ้านทุ่งมน บ้านโตนด บ้านโนน-

มันเทศ  ต าบลล ามูล  และเชื่อมอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดนครราชสีมา 
3.  ถนนติดต่อกันภายในต าบลเป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง   ประชาชนอาศัยรถประจ าทาง  

รถปิก๊อัพ   รถจักยานยนต์ในการติดต่อ   กับอ าเภอและจังหวัด 
 การไฟฟ้า    หมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง  จ านวน  12  หมู่บ้าน    
 การประปา   ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  4  แห่ง  ( มีน้ าประปาใช้ครบ  12 หมู่ ) 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  พื้นที่ป่า    ไม่มี 
-  แร่ธาต ุ  เกลือ 
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อุณหภูมิและความชื้น 
อุณหภูมิข้ึนอยู่กับสภาพทางธรรมชาติโดยอุณหภูมิจะสูงในช่วงเดือนเมษายน -สิงหาคม  

เฉลี่ย   38 – 40 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิจะต่ าสุดในระหว่างเดือนธันวาคม  - มกราคม ของทุกปี  เฉลี่ย  
10 - 15 องศาเซลเซียสความชื้นจะมีมากในระหว่างเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม ของทุกปีเนื่องจากอยู่ในช่วง
หน้าฝน 

แหล่งน้ าธรรมชาติ  
ไม่มีแม่น้ าไหลผ่านตามหมู่บ้านจะมีสระหรือบึงเพ่ือเก็บกักน้ าไว้ใช้อุปโภค บริโภค มี บึง 

สะเดาเอน หมู่ที่ 1 บึงหนองปรือ หมู่ที่ 3 และสระน้ าบ้านโตนด หมู่ที่ 6 ซึ่งไม่เพียงพอที่น ามาใช้ท าการเกษตร
ด้านต่างๆในฤดูแล้ง 

-   ข้อมูลกลุ่มชุดดิน    ในต าบลโตนดประกอบด้วยชุดดิน  6  ชุดดังนี้ 
1. ดินชุดพิมาย (4)                          มีประมาณ  70 %  ของพ้ืนทั้งหมดของต าบล 
2. ดินชุดกุลาร้องไห้ (25)                    มีประมาณ    3 %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล  
3. ดินชุดกุลาร้องไห้ (26)                    มีประมาณ    5 %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
4. ดินชุดเพ็ญ  ( 38)                           มีประมาณ    3 %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
5. ดินชุดโคราช (40)                           มีประมาณ    4 %  ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 
6. ดินชุดน้ าพอง  (44)                       มีประมาณ  1.5 % ของพ้ืนที่ทั้งหมดของต าบล 

 พื้นที่/สภาพการถือครอง 

 ที ่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่
ทั้งหมด 

พื้นที่
การเกษต

ร 

จ าแนกพื้นที่เป็น (ไร่) 

นา พืชไร่ ไม้ผล 
ไม้

ดอก 
พืชผั

ก 
ทุ่ง

หญ้า 
อ่ืนๆ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

สะเดาเอน 
ด่านทองหลาง 
ด่านเกวียน 
หนองงูเหลือม 
โตนดเก่า 
โตนด 
โตนด 
ทุ่งมน 
ขาม 
ใหม่สะเดาเอน 
โนนด่าน 
ไผ่สีทอง 

3,285 
3,183 
2,884 
990 

1,832 
1,934 
1,742 
1,536 
1,517 
2,077 
850 
555 

2,892 
2,700 
2,450 
615 

1,437 
1,553 
1,333 
1,148 
1,391 
1,658 
550 
300 

2,892 
2,645 
2,390 
259 

1,412 
1,529 
1,293 
1,138 
1,336 
1,482 
524 
272 

40 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

80 
30 
- 

80 
55 
50 
20 
25 
24 
40 
10 
45 
97 
- 

88 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
- 

10 
- 
- 
- 
- 
- 

10 
9 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

รวม 22,388 18,057 17,368 150 500 - 39 - 4,331 
 
สภาพทางเศรษฐกิจ 

 - อาชีพ 
 ประชากรส่วนใหญ่ของต าบลโตนดประกอบอาชีพด้านการเกษตร   เช่น  ท านา  เลี้ยงสัตว์

และปลูกพืชผักเพ่ือรับประทานและจ าหน่าย     รับจ้างตามโรงงานอุตสาหกรรม  
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- หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
-  ปั๊มน้ ามัน     จ านวน    4 แห่ง 
-  โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน    7 แห่ง 
-  ร้านค้า     จ านวน  62 แห่ง 

          -  ร้านอาหาร      จ านวน           10       แห่ง 
          -  ร้านเสริมสวย/ตัดผม    จ านวน   7 แห่ง 

 -  ร้านซ่อมรถ      จ านวน             1        แห่ง 
-  ร้านเคาะพ่นสีรถ    จ านวน   3 แห่ง 

          -  โรงสี      จ านวน           11 แห่ง 
          -   ผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์      จ านวน          7 แห่ง 
          -   ผลิตศาลพระภูมิ             จ านวน   4 แห่ง  
          -   ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า             จ านวน            2        แห่ง 

สภาพทางสังคม 
  1. โรงเรียนประถมศึกษา  จ านวน     3 แห่ง     ดังนี้ 

1)   โรงเรียนบ้านด่านทองหลาง  
2)    โรงเรียนบ้านด่านเกวียน  
3)    โรงเรียนบ้านโตนด 

2.  โรงเรียนมัธยมศึกษา  จ านวน     1 แห่ง   
1)    โรงเรียนโตนดพิทยาคม  (สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา) 

3.  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ านวน     2 แห่ง    
1)     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นโตนดของ อบต.โตนด  
2)     ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านด่านทองหลางของ อบต.โตนด 

4.   สถาบันและองค์กรทางศาสนา  จ านวน    3 แห่ง    
1)  วัดโตนด 
2)  วัดด่านทองหลาง  
3)  วัดด่านเกวียน 
4)  สาธารณสุข 

5.  โรงพยาบาลต าบล   จ านวน  1  แห่ง   ตั้งอยู่หมู่ที่  6  บ้านโตนด 
6.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน( ต้นแบบ) บ้านด่านทองหลาง จ านวน   1 แห่ง     
7.  มวลชนจัดตั้ง 

1)   ลูกเสือชาวบ้าน     3  รุน่       จ านวน      421  คน 
2)  กลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน   จ านวน     157 คน 
3)   กลุ่มศูนย์ผลิตข้าวชุมชน      จ านวน      25 คน 
4)   กลุ่มเลี้ยงปลาและแปรรูป     จ านวน      60 คน 
5)   กลุ่มอาชีพบ้านด่านทองหลาง    จ านวน      60 คน 
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6)   กลุ่มประสานพลังแผ่นดินต้านยาเสพติด  จ านวน     420 คน 
7)   กลุ่มอาชีพบ้านใหม่สะเดาเอน    จ านวน       40  คน 

ด้านการเมือง  การบริหาร และบุคลากร 
      -  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   
       นายสุรเทพ  ปั่นกลาง    นายก อบต.โตนด 
       นายชอบ  กลึงโพธิ์    รองนายก อบต.โตนด 
      นางสาวอรณิชชา  โชคทวีรัฐ   รองนายก อบต.โตนด 
      นางมานิดา  ธนาฒยนันท์    เลขานุการนายก อบต.โตนด 
     - สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลจ านวน  24  คน 

  1. นายวิโรจน์  โชติกลาง  ประธานสภา อบต. 
      2. นายวิทูร        รัตนิชาญ      รองประธานสภา อบต. 

 3. นายเนตร    พรหมเรนทร์   สมาชิก อบต. ม.1 
 4.  นายจ านงค์   ถังกระโทก  สมาชิก อบต. ม.1 
 5. นางไข่ขวัญ  สุภัทโรบล  สมาชิก อบต. ม.2 
 6. นายเวทย์    แว่นกลาง  สมาชิก อบต. ม.2 
 7. นายบัณฑิต  นนทผ่องศรี  สมาชิก อบต. ม.3 
 8. นายจิรพัฒน์  กริ่งกลาง  สมาชิก อบต. ม.3 
 9. นายปริญญา  เถื่อนกลาง  สมาชิก อบต. ม.4 

     10. นายสิทธิชัย        ฉน ากลาง        สมาชิก อบต. ม.4  
 11. นายกิติภูมิ  กฤตยามนตรี  สมาชิก อบต. ม.5 
 12. นายสายัณ  อ่อนดี   สมาชิก อบต. ม.5 
 13. นายสมศักดิ์   ดอกทุเรียน  สมาชิก อบต. ม.6 
 14. นางอรุณ    เจริญวงศ์   สมาชิก อบต. ม.6 
 15. นางขนิษฐา  ชุติภัควัต   สมาชิก อบต. ม.7 
 16. นายพนัส  ด้อมกลาง  สมาชิก อบต. ม.8 
 17. นายสด  โรงกลาง   สมาชิก อบต. ม.8 
 18. นายสมหมาย โสนกลาง  สมาชิก อบต. ม.9 
 19. นายไชยพร  ชะม้ายกลาง  สมาชิก อบต. ม.9 
  20. นางสมหวัง  ศิริมาตย์   สมาชิก อบต. ม.10 
  21. นางรวยรินทร์ สุพรรณกลาง  สมาชิก อบต. ม.10 

                      22. นายประจักษ์  ขุดโพธิ์             สมาชิก อบต. ม.11 
           23. นายฉลอง  เฉียงกลาง  สมาชิก อบต. ม.11 

                      24. นางจงจินต์    โจกกลาง   สมาชิก อบต. ม.12 
                         โดยมี นายมงคล  แมงกลาง  ปลัดอบต.โตนด   เลขานุการสภาฯ 
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- การแบ่งส่วนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
1. ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
2. กองคลัง  
3. กองช่าง 
4. ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
5. หน่วยตรวจสอบภายใน 

- จ านวนบุคลากร          จ านวน    36 คน 
1. ต าแหน่งในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล         จ านวน    17   คน 

        พนักงานส่วนต าบล                  จ านวน       8 คน 
       พนักงานจ้างตามภารกิจ        จ านวน       3   คน

        พนักงานจ้างทั่วไป      จ านวน       6 คน 
  2.  ต าแหน่งในกองคลัง              จ านวน      7   คน 

        พนักงานส่วนต าบล      จ านวน       4   คน 
        พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน       3 คน 
   3.  ต าแหน่งในกองช่าง          จ านวน      4   คน 
       พนักงานส่วนต าบล      จ านวน       3 คน 
                พนักงานจ้างตามภารกิจ        จ านวน       1   คน
   4.  ต าแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม           จ านวน      7   คน 
       พนักงานส่วนต าบล                จ านวน      3 คน 

      พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน       2 คน
       พนักงานจ้างทั่วไป      จ านวน       2 คน 
   5.  ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน    จ านวน       1   คน 

2.2 ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
1) การรวมกลุ่มของประชาชน 
ในพ้ืนที่เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ประชาชนได้มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรมสร้างงาน

อาชีพเป็นกลุ่มต่าง ๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ให้การสนับสนุนทั้งทางด้านค าแนะน าการให้ความรู้
ความเข้าใจ การหาตลาดรองรับผลผลิตและให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่กลุ่ม ซึ่งกลุ่มอาชีพภายใน
ต าบลโตนดมีทั้งหมด  12  กลุ่ม        

2) จุดเด่นของพ้ืนที่ 
ลักษณะพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เป็นที่ราบลุ่ม พ้ืนดินค่อนข้างอุดมสมบูรณ์

เหมาะสมส าหรับท าการเกษตร  ลักษณะดินเป็นดินเหนียวปนทราย  ระบายน้ าได้ดี ความอุดมสมบูรณ์ปาน
กลางเหมาะแก่การปลูกข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น โดยอาศัยน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  คือ  ล าห้วยใหญ่         บึง
ระเริง  หนองน้ าสาธารณะและอาศัยน้ าฝนในการท าเกษตร  ส่วนทางด้านสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน การ
คมนาคมค่อนข้างสะดวก มีการปรับปรุงถนนให้มีสภาพดี  มีถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน อ าเภอ และจังหวัด 
ทุกหมู่บ้านมีไฟฟ้า น้ าประปา โทรศัพท์สาธารณะใช้  
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สภาพปัญหาในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1.  ปัญหาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนการสัญจรค่อนข้าง 
   ล าบาก 
-  งบประมาณในการก่อสร้างมีจ ากัด ท าให้ถนนมีไม่เพียงพอ 
-  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
-  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
-  ระบบการให้บริการน้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
-  น้ าประปาไม่สะอาด 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
-  แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอ 
-  ขาดระบบชลประทาน ฤดูแล้งพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย 
-  ทางระบายน้ าไม่สะดวก ท าให้ในฤดูฝนน้ าท่วมขังในบางพื้นท่ี 
-  โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
-  โทรศัพท์สาธารณะเสีย ขาดการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

 

2.  ปัญหาทางด้านการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ท าให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด  
    ส่งผลให้ราคาตกต่ า 
-  ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ในราคาต่ า 
-  ขาดแหล่งเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิต 
-  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
-  ทรัพยากรธรรมชาติถูกท าลาย 
-  แหล่งกักเก็บน้ าตื้นเขิน 
-  แหล่งกักเก็บน้ ามีน้อย 
-  มลพิษด้านน้ าเสียในชุมชน 
-  ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดินที่ใช้ท าการเกษตร 
-  ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า  
-  การตัดไม้ท าลายป่า 
-  ขาดการจัดการที่ดีเกี่ยวกับการก าจัดขยะมูลฝอย 
 

3. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-  ประชาชนมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
-  ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
-  ขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
-  ขาดการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
-  ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ   ประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ขาดการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-  ขาดความร่วมมือของประชาชนในการท ากิจกรรมทางศาสนา 
-  ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา 
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4. ปัญหาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์ 
-  ความร่วมมือของคนในชุมชน 
-  สวัสดิการด้านการดูแลคุ้มครองคนชรา คนพิการ สตรี เด็กและ ผู้ด้อยโอกาส ไม่ทั่วถึง 
-  การเล่นการพนัน 
-  สุขภาพอนามัยของประชาชนไม่แข็งแรง 
-  การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดต่อ  
    และการก าจัดพาหนะน าโรค 
-  การรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและบ้านเรือน 
-  การเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
-  การให้บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
-  ขาดการส่งเสริมด้านการออกก าลังกายและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

6.  ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ 
-  ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
-  ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน 
-  ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
-  ขาดวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
-  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 

-  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-  การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
 

2.3 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 การก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
ก าหนดตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว๔830 ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2556 
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 -2560) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดต าแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)  ของกลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๒  นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ควรมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ
ชลประทานให้เต็มศักยภาพ ส่งเสริมภาคการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และ    
อารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง และก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ ว๐๗๐๓ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีการก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะรักษาความสงบแห่ง  
ชาติ (คสช.) นโยบายรัฐบาลแผนงานด้านความม่ันคง ภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนจากส่วนราชการ รวมถึงสามารถ
ใช้ค่านิยมพ้ืนฐานของคนไทยมาปรับใช้ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
 

************************************** 
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บทท่ี  3 
แผนยุทธศาสตร ์

 

              องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้วางแนวคิดในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบล   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   แผนพัฒนาประเทศ ตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพ่ือเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว  10 ฉบับ  และปัจจุบันก าลัง 
อยู่ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10  โดยยังคงยึดหลัก 
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ใน
ทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางท่ียั่งยืน  
และสร้างความสุขให้กับคนไทย  จ าเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
รอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 

3.1.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 
 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง  

เพ่ือมุ่งสู่วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ซึ่ง
ก าหนดไว้ว่า “คนไทยภาคภูมิใจในสังคมไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิติแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ่ึงตนเองและแข่งขันได้ในเวที
โลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 

            วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับ
ความส าคัญสูง ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ 
“  สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม 

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง  ” 
พันธกิจ 
1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทาง

สังคมท่ีมีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ที่โปร่งใส เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสม
ในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 
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3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และ
ภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม 

จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่าย

การผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายหลัก 

1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วน
ผู้อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 

2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น 

3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตัวช้ีวัด 

1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด 
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผูอ้ยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบ
ที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วน
ประชากรที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 

3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือน
กระจกต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 
 การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุขภายใต ้

กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองใน
ประเทศ วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะ
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แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  11  จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  และเสริมรากฐานของ
ประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง  รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความส าคัญ
กับยุทธศาสตร์ที่มีล าดับความส าคัญสูง  ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความ
เลื่อมล้ าในสังคม  การพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับ
โครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ  การลงทุนที่มีประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพ่ิม
รายได้สูงขึ้น  และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง  ขณะที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ  6 ยุทธศาสตร์  
ดังนี้ 

(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความ 

เสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 
2. สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน 

ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการ 

มีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 
4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 

 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
1. การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและ 

โอกาสของพ้ืนที่ 
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศใน 

อนาคต 
 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทาง 

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย 
(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 

3. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
4. สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
5. สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค 

เกษตร 
6. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 

(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 

3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 4. บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
(5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจทาง
เศรษฐกิจ 
 1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุ 
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ภูมิภาคต่างๆ 
 2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
 3. สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. เข้าร่วมภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 
 5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษา 

ผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง 

(6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 1. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม 
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพ่ือน าไปสู่สังคมที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เพ่ือให้ 

สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
 6. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
 

๓.๑.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

วิสัยทัศน์ของประเทศ 
“ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน   คนไทยอยู่ดีกินดี   มีความเสมอภาคและ
เป็นธรรม ” 

ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country  Strategy ) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วน

ราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า  วาระพิเศษ  เมื่อวันที่  13 ตุลาคม  2555 ณ โรงแรมเชอราตัน 
พัทยา จังหวัดชลบุรี  เพ่ือเข้าร่วมกันวางยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกัน
ในปีงบประมาณ  2556 และเป็นกรอบ ในการจัดท างบประมาณ ปี 2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็น
เกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปี  ที่ผ่านมา  ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  28 ประเด็น
หลัก 56 แนวทางการด าเนินงานรวมทั้งได้มีการบูรณาการ  ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน        
( Asean  Stratege )  จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปี 2558  ครั้งที่  2 เมื่อ
วันที่  24  ตุลาคม  2555  ณ ห้องประชุม  501  ตึกบัญชาการ  ท าเนียบรับบาล  เพ่ือเตรียมความพร้อมของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ซึ่งเดิมประกอบด้วย  8 ยุทธศาสตร์  โดยหลังจากบูรณา
การเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ ( Country  Strategy )  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์  30 ประเด็นหลัก  79  
แนวทางการด าเนินการ  เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดย
มีรายละเอียดดังนี้ 

 

หลักการของยุทธศาสตร์ : “ ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพื่อ
ความสมดุลและการพัฒนาอย่างย่ังยืน” 

 

วัตถุประสงค์ :   1. รักษาฐานรายได้เดิมและสร้างรายได้ใหม่ 
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   2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน ) 
   3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ ( ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์ ) 
 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ :1. การเพ่ิมรายได้จากรากฐานเดิม 
2.การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
3. การลดรายจ่าย 
4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
 

ยุทธศาสตร์ : ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ  คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจาก
ประเทศรายได้ปานกลาง ( Growth & Competitiveness ) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก  33 แนวทางการ
ด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า ( Inclusive Growth ) ประกอบด้วย 8 ประเด็น
หลัก 20 แนวทางการด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth )  ประกอบด้วย 5 
ประเด็นหลัก  11 แนวทางการด าเนินการ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ( Internal 
Process )  ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 :  การเพ่ิมขีดความสมารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปาน
กลาง  ( Growth & Competitiveness ) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก  33 แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร 1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน ( Zoning ) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตาสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2. ด้านอุตสาหกรรรม 2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน ( Zoning ) เพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต ( Bio – plastic , etc. ) 
2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและ
บริการ 

3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้านล้านบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน 4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้วยการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 

5. พลังงาน 5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค 

6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
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6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
Seaboard 
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

7. การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน ( 100 ตัวชี้วัด ) 
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา 8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent  Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T 
8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 

9. การพัฒนาพื้นที่และ
เมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส
จากอาเซียน 

9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 
9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า ( Inclusive Growth ) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนว
ทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา 

10.1 ปฏิรูปการศึกษา ( ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 
และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ต และอินเตอร์เน็ตไร้สาย 
เป็นต้น ) 
10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

11. การยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ
มาตรฐานบริการ
สาธารณสุข 

11.1 การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการ
สังคมและการดูแล
ผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการและเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียม คุณภาพชีวิต 
12.2 กองทุนสตรี 

13. การสร้างโอกาสและ
รายได้แก่วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม  ( 
SMEs ) และเศรษฐกิจ

13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
13.2 กองทุนหมู่บ้าน 
13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 
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ชุมชน 
14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ

ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15. ระบบยุติธรรมเพื่อ
ลดความเหลื่อมล้ า 

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16. การต่อต้าน
คอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิ
บาลและความโปร่งใส 

16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

17. การสร้างองค์ความรู้
เรื่องอาเซียน 

17.1 ภาคประชาชน 
17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( Green Growth )  ประกอบด้วย 5 ประเด็น
หลัก  11 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
18. การพัฒนาเมือง 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
เพ่ือความยั่งยืน 

18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  10  แห่ง เพื่อความยั่งยืน 
 

19. การลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก ( GHG ) 

19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ ( เช่น green  building code ) 
19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

20. นโยบายการคลังเพื่อ
สิ่งแวดล้อม 

20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
การบริหารจัดการน้ า 

21.1 การปลูกป่า 
21.2 การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า 
21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22. การเปลี่ยนแปลง
สภาวะภูมิอากาศ 

22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว ( mitigation and adaptation ) 
22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ( Internal Process )  
ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23. กรอบแนวทางและ
การปฏิรูปกฎหมาย 

23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
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23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อก าจัดต่อการพัฒนาประเทศ 
24. การปรับโครงสร้าง
ระบบราชการ 

24.1 เพิ่มประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างาน
ของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E - Service 

25. การพัฒนาคนก าลัง
ภาครัฐ 

25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบันและ
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความพร้อม
บุคลากร  ภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้าง
ภาษ ี

26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรร
งบประมาณ 

27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย์
ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

29. การแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงจังหวัด
ชายแดนภาคใต้และ
เสริมสร้างความมั่นคงใน 
อาเซียน 

29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 – 
2559 
29.2 การเสริมสร้างความม่ันคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง 30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท. ) 
 

 
3.1.3 แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ตามนโยบายของรัฐบาล  
         (รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 

 

วิสัยทัศน์ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 11 คือสังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ส าหรับยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน มีดังต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
3. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 
6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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7. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด
ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและ
ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียน และประชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปชั่นอย่างยั่งยืน 

 

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ฉะนั้นคนต้องเข้มแข็งก่อน ดังนี้ 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษา เล่าเรียน ทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยาย
กิจการ เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ า หรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 

3.1.4 ยุทธศาสตร์การกลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ 
สุรินทร์) ระยะ ๔ ปี พ.ศ.2558-2561 (ฉบับทบทวน) ได้จัดท าข้ึนบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการ
พัฒนาทุก 
ภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคมท้ัง 4 
จังหวัด ทุกข้ันตอน ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด แผนงาน และโครงการ จึงได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของลุ่มจังหวัดในอนาคต คือ 
 1. เป็นศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ อารยธรรมและไหม 
 3. เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาค และการค้าชายแดน 
 4. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์จาก “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลาง
ผลิตภัณฑ์ไหมและการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม”  เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยว
อารยธรรม Logistic และการค้าชายแดน เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
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เป้าประสงค์รวม  

1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยง
กลุ่ม 

ประเทศอาเซียน 
3. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ  Logistic และการกระจายสินค้า
ใน 

ภูมิภาคและประเทศอาเซียน     
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategies Issues) จ านวน  3  ด้าน คือ 

        ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปร
รูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 
 เป้าประสงค์ 
 1. ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 2. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน 
 3. ส่งเสริมการปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 

 4. ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน   
         ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว 
ผลิตภัณฑ์ 

ไหม และการค้าชายแดน 
 เป้าประสงค์ 
 1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
 เป้าประสงค์ 
 ๑. สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน 
 
 

3.1.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
 

สรุปกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค : 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
------------------------------------------------------------------------- 

สรุปสาระส าคัญ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 

 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับ
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
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พัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง  4  ภูมิภาคข้ึน  เพ่ือสนับสนุน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

 1.แนวคิดและหลักการ 
  1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลเป็น
ธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 
ควบคู่กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์
พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรร
มาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  1.2 หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนาสอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
   (1) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
   (2) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนที่ 

 2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
 ภายใตก้ระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้ 
  2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตรและการท่องเที่ยวของ
ภูมิภาคโดยเฉพาะ 

     2.1.1 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East Weat  
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร-แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่ อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราชและแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
 
 

            2.1.2 พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South 
Economic Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล      
แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-
ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศโดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชน
เศรษฐกิจชายแดน 
  2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันเชิงพื้นที่  เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัดเช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
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  2.4 สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของ
ระบบนิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่ง
อุตสาหกรรมและการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

 3. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพ
การผลิตการเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและ
ท่องเที่ยว การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้า 
การลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
   (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญารอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความม่ันคงด้านอาหาร
แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
   (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟู
พ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 15.9 ล้านไร่ หรือร้อยละ  25 ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ า
และระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดย
ส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
  3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
   กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรม
ขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิมและพัฒนาเส้นทาง 
  3.3 โครงการที่ส าคัญ(Flagship Project) 
   (1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก 
   (2) โครงการพฒันาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
   (3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
   (4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
   (5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
   (6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
   (7) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิต 
ที่ยั่งยืน  
 
แนวทางการด าเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1. กลุ่ม อปท. ที่มีพรมแดนติดต่อประเทศเพ่ือนบ้าน 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุมและทรุด - จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อปท. โดยการพัฒนา
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โทรม ระบบคมนาคม  การไฟฟ้า  การพัฒนาแหล่งน้ า  และ
ระบบน้ าประปาให้ได้มาตรฐาน  และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ  อปท. 
การจัดท าป้ายเส้นทางสองภาษาให้มีความชัดเจน  เพื่อ
อ านวยความสะดวกในการสัญจร 

ปัญหารุกรานที่ดินท ากิน ทรัพยากรป่า
ไม้ถูกท าลายและแหล่งน้ าเน่าเสีย 

- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมรวมถึงการวางแผนจัดการระบบปล่อยน้ า
เสียและการจัดเตรียมพ้ืนที่ทิ้งขยะ 

- ส่งเสริมการอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม  โดยการปลูก
ป่า รักษาสมดุลธรรมชาติ การพัฒนาและปรับปรุงทัศนัย
ภาพของแหล่งท่องเที่ยว 

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบ ารุงรักษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาดและความไม่
เพียงพอของเจ้าหน้าที่สาธารณะสุข 

- จัดเตรียมความพร้อมด้านบุครากรและอุปกรณ์ทางการ
สาธารณสุข  เพ่ือป้องกันโรคติดต่อและโรคระบาดใน
พ้ืนที่ 

ปัญหาการสื่อสารซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
เข้าใจไม่ตรงกัน 

- ส่งเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ
เพ่ือนบ้าน และพัฒนาบุครากรด้านการศึกษาให้มี
คุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือน
บ้าน 

ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การ
ลักลอบค้ามนุษย์  อาวุธ  และยาเสพติด 

- จัดหาอาสาสมัคสอดส่องดูแลความผิดปกติประจะชุมชน  
หากพบว่ามีความผิดปกติให้ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบ  เพ่ือด าเนินการต่อไป 

 
 
 
2. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบคมนาคม 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เส้นทางคมนาคมไม่คลอบคลุมและทรุด
โทรม 

- สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างและปรับปรุงระบบ
คมนาคมให้ได้มาตรฐาน โดยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด  

- ให้ อบจ. เป็นเจ้าภาพหลักในการพัฒนาแบบองค์รวม 
โดยด าเนินการพัฒนาเส้นทางคมนาคมใน อปท. ที่ขาด
แคลนงบประมาณ 

สถานีบริการด้านพลังงานไม่เพียงพอ
และปิดบริการเร็ว 

- สนับสนุนให้มีการใช้พลังงานทางเลือก 
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พ้ืนที่ด่านชายแดนมีความคับแคบไม่
สามารถรองรับการจราจรในชั่วโมง
เร่งด่วน 

- ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดให้มีศูนย์บริการ
เบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) การตรวจ
ปล่อยจุดเดียว (Single Services Inspection) และด่าน
ศุลกากรแบบ Single window 

3. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการค้าและการลงทุน 
ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

อุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน สนับสนุนให้สถาบันการเงินผ่อนปรนการปล่อยสินเชื่อใน
ภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุง
เทคโนโลยีใหม่ในอัตราดอกเบี้ยสนับสนุนแหล่งเงินทุนส าหรับ
เกษตรกร 

ผู้ประกอบการขาดความรู้ความเข้าใจ
เรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากรส่งผลให้มี
การลักลอบท าการค้าตามแนวชายแดน 

- ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องในการสร้างความรู้ความเข้าใจ
ทางด้านการค้าและการลงทุนและเรื่องระเบียบพิธีศุลกากร 

ไม่มีจุดกระจายสินค้าและศูนย์บริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 

- ส่งเสริมการด าเนินการก่อสร้างศูนย์กระจานและส่งสินค้าและ
ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ  โดยให้ อปท. อ านวยความสะดวกในเรื่อง
ข้อมูลข้อเสนอแนะ และประสานให้เอกชนด าเนินการ   
จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเป็นทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การค้าและ
การลงทุน 

สินค้าและบริการที่แต่ละประเทศมี
ลักษณะคล้ายกัน 

- ส่งเสริมและพัฒนาด้านการรวมกลุ่มผู้ประกอบการในลักษณะ
ของการรวมกลุ่มเครือข่ายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพ่ือให้
ผู้ประกอบการมีความเข้มแข็งและสามารถเพ่ิมขีดอ านาจการ
ต่อรองกับผู้ค้ารายใหญ่ได้ 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและเผยแพร่
ข้อมูล 

- เร่งรัดให้มีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีให้ครอบคลุม
ทุก อปท. เช่น ภาษีโรงเรือน  ภาษีป้าน  เป็นต้น   
- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการค้า (อบจ.) 

 
4. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ขาดระบบบริหารจัดการและบูรณาการ
แหล่งท่องเที่ยว/การพัฒนาบุครากรด้าน
การท่องเที่ยว/การบ ารุงรักษาและฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยว 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นระบบและ
มีคุณภาพ  ได้แก่  การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์, 
การสร้างเส้นทางเครือข่ายท่องเที่ยว/กิจกรรมท่องเที่ยว
ร่วมกันระหว่าง อปท. ที่มีแหล่งท่องเที่ยว/กิจกรรม
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยู่ติดกัน,
การจัดการความรู้ด้านการท่องเที่ยว,การบริหารจัดการ
ทรัพยากรด้านการท่องเที่ยว,การบริหารจัดการทรัพยากร
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การท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนและเกิดมูลค่าเพ่ิม เป็นต้น 
- การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนให้มี

ความรู้ความเข้าใจในด้านการบริหารและด้านภาษาเพ่ือ
เป็นการสร้างมาตรฐานและความประทับใจด้านการ
ท่องเที่ยว 

- ประสานทุกภาคส่วนให้บ ารุงรักษา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว 
โดยน าการจัดการความรู้มาใช้ในการด าเนินงาน 

- จัดเก็บภาษีจากแหล่งท่องเที่ยว 
การประชาสัมพันธ์ไม่ต่อเนื่อง/สิ่งอ านวย
ความสะดวก เช่น ป้ายชี้ทาง และ 
ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและ
กิจกรรมการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ได้แก่เว็ปไซด์,สื่อ
วิทยุ,และโทรทัศน์ 

- จัดตั้งศูนย์บริการนักท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานและมี
เจ้าหน้าที่มีความรู้ภาษาต่างประเทศให้บริการ 

- ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎ
จราจรของประเทศไทยและก าชับให้เจ้าหน้าที่ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันเพ่ือความปลอดภัยของ
นักท่องเที่ยว 

 
5. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านการศึกษา 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

เจ้าหน้าที่และประชาชนส่วนใหญ่ไม่
สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้านในการสื่อสารได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- สนับสนุนให้สถาบันทางการศึกษาเร่งรักพัฒนาเยาวชนให้
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและตลาดแรงงาน 

- จัดสรรงบประมาณในการจ้างครูสอนภาษาอังกฤษและภาษา
ประเทศเพ่ือนบ้าน/ครูชาวต่างชาติให้เพียงพอกับความ
ต้องการของโดรงเรียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศโดยเน้นที่การฟัง
และพูดเพ่ือติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ 

การสืบค้นข้อมูลของหน่วยงาน
ภายในประเทศมีอยู่อย่างจ ากัดเนื่องจาก
การจัดท าข้อมูลไม่เป็นระบบและมีความ
ล้าหลัง 

- สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารที่เป็นภาษาสากลและมรการ
ปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม่สอดคล้อง
กับประเทศสมาชิกอาเซียน 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับประเทศ
สมาชิกเพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน  
แลกเปลี่ยนนักเรียน และการศึกษาต่อ  

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 
6. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
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ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาโรคติดต่อ โรคระบาด  และ
สุขอนามัย 

- เสริมสร้างด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ทั้ง 14 ด้าน ได้แก่ 
1) การสุขศึกษา (health education) 
2) โภชนาการ (nutrition) 
3) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supple 

and Sanitation) 
4) การเฝ้าระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for Local 

Disease Control) 
5) การสร้างภูมิคุ้มกันโรค (Immunization) 
6) การอนามัยแม่และเด็กและการวางแผนครอบครัว 

(Maternal Child Health and Family planning) 

7) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (Simple Treatment) 
8) การจัดหายาที่จ าเป็น (Essential Drugs) 
9) สุขภาพจิต (Mental Health) 
10) ทันตสาธารณสุข (Dental Health ) 
11) การอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental  Health) 
12) การคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection) 
13) การป้องกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไม่ติดต่อ 

(Accident and Noncommunicable Disease 
Control) 

14) การป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ (AIDS) 
- วางแผนรองรับการเข้ามาของแรงงานและนักท่องเที่ยวโดย

การจัดตั้งหน่วยงานเพ่ือรองรับการตรวจโรค ป้องกันโรค และ
รักษาโรค 

- ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรมท่ีมีความเสี่ยง
ด้านสุขภาพและยาเสพติดอย่างจริงจัง 

- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัคสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน ซึ่งอยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขให้เป็น
ก าลังส าคัญของ อปท. 

 
๗. กลุ่ม อปท. ที่ต้องส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

ปัญหาขยะ แหล่งน้ าเน่าเสีย มลพิษทาง
อากาศ การรุกรานที่ดินท ากิน และการ
ท าลายทรัพยากรป่าไม้ 

- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยให้ อบจ. เป็นแม่ข่ายในการสร้าง 
โรงก าจัดขยะรวมและการแยกขยะ 

- วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
- ออกข้อบัญญัติและเทศบัญญัติด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรต้นน้ าและบังคับใช้
กฎหมายอย่างเข้มงวด 
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- จัดการที่ดินท ากินและแบ่งเขตพ้ืนที่ป่าอุทยานและป่าสงวนให้มี
ความชัดเจน 

- ส่งเสริมการศึกษาและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น การ
จัดตั้งอาสาสมัครักษาป่าและอาสาสมัคจัดการขยะชุมชน 

 
๘. กลุ่ม อปท. ที่ต้องการส่งเสริมด้านอัตลักษณ์ 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม 

การส่งเสริมอัตลักษณ์ของตนเองและ
การเรียนรู้อัตลักษณ์ของประเทศเพ่ือน
บ้าน “รู้เขารู้เรา” 

- ส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
ถ่ายทอดอตัลักษณ์ของชุมชน อัตลักษณ์อาเซียน และเผยแพร่
วัฒนธรรมจารีตประเพณีของประเทศเพ่ือนบ้าน  

- ปลูกฝังอัตลักษณ์ที่ส าคัญให้แก่เด็กและเยาวชน เช่น ภาษาพูด 
ภาษาเขียน ภาษาถ่ิน การแต่งกาย การละเล่นพ้ืนบ้าน อาหาร
และขนมไทย 

- ส่งเสริมการศึกษาและค้นคว้าถึงแหล่งที่มาของวัฒนธรรมท้องถิ่น 
เพ่ือเชื่อมโยงให้รู้สึกผูกพันเป็นหนึ่งเดียวกัน 

- ส่งเสริมการรวมกลุ่มของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัต
ลักษณ์วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมและประเพณีของท้องถิ่น 

- จัดท าพิพิธภัณฑ์พ้ืนบ้านหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดท้องถิ่น
หรือเผยแพร่อัตลักษณ์ความเป็นไทย 

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ระหว่างไทย 
และประเทศสมาชิกอาเซียน เช่น การจัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 

 
 3.1.6 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  4  ปี 

(พ.ศ. 2557-2560) 
วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา 
    “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
พันธกิจ 

1. บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์การอนามัยโลก 
2. ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่ เอ้ืออาทรและสังคม

สมานฉันท์ 
3. สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
4. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
5. สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอย่างมี

ประสิทธิภาพ 
6. เสริมสร้างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การศึกษา และวัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน (AEC) 
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7. บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลยภาพที่ยั่งยืน 
8. ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิ

บาล 

เป้าประสงค์ 
1. พัฒนาจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อมุ่งสู่เมืองที่น่า

อยู่  
2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  พลังงานสะอาด  และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
5. ส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทาน

เพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
3. พัฒนาคุณศักยภาพภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่

ประชาชนในพื้นที่ 
4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก  และฐานการผลิตพลังงานสะอาด  

เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศและของภูมิภาคอินโดจีนการเป็น “ครัว

ของโลก” 
- มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต  ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพเกษตรกรรม เพ่ืออาหาร

ปลอดภัย 
2) สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพื่อเพ่ิมมูลค่าและพัฒนา

มาตรฐานสินค้าสู่สากล 
3) พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding) ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
4) ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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5) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอย่างเป็นระบบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาค
อีสานและรับรองประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส์  ระบบ

สาธารณูปโภคพ้ืนฐาน บุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างสมดุล 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  4   กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาคอิน

โดจีน 
2) พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าการลงทุน 
3) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์  การค้าและการลงทุน

ความสามารถในการแข่งขัน 
4) พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มี

ประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  พัฒนาคุณภาพการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่ 

เป้าประสงค์ 
- เป็นศนูย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว  แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  สุขภาพ  ประวัติศาสตร์อารย

ธรรมขอมที่เก่าแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5   กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงการ

ท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
2) ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
3) พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
4) พัฒนาบุครากรและการให้บริการท่องเที่ยว 
5) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
เป้าประสงค์ 
- เป็นเมืองน่าอยู่วัฒนธรรมโคราช  สังคมคุณภาพ  สิ่งแวดล้อม  คนมีคุณธรรม  คุณธรรม  มี

ความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน  และสังคม 
- ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม  ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการมี

งานท าและมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 



34 
 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6   กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา 
3) ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม  คุณธรรม  ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
4) สร้างงาน  รายได้  และพัฒนาความรู้และทักษะแรงงาน 
5) ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้พิการทุพพลภาพ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเสริมสร้างครอบครัว

อบอุ่น 
6) เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและ

สังคม อย่างยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และการบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ  

เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย  และน้ าเสีย 
- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  ดูแล  รักษาแหล่งน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ

ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  6  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) พัฒนา  ฟื้นฟู  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ที่มีคุณภาพและสะอาด 
2) บริหารจัดการน้ า  เพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน  เพ่ืออุปโภค

บริโภค  เกษตรกรรม และอุตสาหกรรม 
3) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพียงพอ  และมีคุณภาพต่อการใช้

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
4)  สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน้ าในไร่นา  พร้อมผันน้ าจากกลุ่มน้ าอ่ืนๆและสร้างระบบ

โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
5) สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ า  การตระหนักถึงคุณค่าน้ า  และอนุรักษ์พ้ืนฟูแหล่ง

น้ าอย่างมีส่วนร่วม 
6) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  6  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 
เป้าประสงค์ 
- เป็นศูนย์กลางกองก าลังเสริมสร้างความม่ันคงทางการทหารที่ส าคัญในภูมิภาคและประเทศ 
- เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาสังคม

ความมั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์  ประกอบด้วย  5  กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขของชาติ 
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2) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปราบปรามยาเสพ
ติด 

3) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
4)  ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  (Good  Governance) 
5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า    ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี ๒๕๓๘  เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า     สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่อง
การใช้น้ า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน เช่น ด้านแรงงาน ด้านอาชีพ ฯลฯ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคม
อาเซียน เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิม
ผลผลิต  โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ 
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจาย
สินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
  3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
  3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภค และเพ่ือ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
  4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น          
มีสาธารณูปโภคท่ีดีและเข้าถึงทุกชุมชน 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือ
ด าเนินการพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความ
ช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
  4.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต 
  4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือ
เตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.6 ด าเนินการ  สนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
เพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุก
ระดับ  ในพ้ืนที่ 
  4.7 ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
  4.8 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ  ( Hall  of   Fame )  เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ   และ
สร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน   และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
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  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
      5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน   ให้มี
สุขภาพแข็งแรง   โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ   การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่าง
ถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง   ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
  6.3 ประสาน   สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง  
ปรับปรุง   เส้นทางคมนาคม 
  6.4  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค   
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  ๖.๕ ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่
ประชาชน 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
 แนวทางการพัฒนา 
      7.1  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
      7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น   
      7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาด
สินค้าท้ังภายในประเทศ และต่างประเทศ 
      7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 
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      8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่   ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้าน
ต่างๆ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆในโลก 
      8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
      8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม  การท าวิจัย  เพ่ิมพูนความรู้ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและ
ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
      8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา   
      8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย   และความ
ต้องการ  ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 แนวทางการพัฒนา 
      9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
      9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
      9.3 ส่งเสริม   และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่
ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน   และอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
      10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้ให้
มีความอุดมสมบูรณ์ 
      10.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
      10.3 ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็น
ระบบ  
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3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 
 

1.  ปัญหาทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
-  เส้นทางการคมนาคมไม่สะดวก ถนนขรุขระ เป็นหลุมเป็นบ่อ ในฤดูฝนการสัญจร

ค่อนข้างล าบาก 
-  งบประมาณในการก่อสร้างมีจ ากัด ท าให้ถนนมีไม่เพียงพอ 
-  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ไม่ครบทุกครัวเรือน 
-  ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะมีไม่เพียงพอ 
-  ระบบการให้บริการน้ าประปาไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
-  น้ าประปาไม่สะอาด 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค 
-  แหล่งน้ าตื้นเขิน ไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้ให้เพียงพอ 
-  ขาดระบบชลประทาน ฤดูแล้งพืชผลการเกษตรได้รับความเสียหาย 
-  ทางระบายน้ าไม่สะดวก ท าให้ในฤดูฝนน้ าท่วมขังในบางพื้นท่ี 
-  โทรศัพท์สาธารณะมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
-  โทรศัพท์สาธารณะเสีย ขาดการซ่อมแซม บ ารุงรักษา 

2.  ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจ 
-  ประชาชนไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง 
-  ประชาชนไม่มีเอกสารสิทธิในที่ดินท ากิน 
-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า    
-  ขาดการจัดการและการวางแผนการผลิต ท าให้ผลผลิตเกินความต้องการของตลาด  
    ส่งผลให้ราคาตกต่ า 
-  ต้นทุนการผลิตสูง ขายได้ในราคาต่ า 
-  ขาดแหล่งเงินทุนและตลาดรองรับผลผลิต 
-  ถูกเอารัดเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง 
-  ขาดการส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน รวมทั้งอาชีพเสริมรายได้หลังการเก็บเกี่ยว 
-  อัตราค่าจ้างแรงงานอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
-  รายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีพ 

3. ปัญหาด้านสังคม 
-  ความร่วมมือของคนในชุมชน 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
-  สวัสดิการด้านการดูแลคุ้มครองคนชรา คนพิการ สตรี เด็กและ ผู้ด้อยโอกาส ไม่

ทั่วถึง 
-  การเล่นการพนัน 
-  สุขภาพอนามัยของประชาชนไม่แข็งแรง 
-  การรับประทานอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ 
-  ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันตนเองจากการระบาดของโรคติดต่อ  
    และการก าจัดพาหนะน าโรค 
-  การรักษาความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและบ้านเรือน 
-  การเกิดโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคเอดส์ 
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-  การให้บริการสาธารณสุขไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
-  ขาดการส่งเสริมด้านการกีฬา 
-  ขาดการส่งเสริมด้านการออกก าลังกายและแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 

4.  ปัญหาทางด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
-  ประชาชนมีการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ต่ า 
-  ขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา 
-  ขาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียน 
-  ขาดการจัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 
-  ขาดการส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปะ   ประเพณี   วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
-  ขาดการส่งเสริมทางด้านคุณธรรม จริยธรรม 
-  ขาดความร่วมมือของประชาชนในการท ากิจกรรมทางศาสนา 

5.  ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  ขาดการดูแลรักษาและปรับปรุงฟื้นฟูคุณภาพของดินที่ใช้ท าการเกษตร 
-  ขาดการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งน้ า  
-  การตัดไม้ท าลายป่า 
-  การบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ 
-  ขาดการจัดการที่ดีเก่ียวกับการก าจัดขยะมูลฝอย 

6.  ปัญหาด้านการบริหารและการจัดการ 
-  ขาดแคลนงบประมาณในการด าเนินงาน 
-  ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชน 
-  ขาดความรู้ความเข้าใจที่ดีเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
-  ขาดวัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
-  ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 

 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตด้วยเทคนิค  SWOT  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
 

จากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการท้องถิ่น  ได้มีความเห็นร่วมกันในการวิเคราะห์ปัญหา
โดยใช้หลัก  SWOT  analysis  และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  โดยใช้  วิธีการ  Rating  Scales  
มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ   ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  
ความร้ายแรงและความเร่งด่วน  โดยเฉพาะปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  ด้านการพัฒนายกระดับ
คุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  สาธารณสุข  การศึกษา  การบริหารจัดการ  และสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ    ตามล าดับ   

1. จุดแข็ง  (Strength) 
1.1  ด้านที่ตั้งชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  เป็นชุมชนที่ปราศจากแหล่งที่

ก่อให้เกิดมลพิษ  เป็นชุมชนเกษตรกรรมพ้ืนที่สีเขียว  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านอ าเภอ  
จังหวัด สะดวก   

1.2  ด้านเศรษฐกิจ  ลักษณะพ้ืนที่ต าบลโตนดเป็นที่ราบลุ่ม  มีพ้ืนที่กว้างเหมาะแก่การ
เพาะปลูกพืชไร่  ท านา  ท าสวน   
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1.3  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีงบประมาณเป็นของตนเอง  มีศักยภาพในการ
บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อ
เหตุการณ ์

1.4  มีอุปกรณ์และเครื่องมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานพอสมควรและทันสมัย 
1.5  มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถ  

ระเบียบวินัย  และสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
1.6  โครงสร้างองค์กรมีขนาดกะทัดรัด  ท าให้การประสานการปฏิบัติงานเป็นไปอย่าง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
1.7  ประชาชนให้ความร่วมมือในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของ

ชุมชน  และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
3) จุดอ่อน (Weakness) 

2.1  เส้นทางการคมนาคมภายในหมู่บ้านและเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้านบางสายยังเป็น
ถนนดิน  ถนนลูกรัง  ท าให้การสัญจรไป – มา  ค่อนข้างล าบาก 

2.2  การให้บริการทางด้านสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของ
ประชาชน 

2.3  พ้ืนที่บางส่วนที่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่มในฤดูฝนจะถูกน้ าท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง  ท าให้
พืชผลทางการเกษตรเสียหาย 

2.4  บุคลากรขาดขวัญและก าลังใจช่วยเหลือทางด้านสวัสดิการต่าง ๆ  จากหน่วยงาน
ของรัฐ 

2.5  ความไม่สอดคล้องระหว่างแนวนโยบาย  กับ  วิธีการปฏิบัติงาน  เนื่องมาจาก
ความไม่ชัดเจนในระเบียบวิธีการปฏิบัติตามตัวบทกฎหมาย   ท าให้เกิดความบกพร่องและล่าช้าในการ
ทางการปฏิบัติ   

4) โอกาส (Opportunity) 
3.1  นโยบายของรัฐที่มีส่วนสนับสนุนการกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ท าให้การบริหารงานมีความสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น 
3.2  มีการก าหนดกฎหมาย และพระราชบัญญัติต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือเป็นแม่บทและกรอบใน

การด าเนินงาน ท าให้มีทิศทางในการด าเนินงานที่ชัดเจนมากยิ่งข้ึน 
3.3  รัฐบาลให้ความส าคัญกับนโยบายการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน (เช่น 1 ผลิตภัณฑ์ 1 

ต าบล) ท าให้เกิดการสร้างงานอาชีพในชุมชน 
3.4  มีความเจริญของเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
3.5  เส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อระหว่างอ าเภอ - จังหวัด ได้มาตรฐาน สามารถใช้

สัญจรได้สะดวก ปลอดภัย 
3.6  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการร่วมคิด   ร่วมท า  เพ่ือแก้ปัญหาความ

เดือดร้อน  ตามกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
3.7  มีความร่วมมือที่ดีระหว่างทุกภาคส่วนในชุมชน หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ใน

การประสานการพัฒนาท้องถิ่น 
3.8  ชุมชนมีศูนย์รวมที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือศาสนาพุทธ ท าให้มีความรักสามัคค ี

เป็นสังคมที่มีความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
3.9  พื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์กว้างใหญ่เหมาะแก่การท าการเกษตร 
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3.10 ประชาชนมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยและกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 

3.11  สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นได้  
4.  อุปสรรค (Threat) 

4.1  ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไป
ตามยุคสมัยของผู้มีอ านาจในการก าหนดนโยบาย 

4.2  ขาดแคลนงบประมาณในการพัฒนาและจัดสร้างสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานขนาด
ใหญ ่

4.3  ขาดการวางระบบผังเมือง  ท าให้มีสิ่งปลูกสร้างที่ไม่เหมาะสมอยู่ในเขตชุมชน 
4.4  หลังฤดูท าการเกษตรประชาชนจะอพยพย้ายถิ่นฐานเข้าไปยังชุมชนเมืองเพ่ือหา

รายได้เลี้ยงครอบครัว ท าให้ครอบครัวแตกแยกขาดความอบอุ่น   
4.5  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 
4.6  วัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามายังชุมชน ท าให้ศิลปะ วัฒนธรรม และประเพณีที่สืบ

ทอดมาจากบรรพบุรุษเริ่มเลือนหาย 
4.7  การรวมกลุ่มเพ่ือจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง  ๆ ไม่ประสบความส าเร็จ  เนื่องจาก

ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการ 
4.8  ขาดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต  ท าให้สินค้าทางการเกษตรไม่ได้

มาตรฐาน ราคาต่ า  ต้นทุนการผลิตสูง  ผลผลิตตกต่ าเนื่องจากการเพาะปลูกอาศัยน้ าฝนในการท า
การเกษตร 

4.9  ประชาชนยากจน  มีภาระหนี้สินมาก  ขาดความรู้และทักษะในการพัฒนาการ
ประกอบอาชีพ โดยเฉพาะการท าการเกษตรที่เป็นอาชีพหลักของประชาชนในท้องถิ่น 

 
วิสัยทัศน(์Vision) พันธกิจ(mission) และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโตนด 
      วิสัยทัศน์ 

 

“ ต าบลน่าอยู่  การบริหารบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์   
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ก้าวไกลสู่อาเซียน ” 

 

พันธกิจ 
1.  พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

      2.  พัฒนาแหล่งน้ า  และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าอย่างยั่งยืน   
      3.  เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน  และเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

4.  พัฒนาส่งเสริมด้านการเกษตรอินทรีย์ และด้านเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 

      6.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา   ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  และ
ภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 

7.  ส่งเสริมด้านการสาธารณสุข  การควบคุมป้องกันโรค  สุขภาพอนามัยแข็งแรงทั้งร่างกายและ
จิตใจ   



43 
 

8.  พัฒนาการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  โปร่งใส ตรวจสอบได้ 

แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
1.  จัดให้มีและบ ารุง รักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุง บ ารุงรักษาใน

เขตชุมชนและท้องถิ่น 
2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
3.  การผังเมืองรวมของท้องถิ่น 
4.  การส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 

     5.  ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน /  และเพ่ิมความ  เข้มแข็งด้าน 
          เกษตรกรรม 
6.  การจัดการสิ่งแวดล้อม  การบ ารุงและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 

     7.  การก าจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชน 
     8.  ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ 

         พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า และกระจายการใช้ประโยชน์ 
     9.  ส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ 

10. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
11. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และวันส าคัญต่างๆ 
12. การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
13. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแล  สุขภาพของ

ประชาชน การควบคุมและป้องกันโรค 
14. งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ 
15. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด

เชื้อ HIV 
16. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหาร จัดการที่ดี 
17. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
18. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
19. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
20. การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 

 
3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด 
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  

 วิสัยทัศน์จังหวัดนครราชสีมา 
 

 “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
 

 เป้าประสงค์ 
 1. พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเป็นเมืองหลัก รองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่งสู่
เมืองที่น่าอยู่ 
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 2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
 3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับความเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
 5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ (ตามล าดับความส าคัญ) 
 1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือ
พัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
 2. พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) 
 3. พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจายรายได้ไปสู่ประชาชนในพื้นท่ี 
 4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
 6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการสาธารณะ      

เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 

พันธกิจ 
ปฏิบัติภารกิจอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ 

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ (และที่แก้ไขถึงฉบับที่  ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒) 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) พระราชบัญญัติสภา
ต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่  ๕ พ.ศ. ๒๕๔๖) 
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าหมายการพัฒนา 
1. ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
2. ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 

     4. ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเพ่ือให้เกิดการ 
        เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
     5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     6. เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     7. ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

8. ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง 
9. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
10. ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
11. ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการ 
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12. สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
13. ชุมชนปลอดยาเสพติด 
14. ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย ๑๐ ด้าน ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

แนวทางการพัฒนา 
  1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า    ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538  เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า     สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่อง
การใช้น้ า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา  ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มี
คุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน 
สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน เช่น ด้านแรงงาน ด้านอาชีพ ฯลฯ โดยเฉพาะด้านการใช้ภาษาในสังคมอาเซียน 
เช่น ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 
  2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 
  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิม
ผลผลิต  โดยส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม เกิดพันธ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่
ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ 
ปรับปรุงรูปแบบเก่าให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้  เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้า
ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของ
นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
  3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภค และเพ่ือ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือ
เป็นผู้น าการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
  4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน ให้พ่ึงตนเองได้ให้ประชาชนมีฐานะดีขึ้น          
มีสาธารณูปโภคท่ีดีและเข้าถึงทุกชุมชน 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อย 
โอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการ
พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให้มีความรู้ความช านาญในวิชาชีพที่
เหมาะสม เพ่ือพ่ึงตนเอง เลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป 
  4.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน  เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของ
สังคมต่อไปในอนาคต 
  4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือ
เตรียมยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.6 ด าเนินการ  สนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
เพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ  
  4.7 ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา 
อุปสรรค และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ 
  4.8 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม รวมทั้งจัดสร้างหอเกียรติยศ  ( Hall  of   Fame )  เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ   และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา 

 5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 
  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน   และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและ
ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน   เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
      5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน   ให้มี
สุขภาพแข็งแรง   โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ   การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่าง
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ถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
  6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง   ให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการ  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
แหล่งท่องเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน 
  6.3 ประสาน   สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ   และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง  ปรับปรุง   
เส้นทางคมนาคม 
  6.4  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค   
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี  และกีฬา 
 แนวทางการพัฒนา 
      7.1  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ
ชุมชนท้องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
      7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น   
      7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ 
      7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภท
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกิดความสนใจและมี
แรงจูงใจในกิจกรรมกีฬารวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
 แนวทางการพัฒนา 
     8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา   
เพ่ือให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่   ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆในโลก 
      8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการกับ
ประชาชนให้สะดวก  รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
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      8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม  การท าวิจัย  เพ่ิมพูนความรู้ 
เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและ
ร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
      8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น   สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา   
  8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย   และความ
ต้องการ  ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 แนวทางการพัฒนา 
      9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
      9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ
องค์กรที่เก่ียวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
      9.3 ส่งเสริม   และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่
ส าคัญ เพื่อสร้างความอบอุ่นใจ  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
      9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน   และอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)  เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร
ในชุมชนหมู่บ้าน 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 
      10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง  และป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 
      10.2 ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน  ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 
      10.3 ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  
 
 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 3 ปี ของ อบต. โตนด    
การน ายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดไปปฏิบัติให้บรรลุ 

เป้าหมาย  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้ก าหนดแนวทางการการด าเนินการตามแนวทางของแผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรัฐบาล  ยุทธศาสตร์จังหวัดและยุทธศาสตร์อ าเภอ  เพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นน าไปสู่ความส าเร็จ  ดังนี้ 
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1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตต าบลให้มีความสะดวกและมี

มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง 
ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1.  จัดให้มีและบ ารุง รักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุง บ ารุงรักษาใน

เขตชุมชนและท้องถิ่น 
2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
3.  การผังเมืองรวมของท้องถิ่น 

ตัวชี้วัด 
1.  จ านวน/ปริมาณการก่อสร้างในการพัฒนาและปรับปรุงถนนสะพาน ทางระบายน้ า 
2.  จ านวน/ปริมาณการขยายเขตไฟฟ้า ไฟสาธารณะ และจ านวนครัวเรือนที่ได้รับการบริการ 
3.  จ านวน/ปริมาณการก่อสร้างบ ารุงรักษาถนน ทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างต าบล 
4.  จ านวน/ปริมาณในการจัดหาและวางระบบผังเมือง 
5.  จ านวนประชากรที่ได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปตลาด
สินค้าเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถ
ขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นและให้ความรู้กับ
ประชาชนในการพ่ึงพาธรรมชาติในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยไม่พ่ึงสารเคมีเพ่ือเป็นการลดต้นทุน
การผลิตและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร อย่างยั่งยืนโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่มีอยู่  และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน   พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในการด ารงชีวิตเพ่ือมีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและ
สามารถมีน้ าไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่างๆ อย่างทั่วถึง  ช่วยกันประหยัดพลังงาน 

แนวทางการพัฒนา 
15. การส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
16. ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน /  และเพ่ิมความ  เข้มแข็งด้านเกษตรกรรม 
17. การจัดการสิ่งแวดล้อม  การบ ารุงและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 
18. การก าจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชน 
19. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ 

พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า และกระจายการใช้ประโยชน์ 
20. ส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนประชากรที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
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2. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการประกอบอาชีพมากขึ้น 
3. จ านวนบุคลากรที่มีอาชีพที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. จ านวนประชากรที่น้อยน าเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางการด าเนินชีวิต 
5. จ านวนปริมาณขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชนลดน้อยลง 
6. จ านวนการบ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมขึ้น 
7. จ านวนของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการประหยัดพลังงานให้

เกิดประโยชน์สูงสุด 
8. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 
9. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการเพิ่มผลผลิตทางเกษตรอินทรีย์ 
10. จ านวนครัวเรือนเกษตรกรที่สามารถลดต้นทุนด้านการเกษตร 
11. จ านวนครัวเรือนที่มีผลผลิตทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 
12. จ านวนประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจในการเกษตรอินทรีย์มากข้ึน 
13. จ านวนประชาชนผู้ที่ได้รับการส่งเสริมด้านการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ า 

 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  
เป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา ด้านศาสนา  

วัฒนธรรมและนันทนาการ  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แนวทางการพัฒนา 
21. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
22. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และวันส าคัญต่างๆ 
23. การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 
ตัวชี้วัด 

1. จ านวนประชาชนที่ได้รับการศึกษาและมีเทคโนโลยีช่วยในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เพ่ิมข้ึน 

2. จ านวนประชาชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น 
3. จ านวนประชาชนที่ให้ความสนใจในการจัดกิจกรรมทางพุทธศาสนา 
4. จ านวนโครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม 
5. จ านวนเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป เข้ารับการพัฒนาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. ครบทุกคน 
6. จ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการ 

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์   
เป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
แนวทางการพัฒนา 

1. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การรักษาพยาบาล การเสริมสร้างดูแล  สุขภาพ
ของประชาชน การควบคุมและป้องกันโรค 

2. งานสุขาภิบาลและสถานประกอบการ 
3. การสั งคมสงเคราะห์ และการพั ฒ นาคุณ ภาพชี วิ ต เด็ ก  สตรี  คนชรา และ      

ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV 
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ตัวชี้วัด 
1. จ านวนชุมชนที่มีความสงบสุขพึงปรารถนาร่วมกัน 
2. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตดี 
3. จ านวนชุมชนที่ปลอดจากโรคระบาดและโรคติดต่อ 
4. จ านวนผู้ป่วยลดลง 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการ

ท างานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี   มีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   
ห่างไกลจากปัญหายาเสพติด   ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหาร จัดการที่ดี 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
5. การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัด 
1. จ านวนผู้มีส่วนร่วมและศักยภาพในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
2. จ านวนบุคลากรและอุปกรณ์มีศักยภาพในการบริการประชาชนเพิ่มข้ึน 
3. ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
4. จ านวนเรื่องร้องเรียนลดลง 
5. จ านวนการเกิดอุบัติภัย และอุบัติเหตุลดลง 
6. จ านวนนักท่องเทีย่วที่เพ่ิมข้ึน 
7. จ านวนของแหล่งท่องเที่ยวที่มีเพ่ิมข้ึนโดยการบูรณาการและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
8. จ านวนผู้มาเลือกตั้งเพ่ิมข้ึน   
9. ปัญหาด้านยาเสพติดลดลง 
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ตารางแสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ นโยบาย คสช. ยุทธศาสตร์จังหวัด 
กรอบการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา  

และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.

โตนด 

กรอบการประส่าน
โครงการพัฒนา

ขององค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๖.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๔.ยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

๖.การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ(๖.๑๒)  

๗.การส่งเสริม
บทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคม
อาเซียน 

๒.พัฒนาระบบโล     
จิสติกส์และการค้า
เพ่ือเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาค
อีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 

2. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
การเกษตร
ทรัพยากร
ธรรม ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

๑.ยุทธศาสตร์การ
ประสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าริ 

๓.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
เกษตรกรรม 

๔.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

๑๐.ยุทธศาสตร์
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และ สิ่งแวดล้อม 

๓.ยุทธศาสตร์ความ
เข้มแข็งด้าน
การเกษตร ความ
มั่นคงด้านอาหารและ
พลังงาน 

๖.ยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งอวด
ล้อมอย่างยั่งยืน 

๔.การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (๖.๘) 

๖.เพ่ิมศักยภาพทาง
เศรษฐกิจของ
ประเทศ (๖.๔) 
(๖.๑๑) (๖.๑๖) และ 
(๖.๑๗) 

๑.พัฒนาปัจจัย
แวดล้อมทางการ
แข่งขันอุตสาหกรรม
การเกษตรและห่วง
โซ่อุปทานเพ่ือพัฒนา
ไปสู่ครัวของโลก 
และฐานการผลิต
พลังงานสะอาด 

๕.พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และ
การบริหารจัดการน้ า
อย่างบูรณาการ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.

โตนด 

กรอบการประ
ส่านโครงการ

พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

3. ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 

๒.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 
๔.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

๗. ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณี  และ
กีฬา 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

๔.การศึกษาและ
เรียนรู้การทะนุบ ารุง
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

๔.พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงและ
ยั่งยืนสู่การเป็นเมือง
น่าอยู่ 

4.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การ
สาธารณสุข 
และการสังคม
สงเคราะห์ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

๕.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

 

๑.ยุทธศาสตร์การ
สร้างความเป็นธรรม
ในสังคม 

 

๓.การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม 
และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการ
ของรัฐ 

๕.การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพของ
ประชาชน 

๕.การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน
สาธารณสุขและ
สุขภาพของ
ประชาชน 

๔.พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงและ
ยั่งยืนเพื่อสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ 
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ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อบต.

โตนด 

กรอบการประส่าน
โครงการพัฒนา

ขององค์กร
ปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 

นโยบายคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ 

(คสช.) 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด 

5. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ 

๔.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

 

๖.ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๘. ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 
๙. ยุทธศาสตร์ด้าน
การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

๒.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนสู่สังคมแห่ง
การเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืน 

๔.ยุทธศาสตร์การ
ปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโต
อย่างมีคุณภาพและ
ยั่งยืน 

๓.การลดความ
เหลื่อมล้ าของสังคม 
และการสร้างโอกาส
การเข้าถึงบริการของ
รัฐ 

๖.การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ(๖.๑๒)  

๗.การส่งเสริม
บทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคม
อาเซียน 

๔.พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึงและ
ยั่งยืนเพื่อสู่การเป็น
เมืองน่าอยู่ 

 

6.ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของ
บ้านเมือง 
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แผนที่ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 

                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 

1.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเกษตร
ทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม 
 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข และการ
สังคมสงเคราะห์ 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ดี 
 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษา  ศาสนา  
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโตนด 
 

โครงการ 

ผลผลิต/
โครงการ 

 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครราชสีมา 

๒.พัฒนาระบบโลจิสติกส์และ
การค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความ
เจริญของภาคอีสานและรับรอง
ประชาคมอาเซียน 

๔.พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึง
และยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมือง
น่าอยู ่

๕.พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  และการบริหาร
จัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
 

๑.พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร
และเช่ือมโยงห่วงโซ่อุปทานเพื่อพัฒนา
ไปสู่ครัวของโลก  และฐานการผลิต
พลังงานสะอาด 

๖.ส่งเสริมการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของบ้านเมือง 

๑.เป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอาหาร
แปรรปูของประเทศ
และของภูมิภาคอิน
โดจีนการเป็น “ครัว
ของโลก” 

 

๒.มีปจัจัย
แวดล้อมที่
เข้มแข็งและ
ศักยภาพสูง
ตลอดห่วงโซ่
การผลิต 

 

3.เป็นฐาน
การผลิต
พลังงาน
สะอาดขนาด
ใหญ่ทีสุ่ดใน
อาเซียน 

 

๑.เป็น
ศูนย์กลางกอง
ก าลังเสริมสร้าง
ความมั่นคง
ทางการทหารที่
ส าคัญใน
ภูมิภาคและ
ประเทศ 

 

๒.เป็นศูนย์ประสาน
เครือข่ายการบรกิาร
จัดการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพ
ติดและปัญหาสงัคม
ความมั่นคงในพื้นที่
และภูมิภาคและ
ประเทศเพือ่นบ้าน 

 

๒.ภาคีทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
ในการอนุรกัษ์  
ฟื้นฟู  ดูแล  
รักษาแหล่งน้ า
ในพื้นที่อย่าง
เป็นระบบ
ต่อเนื่อง 

 

๑.เป็นศูนย์การ
บรหิารจัดการ
น้ าอย่างเป็น
ระบบเพือ่
ป้องกันปัญหา
ภัยแล้ง 
อุทกภัย  และ
น้ าเสีย 

 

๑.เป็นศูนย์กลางการค้าการ
ลงทุนของอสีานและภูมิภาค
อินโดจีน ที่มรีะบบโลจสิติกส์  
ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
บุคลากร และเทคโนโลยเีพื่อ
รองรับการเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิและสังคมอย่าง
สมดุล 

 

๒.ลดความเหลื่อมล้ า
ทางเศรษฐกิจอย่าง
เป็นธรรม  
ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน
จากการมีงานท า
และมรีายได้และ
แก้ไขปัญหาความ
ยากจนอย่างยัง่ยืน 

 

๑.เป็นเมืองน่าอยู่
วัฒนธรรมโคราช  
สังคมคุณภาพ  
สิ่งแวดล้อม  คนมี
คุณธรรม  คุณธรรม  
มีความสัมพันธ์ดีทัง้
ในระดับครอบครัว 
ชุมชน  และสังคม 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
จังหวัดในเขต
จังหวัด
นครราชสีมา 
 

๑.
ยุทธศาสตร์
การสานต่อ
แนวทาง
พระราช 
ด าริ 

๒. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
การศึกษา 

๓.
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

๔. 
ยุทธศาสต
ร์ด้านการ
พัฒนา
สังคม 

๕. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

๖. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

๗. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว  
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี  
และกีฬา 
 

๘. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
บรหิารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

๙. ยุทธศาสตร์
ด้านการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพยส์ิน  
 

๑๐. 
ยุทธศาสตร์
ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรร
มชาติ  และ
สิ่งแวดล้อม 

1.1การจัดให้
มีและ
บ ารุงรักษา
ทางบก ทาง
น้ าและทาง
ระบายน้ า 
 

1.2 การ
สาธารณูปโภ
คและการ
ก่อสร้างอื่นๆ  

1.3 การผัง
เมืองรวมของ
ท้องถ่ิน  

2.1 การ
ส่งเสริมด้าน
การเกษตร 
และ
เศรษฐกจิ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชด าร ิ
 
2.2 ส่งเสริม
อาชีพ/
พัฒนาสินค้า
ชุมชน/
ตลาดชุมชน 
และเพิม่
ความ
เข้มแข็งด้าน
การเกษตร 
 

2.3 การ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 
การบ ารุงและ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม ้

2.4 การก าจัด
ขยะมูลฝอย
รวมและสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสียในชุมชน 
 
2.5ส่งเสริม
เช่ือมโยงการ
ชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย 
ท านบกั้นน้ า 
ขุดลอก ขุด
สระ พฒันา
แหล่งน้ า 
คลองน้ า และ
กระจายการใช้
ประโยชน ์

3.1 ส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา 

3.2   ส่ง 
เสริม
สนับสนุน
ด้านการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และวัน
ส าคัญต่างๆ  

3.3 การ
สนับสนุน
ส่งเสริมด้าน
การกีฬา
และ
นันทนาการ  
 

4.1 การ
สาธารณสุข  
การอนามัย
ครอบครัว 
การรกัษา 
พยาบาล การ
เสริมสร้างดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน 
การควบคุม
ป้องกันโรค 

4.3 การสังคม 
สงเคราะห์
และการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็กสตรี 
คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดเช้ือ  
HIV 

5.1 ส่งเสริม
ศักยภาพของ
ท้องถ่ินใน
ทุกๆ ด้าน 
ตามหลกัการ
บรหิารจัดการ
ที่ด ี

5.2 การ
พัฒนา
เทคโนโลยี
และบุคลากร
ให้มีความ
เหมาะสม
สอดคล้อง 

5.4 การ
ป้องกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย/
ลด
อุบัติเหตุ
จราจรทาง
บก/ทาง
น้ า  

5.3 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

5.5 การ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่
ระบาด
ปัญหายา
เสพติด 

2.6 การ
ส่งเสริมด้าน
การปศุสัตว์ 

4.2งาน
สุขาภิบาล
อาหารและ
สถาน
ประกอบการ 
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แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

แบบ ยท.02 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน ์ ต าบลน่าอยู่  การบริหารบ้านเมืองมีประสิทธิภาพ  ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์  
เศรษฐกิจชุมชนเขม้แข็งอย่างยั่งยืน  ก้าวไกลสู่อาเซียน 

พันธกิจ 

1. 
พัฒนา
ด้าน
โครงสร้า
งพื้นฐาน 

 

2. พัฒนา
แหล่งน้ า  
และการ
บริหารจด
การ
ทรัพยากร
น้ าอย่าง
ยั่งยืน 
การ
ชลประทา
นและ
แหล่งน้ า 
 

4.  พัฒนา
ส่งเสริมด้าน
การเกษตร
อินทรีย์ 
และด้าน
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

5. อนุรักษ์
และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
และ
ทรัพยากรธร
รมชาติให้
เกิดความ
สมดุลอย่าง
ยั่งยืน 
 

6.ส่งเสริมสนับ 
สนุนด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม 
และนันทนาการ 
และภาษาต่าง 
ประเทศเพื่อ 
เตรียม พร้อมเข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
 
 

7.  ส่งเสริม
ด้านการ
สาธารณสุข 
การควบคุม
ป้องกันโรค  
สุขภาพอนามัย
แข็งแรงท้ัง
ร่างกายและ
จิตใจ 
 

เป้าประสงค์ 

๓. การ
สาธารณู
ปโภค
และการ
ก่อสร้าง
อื่น ๆ 
 

๔.ก่อสร้าง  
ซ่อมบ ารุง
และจัดหา
แหล่งน้ า
เพื่อการ
อุปโภค 
บริโภค
และเพือ่
การเกษตร 
 

๕.พัฒนา
ฝีมือแรงงาน
และสง่เสรมิ
การประกอบ
อาชีพแก่
ประชาชน 
เพื่อเตรียม
ความพร้อม
เข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกจิ
อาเซียน 
(AEC) 
 

๖. การ
สังคม
สงเคราะ
ห ์ และ
พัฒนา
คุณภาพ
ชีวิต 
 

๗.การ
ป้องกัน
และ
บรรเทา
สาธารณ
ภัย 
 

๘. การ
สาธารณสุ
ข  การ
สร้าง
สุขภาพ  
การ
ป้องกัน
และ
ควบคุม
โรคติดต่อ  
การฟื้นฟู
สุขภาพ
ประชาชน 
 

๙.การ
ส่งเสริม
การด้าน
การศึก 
ษา  และ
ภูมิ
ปัญญา
ท้องถ่ิน 
 

๑๐. การ
ส่งเสริม
ด้าน
ศาสนา  
ศิลปวัฒน
ธรรม  
กีฬาและ
นันทนา 
การ 

๑๑.การ
อนุรักษ์
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และสิง่
แวด 
ล้อม 
 

๑๒.ส่ง 
เสริมและ
สนับสนุน
การท า
เกษตร
อินทรีย ์
 

ยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตร 
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

4.ยุทธศาสตร์การ
สาธารณสุข และการ
สังคมสงเคราะห์ 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 
 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

แนวทาง 
การพัฒนา 

1.1การจัดให้
มีและ
บ ารุงรักษา
ทางบก ทาง
น้ าและทาง
ระบายน้ า 
 

1.2 การ
สาธารณูปโภ
คและการ
กอ่สร้างอื่นๆ  

2.3 การ
จัดการ
สิ่งแวดล้อม 
การบ ารุงและ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม ้

4.3 การสังคม 
สงเคราะห์
และการ
พัฒนา
คุณภาพชีวิต
เด็กสตรี 
คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส 
และผู้ติดเช้ือ  
HIV 

3.2   ส่ง 
เสริม
สนับสนุน
ด้านการ
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 
และวัน
ส าคัญต่างๆ  

2.4 การก าจัด
ขยะมูลฝอย
รวมและสิ่ง
ปฏิกูลและน้ า
เสียในชุมชน 
 

3.3 การ
สนับสนุน
ส่งเสริมด้าน
การกีฬา
และ
นันทนาการ  
 

5.1 ส่งเสริม
ศักยภาพของ
ท้องถ่ินใน
ทุกๆ ด้าน 
ตามหลกัการ
บรหิาร
จัดการที่ดี 

2.2 ส่งเสริม
อาชีพ/
พัฒนาสินค้า
ชุมชน/
ตลาดชุมชน 
และเพิม่
ความ
เข้มแข็งด้าน
การเกษตร 
 

2.5ส่งเสริม
เช่ือมโยงการ
ชลประทาน 
ก่อสร้างฝาย 
ท านบกั้นน้ า 
ขุดลอก ขุด
สระ พฒันา
แหล่งน้ า 
คลองน้ า และ
กระจายการใช้
ประโยชน ์

4.1 การ
สาธารณสุข  
การอนามัย
ครอบครัว 
การรกัษา 
พยาบาล การ
เสริมสร้างดูแล
สุขภาพของ
ประชาชน 
การควบคุม
ป้องกันโรค 

3.1 ส่งเสริม
สนับสนุน
การจัด
การศึกษา 

5.3 ส่งเสริม
ประชาธิปไตย
และการมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 

5.2 การ
พัฒนา
เทคโนโลยี
และบุคลากร
ให้มีความ
เหมาะสม
สอดคล้อง 

5.5 การ
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหาการ
แพร่ระบาด
ปัญหายา
เสพติด 5.4 การ

ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย/ลด
อุบัติเหตุ
จราจรทาง
บก/ทางน้ า  

3.  เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน  
เสริมสร้างเศรษฐกิจ
ชุมชนให้เข้มแข็งอย่าง
ยั่งยืน และเตรียม 
พร้อมเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
 

๑.ปรบั 
ปรุงและ
พัฒนา
เส้นทาง
คมนาคม
ให้
สะดวก  
รวดเร็ว 
 

๒. การ
จัดให้มี
ไฟฟ้าใช้
ครบทุก
ครัวเรือน 
และโคม
ไฟฟ้า
สาธารณะ 

๑๓. ส่ง 
เสริม
ประชาธิป
ไตยและ
การมสี่วน
ร่วมของ
ภาค
ประชาชน 
 

๑๔.ส่ง 
เสริม
ศักยภาพ
ของ
ท้องถ่ินใน
ทุก ๆ ด้าน  
ตาม
หลักการ
บรหิาร
จัดการที่ดี 
 

8.  พัฒนาการ
บริหารราชการ
ตามหลักการ
บริหาร
บ้านเมืองท่ีดี 
โปร่งใส  
ตรวจสอบได้ 
 

1.3 การผัง
เมืองรวมของ
ท้องถ่ิน  

2.1 การ
ส่งเสริมด้าน
การเกษตร 
และ
เศรษฐกจิ
พอเพียงตาม
แนว
พระราชด าร ิ
 

2.6 การ
ส่งเสริมด้าน
การปศุสัตว์ 

4.2งาน
สุขาภิบาล
อาหารและ
สถาน
ประกอบการ 
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บทท่ี 4 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเป็นจุดมุ่งหมาย 

และความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วนต าบลโตนดเป็นองค์การ
บริหารส่วนต าบลขนาดกลาง ที่มีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักได้ก าหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนา ดังนี้ 
 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าหมาย เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตต าบลให้มีความสะดวกและมี

มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้ประสบความส าเร็จโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง 
ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ 

แนวทางการพัฒนา 
1.  จัดให้มีและบ ารุง รักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุง บ ารุงรักษาใน

เขตชุมชนและท้องถิ่น 
2.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 
3.  การผังเมืองรวมของท้องถิ่น 
 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับ

บุคคล ครอบครัว และชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะการเพ่ิมผลผลิตการเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปตลาด
สินค้าเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าและสามารถ
ขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง และการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นและให้ความรู้กับ
ประชาชนในการพ่ึงพาธรรมชาติในการประกอบอาชีพทางการเกษตร โดยไม่พ่ึงสารเคมีเพ่ือเป็นการลดต้นทุน
การผลิตและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร อย่างยั่งยืนโดยไม่ท าลายสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติที่มีอยู่  และสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน   พัฒนาแหล่งน้ าต่างๆ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในการด ารงชีวิตเพ่ือมีน้ าไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอและ
สามารถมีน้ าไว้ใช้ในการประกอบอาชีพทางการเกษตรต่างๆ อย่างทั่วถึง  ช่วยกันประหยัดพลังงาน 

แนวทางการพัฒนา 
1. การส่งเสริมด้านการเกษตร และเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
2. ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน /  และเพ่ิมความ  เข้มแข็งด้าน

เกษตรกรรม 
3. การจัดการสิ่งแวดล้อม  การบ ารุงและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ 
4. การก าจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชน 
5. ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ 
พัฒนาแหล่งน้ า คลองน้ า และกระจายการใช้ประโยชน์ 
6. ส่งเสริมด้านการปศุสัตว์ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  
เป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านการศึกษา ด้านศาสนา  

วัฒนธรรมและนันทนาการ  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แนวทางการพัฒนา 

      1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2.  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  และวันส าคัญต่างๆ 
3.  การสนับสนุนส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการ 

 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์   
เป้าหมาย เพ่ือเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านสุขภาพอนามัย ด้าน

สวัสดิการและสังคม  ซึ่งเป็นไปตามแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แนวทางการพัฒนา 
1. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและสาธารณสุขมูลฐาน การเสริมสร้างดูแลสุขภาพของ

ประชาชน การควบคุมและป้องกันโรค 
2. งานสุขาภิบาลอาหารและสถานประกอบการ 

     3. การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ  ผู้ด้อยโอกาส และผู้ 
          ติดเชื้อ HIV 

 

5.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 
เป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา และตรวจสอบการ

ท างานของภาครัฐและให้บรรลุแนวทางการด าเนินงานของจังหวัดนครราชสีมาตามยุทธศาสตร์การบริหาร
ราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเพ่ือสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชน ขยายช่องทางการจ าหน่ายสินค้า OTOP พัฒนาให้ต าบลโตนดเป็นสวนสาธารณะที่เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นท่ี 

แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตามหลักการบริหาร จัดการที่ดี 
2. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
4. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 
5.การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
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ประเด็นยุทธศาสตร์         

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 พันธกิจ 

1. ก่อสร้าง   ซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   เช่น   
เส้นทางคมนาคม   แหล่งน้ า   ประปา   ไฟฟ้า   โทรศัพท์     

2. ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวกปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน  
3. มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี      
4. ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน    
5. มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ      

 เป้าประสงค์ 
  ต าบลโตนดเป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า และ
ทางระบายน้ า 

1.จ านวนถนนที่เพ่ิมขึ้น 
2.จ านวนถนน ทีได้รับการบ ารุงรักษา 

2. การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืนๆ 1.จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บ ารุงรักษา 
2.จ านวนท่อระบายน้ า ฯลฯทีได้รับการบ ารุงรักษา 

3. การผังเมืองรวมของท้องถิ่น 1.จ านวนครัวเรือนที่ได้รับการขยายเขตโทรศัพท์ 
2.จ านวนไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลที่เพิ่มข้ึน 
3.จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บ ารุงรักษา 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญ

ของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 
 
 
         
  
 
 
 

แบบ ยท.03 



60 
 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร   ทรัพยากรธรรมชาติ 
                                                  และสิ่งแวดล้อม 
 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  

2. มีการสร้างงานอาชีพในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน   
3. สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การเกษตร  วัสดุอุปกรณ์การผลิต  การบริหาร 

จัดการการผลิต  การตลาด เพื่อเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน  
4. ให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง  และพ่ึงพาตนเองได้   

 เป้าประสงค์ 
  ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลโตนดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.การส่งเสริมด้านการเกษตรและเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชด าริ 
2.ส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/
และเพ่ิมความเข้มแข็งด้านเกษตรกรรม 
3.การจัดการสิ่งแวดล้อม การบ ารุงและเพ่ิมพ้ืนที่ป่า
ไม้ 
4.การก าจัดมูลฝอยรวมและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสียใน
ชุมชน 
5.ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย 
ท านบกั้นน้ า ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ า คลอง
น้ า และกระจายการใช้ประโยชน์ 

1. จ านวนครัวเรือนและกลุ่มอาชีพที่มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 
2. จ านวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการ
ประกอบอาชีพเสริม 
3. จ านวนครัวเรือนหรือชุมชนใช้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด  

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด   ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร

และเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงาน
สะอาด 

    ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 10 ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 3   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  

                                                   วัฒนธรรมและนันทนาการ 
พันธกิจ 

  1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี   
มี  ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา   

2. ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน  
3. ร่วมกันท านุบ ารุงด้านการศาสนา 

 เป้าประสงค์ 
  ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลโตนดเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 2. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา 
2. ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนา วัฒนธรรม  
ประเพณี  และวันส าคัญต่างๆ 
3.การสนับสนุนส่ งเสริมด้ านการกีฬาและ
นันทนาการ 

1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี ประเพณี  ศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมด้าน
การศึกษา 
3.จ านวนโครงการที่สนับสนุนการบริหารจัดการการศึกษา 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด , ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 4   ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

                                                    และการสังคมสงเคราะห์ 
พันธกิจ 

  1. ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนดมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี   
มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการด ารงชีวิต   
 เป้าประสงค์ 
  ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลโตนดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 2. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่าง
ต่อเนื่อง 

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาระดับหมู่บ้านและ
ระดับต าบล 
2.สนับสนุนสวัสดิการเบี้ยยังชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส   
คนชรา   คนพิการและผู้ป่วยโรคเอดส์ 
3.การสาธารณสุข   การอนามัยครอบครัว   
เสริมสร้างและดูแลสุขภาพชีวิตของประชาชน  
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรค 

1. จ านวนประชาชนผู้มีสุขภาพพลานามัยร่างกายแข็งแรง 
2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนคนชรา ผู้ด้อยโอกาส  คน
พิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการสงเคราะห์ 
 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด  

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท.03 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ที่ 5   ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหาร 
                                                   บ้านเมืองท่ีดี 

พันธกิจ 
  1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานของพนักงาน  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์    

2. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

 เป้าประสงค์ 
 1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 

 ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
 1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึน 
 2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์ /แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
2.การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 
3.ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
4.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก/ทางน้ า 
5.การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 

1.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการที่
พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร 
2.จ านวนบุคลากรมีศักยภาพในการบริการประชาชน
เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่ได้รับความ
ปลอดภัยในการด าเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
4. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนประชาชนที่ได้รับความ
ปลอดภัยในการด าเนินการป้องกันและการแก้ไขปัญหายา
เสพติด   
5. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมีส่วน
ร่วมในระบบการเมืองการปกครอง 
6.ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   
7.มีการปรับปรุง  พัฒนาและจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้ทันสมัย  สะดวก  เอ้ือ
ต่อการให้บริการประชาชนเพิ่มข้ึน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด  

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 6 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 ยุทธศาสตร์ที่ 9 ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  

แบบ ยท.03 
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บทท่ี 5 

 การติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์  
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเพ่ือเป็น

จุดมุ่งหมาย  
และความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์
จึงมีความส าคัญในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์กร องค์การบริหารส่วน
ต าบลโตนดจึงก าหนดการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด ได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

1.  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 
2.  ให้ทุกส่วนราชการรายงานผลการด าเนินงานติดตามแผนงาน / โครงการที่ตั้งไว้ 

  3.  น าผลการด าเนินงานในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีที่ด าเนินการ  น าสรุปโครงการที่ด าเนินการจริง
จากโครงการที่ตั้งไว้ในแผนว่ามีการด าเนินการจริงกี่โครงการและคิดเป็นร้อยละเท่าไร   
   4.  ให้มีการส ารวจแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 
  5.  ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด เรื่อง  รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  6.  รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

5.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด  6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่นประกอบด้วย 

1. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  3  คน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  2  คน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน  2  คน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกจ านวน  2  คน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารคัดเลือกจ านวน  2  คน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และอีกหนึ่ง 

คนท าหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการ  และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มี
อ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
     2.  ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา 
ท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน   อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี   ทั้งนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4.   แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   
เมื่อมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้องค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธาน
กรรมการฯ และเลขานุการคณะกรรมการฯ เมื่อด าเนินการเสร็จให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการฯ   
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  มีดังนี้ 
   1.  นายประสงค์  เกลี้ยกลาง    ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.บ้านโตนด)         ประธานกรรมการ 
 2.   นายปริญญา  เถื่อนกลาง   ส.อบต.  หมู่ที่  ๔                 กรรมการ 
     3.   นางขนิษฐา  ชุติภัควัต      ส.อบต.  หมู่ที่  ๗         กรรมการ 
 4.   นายไชยพร  ชม้ายกลาง    ส.อบต.  หมู่ที่  ๙         กรรมการ 
 5.   นายอดุลย์  พานอ่ิม         ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๘         กรรมการ 
 6.   นายแดง  แก้วมะดัน        ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  หมู่ที่ ๕         กรรมการ 
 7.   นายวสันต์  แท้สูงเนิน      แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (รพ.สต.โตนด)          กรรมการ 
 8.   น.ส.วารุณี  ยวงกลาง        ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ครู กศน.ต าบล)        กรรมการ 
 9.   นายดนัย  วิชัยวัฒนา       ผู้อ านวยการกองช่าง         กรรมการ 
 10.  นายไพศาล  มุ่งวัฒนา       ผู้ทรงคุณวุฒิ (ผอ.รร.โตนดพิทยาคม)         กรรมการ 
          11.   น.ส.ธนวรรณ  เทศสูงเนิน  นักวิชาการศึกษา            กรรมการ 
          12.   นางนพภา  ยอพันดุง       หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล กรรมการ/เลขานุการ 
          13.   นางสาวริสา  โปร่งสันเทียะ  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน                ผูช้่วยเลขานุการ 
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  การติดตามและประเมินผลแผนขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน  3  แบบ    และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิ  ต่อไปนี้   

 
หมายเหตุ  แนวทางการติดตามและประเมินผล  จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินผลแผนฯ 
(Input) 

แบบติตามแผนฯ 
(Process) 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผนฯ 

(Output) 

แบบที ่ 1 
การประเมินการจดัท าแผน
ยทุธศาสตร์ขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 2 
แบบติดตามและ

ประเมินผลการด าเนินงาน
ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 

แบบที ่ 3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในภาพรวม 

แบบที ่ 3/1 
แบบประเมินผลการ
ด าเนินงานตามแผน

ยทุธศาสตร์ 

แบบที ่ 3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผลการ
ด าเนินงานขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินในแต่ละยทุธศาสตร์ 
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การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 
แบบรายงานที่  1   การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาประเมินผล   เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนฯ 
 
แบบรายงานที่  2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ห้วงเวลาติดตามผล รายไตรมาส (3  เดือน) 
 
แบบรายงานที่  3 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบรายงานที่  3/1 แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบรายงานที่  3/2 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวม 
แบบรายงานที่  3/3 แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่

ละยุทธศาสตร์ 
ห้วงเวลาประเมินผล ทุก  ๆ  1  ปี 
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5.3  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
 

แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

 
ค าชี้แจง  :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โตนด โดยจะท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   ได้
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา        
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการประชุมคณะกรรมการพฒันาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
ส่วนที่  2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการก าหนดวสิัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น   
11.มีการก าหนดวัยทัศน์และภารกจิหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์จังหวดั   
12.มีการก าหนดจดุมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพัฒนา   
15.มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.มีการจัดท าบญัชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร ์   
18.มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร ์   
19.มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรห์รือไม ่   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ค าชี้แจง  :  แบบที่ 2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  ภายใต้แผนพัฒนา  3  ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการ
ติดตามภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด  อ าเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา    
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา  3  ปี 
2. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  3  ปี 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีงบประมาณ ............ 

ปีงบประมาณ  
............. 

ปีงบประมาณ  ............ รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

        

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเกษตร  
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

        

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
สาธารณสุข  และการ
สังคมสงเคราะห์   

        

5. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบรหิาร
ราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

        

รวม         
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบท่ี  3 เป็นประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น..................องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด........................................ 
2.  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน.................................................................................................. 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี 25…… 
3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

  

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม
และนันทนาการ 

  

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคม
สงเคราะห์   

  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการ
บริหารบ้านเมืองที่ด ี

  

รวม   
 
ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงาน 
4. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจ
มาก 

พอใจ ไม่
พอใจ 

1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น    
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1..........ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

 
ยุทธศาสตร์ที่  ๒..........ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓…....ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๔….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข  และการสังคมสงเคราะห์   
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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ยุทธศาสตร์ที่  ๕….......ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่
ด ี
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
 
 
 

 
 


