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คํานํา 

 การจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ. 2559-2561) ดําเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยไดจัดทําให

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของประชาชน และศักยภาพของทองถ่ิน ท้ังนี้ตองสอดคลองกับ

นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) ภารกิจท่ีไดรับการถาย

โอนจากสวนราชการ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร

การพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2559-2563) 

รวมถึงนําคานิยมพ้ืนฐานของคนไทย มาปรับใชในการจัดทําแผนพัฒนาฯ  โดยองคการบริหารสวนตําบล

หนองบัวโคกไดกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรการพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับสภาพของ

ทองถ่ิน รวมท้ังใหสอดคลองตอการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยผูบริหารและผูจัดทํา ไดจัดทํา

แผนพัฒนาสามปใหสามารถพรอมท่ีจะนําไปปฏิบัติ และสามารถใชในการประสานงานในการพัฒนาทองถ่ิน

ไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ตามนโยบายท่ีผูบริหารมุงหวังท่ีจะใหเกิดการพัฒนาในทองถ่ิน 

 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ขอขอบคุณทุกฝายท่ีใหความรวมมือในการจัดทํา

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกสามป (พ.ศ. 2559-2561)  ท้ังสวนราชการ ภาคเอกชน 

ประชาคมทองถ่ิน ประชาชน ตลอดจนขาราชการสวนทองถ่ินและพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตําบลหนองบัวโคกทุกทาน และหวังเปนอยางยิ่งวาการวางแผนพัฒนาตําบลสามป (พ.ศ. 2559-2561) ได

พัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงสรางพ้ืนฐานของประชาชนในทองถ่ินไดตรงกับปญหา ความตองการ และสิ่งท่ี

จะเกิดข้ึนในอนาคต เพ่ือมุงสูสภาพการณอันพึงประสงคอยางเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง และใหมีการ

บริหารจัดการท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ท้ังในดานเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคม และการบริหารจัดการอยาง

ยั่งยืนตอไป 
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ส่วนที่ 1 

 

บทน า 
 

1.   ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 
 

แผนพัฒนาสามปี หมายถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาที่
จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

แผนพัฒนาสามปี เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยมีหลักคิดที่ว่า ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาหนึ่งๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางการพัฒนา
หนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรม ได้มากกว่าหนึ่งโครงการ/กิจกรรม ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และวิสัยทัศน์ 

นอกจากนี้ แผนสามปีเป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายประจ าปี กล่าวคือ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดย
น าโครงการ/กิจกรรม จากแผนพัฒนาสามปี ในปีที่จะท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไปจัดท างบประมาณ 
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรอบคอบ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

2.   วัตถุประสงค์ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 

1.   เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่าย 
3. เพ่ือแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงจุดมากท่ีสุด 
4. เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาของตนเอง 
6. เพ่ือสนับสนุนเกิดกระบวนการท างานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 

3.   ข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี มี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
 

ขั้นตอนที่ 1   การเตรียมการจัดท าแผนและจัดเก็บข้อมูล 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี
ต่อคณะผู้บริหาร โดยก าหนดทรัพยากรในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและก าหนด 
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ปฏิทินงานไว้อย่างชัดเจน และแจ้งให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น หน่วยงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาคมท้องถิ่น 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา จะสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา
จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัญหา ความต้องการของท้องถิ่น รวมทั้งสรุปยุทธศาสตร์
การพัฒนาของจังหวัด/อ าเภอ และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น 
และส่วนราชการที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันพิจารณา 
 

ขั้นตอนที่ 2   การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น 
 เมื่อได้แนวทางการพัฒนาแล้วจะใช้หลักการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี เพ่ือ
น าโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความต้องการของประชาชนจากการจัดเวทีประชาคมของท้องถิ่นมาจัดท า
แผนพัฒนาสามปี เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในพ้ืนที่บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนา เพ่ือเป็นจุดเชื่อมต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปัญหาความต้องการของประชาชน ซึ่งจะน าไปสู่
ความเห็นพ้องต้องกัน และการท างานร่วมกันของภาคี การพัฒนาต่างๆ ในพ้ืนที่เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจแห่งรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และตอบสนองความต้องการของประชาชน 
 

ขั้นตอนที่ 3   การจัดท าร่างแผนพัฒนาต าบลสามปีของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปีโดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 
5 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนที่ 1   บทน า  
ส่วนที่ 2   สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
ส่วนที่ 3   การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

 -   บัญชีโครงการพัฒนา 
-   บัญชีประสานโครงการพัฒนา 
-   บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ส่วนที่ 4   แนวทางการติดตามประเมินผล 
 

ขั้นตอนที่ 4   การพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปีของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จัดประชุมเวทีประชาคม ซึ่งประกอบด้วย 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประชาคมท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสนอร่างแผนพัฒนาสามปี และ
รับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และน าไปปรับปรุงแผนพัฒนาสามปีให้สมบูรณ์ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ปรับปรุงแล้วเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือพิจารณา 
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ขั้นตอนที่ 5   การเสนอขอความเห็นชอบ อนุมัติ  และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 
 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านการพิจารณาให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 ผู้บริหารท้องถิ่นน าร่างแผนพัฒนาสามปีที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอเสนอขอรับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น 
 เมื่อสภาท้องถิ่นอนุมัติแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้แผนพัฒนา   สามปี และ
น าไปปฏิบัติ รวมทั้งแจ้งสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาจังหวัด คณะกรรมการพัฒนาอ าเภอ คณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะอนุกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประกาศให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบโดยทั่วกัน 
 

4.   ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
1.   องค์การบริหารส่วนต าบลมีแผนพัฒนาต าบลเป็นของตนเอง เพื่อใช้ในการก าหนดแนวทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 
2.   องค์การบริหารส่วนต าบลได้น าแผนพัฒนาสามปีมาใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณ

รายจ่ายประจ าปีของท้องถิ่น 
3.   แผนพัฒนาต าบลที่ก าหนดขึ้นสามารถแก้ปัญหาความต้องการของประชาชนได้ตรงจุดมากที่สุด 

 
   
 
 



 

 
 

สวนท่ี 2   

สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในปท่ีผานมา
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ส่วนที่ 2 

สรุปการผลพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก

สามปี ที่ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญและความอยู่ดีกินดีของประชาชนในท้องถิ่น โดยแยกตามยุทธศาสตร์ 
และแนวทางการพัฒนา 
 2.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา                                                                                                                                                                                                                                                                                

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยน าข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ 
ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
รวมทั้งนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกคนปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ สามารถน ามาวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ดังนี้ 

1.  ปัจจัยภายใน  (Internal Factors)  พบว่าจุดแข็ง (S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน (W) หรือ
ข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

 1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
 (1)  พ้ืนที่ของต าบลหนองบัวโคกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร เพราะสามารถปลูก

พืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง พริก ฯลฯ 
 (2) ต าบลหนองบัวโคกเป็นแหล่งศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างภาคกลางสู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (3) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง และมัธยมศึกษา 1 แห่ง สามารถรับให้ บริการ
การศึกษาได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

 (4) มีหน่วยงานให้บริการในต าบลอย่างหลากหลาย ได้แก่ ไปรษณีย์ ด่านป่าไม้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  
ต าบลหนองบัวโคก สถานีต ารวจภูธรหนองบัวโคก จุดตรวจทางหลวง 

 (5) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่ 
 (6) มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
 (7) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (8) มีพ้ืนที่เหมาะแก่การรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร 

1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
(1) ขาดการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างอาคาร 
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(2) เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่นิยมศึกษาต่อในระดับสูง ท าให้เกิดการว่างงาน และเกิด
ปัญหาทางสังคม 

(3) ผู้ปกครองขาดความมั่นใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในพ้ืนที่ โดยส่งเข้าศึกษาในตัวอ าเภอ 
จังหวัด และต่างจังหวัด 

(4) ไม่มีแหล่งต้นน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า เนื่องจากเป็นพ้ืนที่
ราบสูง ระบบชลประทานยังไม่ดีพอ และน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ 

(5) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
(6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างภาคกลางสู่ภาคอีสาน จึงเป็น

เส้นทางล าเลียงยาเสพติด 
(7) พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็ม และดินทรายท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าที่ควร หรือผลผลิตทาง

การเกษตรมีคุณภาพต่ า 
(8) มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 
(9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เป็นเหตุให้มีหนี้สินในครัวเรือน 
(10) กลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 

2.  ปัจจัยภายนอก  (EXternal Factors)  )  พบว่าโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 2.1 โอกาส (Opportunity=O)  
 (1) หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 (2) พ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคกเป็นพ้ืนที่ที่เหมาะแก่การลงทุน สามารถรองรับการเติบโตทาง

ธุรกิจการลงทุนได้ในอนาคต 
 (3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมขึ้นท าให้มีงบประมาณในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 (4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างระบบชลประทานเข้าสู่พ้ืนที่ สามารถ

พัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลางได้ 
2.2 อุปสรรค (Threat=T) 

 (1) ไม่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน 
 (2) ประชาชนมาจากหลายพื้นที่ หลากหลายชุมชน ซึ่งมีพ้ืนฐานทางความรู้และสังคมต่างกัน 
 (3) พ้ืนที่ในต าบลเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้การบริการ

สาธารณะอาจไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 (4) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากขึ้นจากการได้รับการถ่ายโอน แต่

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อภารกิจ ท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนยังไม่
ทั่วถึงครอบคลุมเท่าท่ีควร 

 (5) เป็นพื้นที่ทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมนับวันจะททวีความรุนแรง 
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จากการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ท าให้
สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างถูกต้อง สามารถเสริมศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน และสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



2.2 การประมนิผลการน าแผนพัฒนาไปปฏบิัตใินเชงิปริมาณ

1. ยทุธศาสตร์ การพัฒนาเมืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

1.1 แนวทางการพัฒนา กอ่สร้างและปรับปรุง บ้ารุงถนน สะพานและท่อระบายน้้า

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้าหมู ่4 ขนาดกว้าง 0.30 ม. ลึก 0.30 ม. ตามขอ้บัญญัติฯ 189,000 ม.4  1 สาย

บ่อพักกว้าง 1.00X1.00 ม.ลึก 1.20 ม.

และวางท่อลอดขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.40 ม.

มอก. ชั้น 3 รวมการกอ่สร้างไม่กว่า 108 เมตร

2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ถมดินขนาดกกว้าง 6 ม.ยาวเฉล่ีย 95 ม. ลึกเฉล่ีย 1.80 ม. ตามขอ้บัญญัติฯ 100,000 ม.3  1 สาย

สายหนองง้ิว - หนองน้้าขุ่น หมู ่3 หรือดินถมไม่น้อยกว่า 1,120 ลบ.ม. จา่ยจากเงินงบกลาง

พร้อมลงผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. เงินส้ารองจา่ย

3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ร้ือท่อเดิมทีช่้ารุดเสียหายออกวางท่อระบายน้้าใหม่ ตามขอ้บัญญัติฯ 32,000 ม.9  1 สาย

สายอา่งเกบ็น้้าหนองตะครอง หมู ่9  ขนาด Ø 1.00X1.00 ม. พร้อมเทรองพืน้ยาแนวประสาน จา่ยจากเงิน

 - โสกรวก รอยต่อท่อให้เรียบร้อย ถมดินคันทางกว้าง 6 ม.  ยาว 5 ม. งบกลาง

 ลึกเฉล่ีย 1.50 ม. หรือดินถมไม่น้อยกว่า 97.95 ลบ.ม. เงินส้ารองจา่ย

พร้อมลงผิวจราจรลูกรังไม่น้อยกว่า 3 ลบ.ม. เกรดปรับให้

เรียบร้อย

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2557
ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ. 2557-2559)
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แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

4 โครงการซ่อมแซมฝายดินห้วยล้าอนิทร์ หมู ่2 ถมดินถนน กว้างเฉล่ีย 7 ม. ยาว 15.0 ม. ลึกเฉล่ีย 2.0 ม. ตามขอ้บัญญัติฯ 19,000 ม.2  1 สาย

หรือหรือดินถมไม่น้อยกว่า 27 ลบ.ม. จา่ยจากค่าทีดิ่น

ลงลูกรัง กว้าง 7 ม. ยาว 15 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. และส่ิงกอ่สร้าง

หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 11 ลบ.ม. ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

ทีดิ่นและส่ิงกอ่สร้าง

5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จากบ้าน จดุที ่1 ร้ือคันทางเดิมออกกว้าง 3.20 ม. ยาว 2.40 ม. ตามขอ้บัญญัติฯ 2,400 ม.11  1 สาย

นายสนอง โฉสูงเนิน-วัดหนองโสน หมู ่11 ลึกเฉล่ีย 1.00 ม.เอาท่อระบายน้้าเดิมออกเทคอนกรีต จา่ยจากค่าทีดิ่น

รองพืน้วางท่อระบายน้้าเดิมยาแนวประสานรอยต่อท่อ และส่ิงกอ่สร้าง

ให้เรียบร้อย ถมดินคันทางกว้าง 3.20 ม.ยาว 2.40 ม. ค่าบ้ารุงรักษาและ

หนา 0.15 ม.หรือลูกรังไม่น้อยกว่า 2 ลบ.ม.บดทับทับย้าแน่น ซ่อมแซมทีดิ่นและ

จดุที ่2 ร้ือคันทางเดิมออกกว้าง 0.40 ม.ยาว 10.0 ม. ส่ิงกอ่สร้าง

ลึกเฉล่ีย 0.40 ม. บดทับทับย้าแน่น หรือดินถมไม่น้อยกว่า

2 ลบ.ม.ลงผิวจราจรลูกรัง กว้าง 0.40 ม. ยาว 10.0 ม.

หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือลูกรังไม่น้อยกว่า 1 ลบ.ม.บดทับทับย้าแน่น

6 โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม 1. ร้ืนผิวจราจรคอนกรีตเสริม กว้าง 1.40 ม.ยาว 4.00 ม. ตามขอ้บัญญัติฯ 19,000 ม.9  1 สาย

เหล็กเชื่อมระหว่าง สายหนองตะครอง หนา 0.15 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 5.60 ตร.ม.ขนยา้ย จา่ยจากค่าทีดิ่น

  -  หนองลุมพุก หมูท่ี ่9 2. วางท่อระบายน้้า มอก. ชั้น 3 ขนาด Ø  0.40 x 1.00 ม. และส่ิงกอ่สร้าง

จ้านวน 1 แถวๆละ 6 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อท่อ ค่าบ้ารุงรักษาและ

3.เทผิวจราจรคอนกรีต กว้าง 1.40 ม. ยาว 4.00 ม. ซ่อมแซมทีดิ่นและ

หนา 0.15 ม. หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อย 0.84 ลบ.ม ส่ิงกอ่สร้าง
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง วางท่อเดิม 1 แถวๆละ 10 ท่อน พร้อมยาแนวประสานรอยต่อท่อ ตามขอ้บัญญัติฯ 20,000 ม.2  1 สาย

สายหลักสอง - บ้านหนองลุมพุก หมู ่2 ลงลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 180 ม. หนาเฉล่ีย 0.15 ม. หรือปริมาณ จา่ยจากค่าทีดิ่น

ลูกรังไม่น้อยกว่า 162 ลบ.ม. และส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ้ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทีดิ่นและ

ส่ิงกอ่สร้าง

8 โครงการซ่อมแซมฝายดิน จดุที ่1 ถมดินถนนกว้างเฉล่ีย 6 ม.ยาว 8.0 ม. ลึกเฉล่ีย 2.0 ม. ตามขอ้บัญญัติฯ 57,000 ม.7  1 สาย

ห้วยล้าอนิทร์ หมู ่7 หรือดินถมไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.วางท่อระบายน้้าคสล.ใหม่ จา่ยจากค่าทีดิ่น

และเดิม ชั้น 3 ขนาด Ø 0.80x1.00 ม. 0.80x1.00 ม. และส่ิงกอ่สร้าง

จ้านวน 3 แถวๆละ6 ท่อนหรือท่อระบายน้้าไม่น้อยกว่า 18 ท่อน ค่าบ้ารุงรักษาและ

จดุที ่2 ถมดินถนนกว้างเฉล่ีย 6 ม.ยาว 8.0 ม. ลึกเฉล่ีย 2.0 ม. ซ่อมแซมทีดิ่นและ

หรือดินถมไม่น้อยกว่า 125 ลบ.ม.วางท่อระบายน้้า คสล.ใหม่ ส่ิงกอ่สร้าง

และเดิม ชั้น 3 ขนาด Ø0.80 x 1.00 ม

จ้านวน 3 แถวๆละ 6 ท่อน หรือท่อระบายน้้าไม่น้อยกว่า 18 ท่อน

9 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ลงลูกรัง กว้าง 5 ม. ยาว 265 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. หรือปริมาณ ตามขอ้บัญญัติฯ 29,000 ม.5  1 สาย

สายหนองโสน - ทามจาน หมู ่5 ลูกรังไม่น้อยกว่า 135 ลบ.ม. จา่ยจากค่าทีดิ่น

และส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ้ารุงรักษา

และซ่อมแซมทีดิ่น

และส่ิงกอ่สร้าง
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

10 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 1,200 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 95,000 ม.1  1 สาย

สายคลองโอป - โกรกหนามกราย หมู ่1 เป็นบางชว่งปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า360 ลบ.ม.

11 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,100 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.1  1 สาย

สายต่อจากบ้านก้านัน -ชลประทาน หมู ่1 เป็นบางชว่งปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม.

12 โครงการ ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ผิวจราจรกว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.2  1 สาย

สายคูเมือง - โสกคร้อ หมู ่2 เป็นบางชว่งปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.

13 โครงการยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง 1.งานดินถมคันทาง กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม. หนา เฉล่ีย 0.50 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 40,000 ม.2  1 สาย

สายบ้านนายลอง บางขนุทดถงึหลังวัด หรือปริมาณดิถมไม่น้อยกว่า 340 ลบ.ม.

หนองลุมพุก หมู ่2 2.งานลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 170 ม.

หรือลูกรังไม่น้อยกว่า 102 ลบ.ม.

14 โครงการ ซ่อมแซมถนนลาดยาง 1.ร้ือผิวลาดยางเดิม กว้าง 8 ม.ยาว 75 ม. ลึก 0.05 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.2  1 สาย

สาย 201 ศาลาใหม่ ถงึ หมู ่9 หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. พร้อมขน

(บริเวณหมูท่ี ่2) 2.ร้ือชั้นทางเดิมกว้าง 8 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.10 ม.

หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.และบดทับ

3.ท้าผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ ชั้นเดียว 1/2"

ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 75 ม. หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.

15 โครงการ กอ่สร้างถนนดิน งานดินถมคันทาง กว้าง 6 ม.ยาว 658 ม. หนาเฉล่ีย 0.50 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.3  1 สาย

สายหนองยายใจ - สระส่ีเหล่ียม หมู ่3 หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า  3,224.20 ลบ.ม.

16 โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง งานลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 2,900 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.  จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.3  1 สาย

สายหนองง้ิว -หนองน้้าขุ่น หมู ่3 หรือปริมาณ ลูกรังไม่น้อยกว่า 330 ลบ.ม.
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โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณล าดบั



แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

17 โครงการ กอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 1.ร้ือผิวจราจรเดิมขนาดกว้าง 4.40 ม.ยาว 3 ม. ลึกเฉล่ีย 0.20 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 80,000 ม.3  1 สาย

เหล็ก (สายรอบหมูบ่้าน) หมู ่3 หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 3.24 ลบ.ม.

2.ถมดินคันทางกว้าง 4.40 ม. ยาว 31 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.

 หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 13.64 ลบ.ม.

3.กอ่สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กชนิด ค.2 กว้าง 4 ม. ยาว

34 ม.หนา 0.15 ม.หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20.85 ลบ.ม.

18 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง 1.งานปรับเกรดผิวจราจรเดิม กว้าง 4 ม. ยาว 560 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 76,000 ม.4  1 สาย

สายเลียบห้วยล้าอนิทร์ หมู ่4 หรือปริมาณพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,240 ตร.ม.

2.งานลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 560 ม.หนาเฉล่ีย 0.15 ม. 

หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม.

19 โครงการ ซ่อมแซมถนนลูกรัง งานลูกรัง กว้าง 6 ม.ยาว 1,950 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.5  1 สาย

สายแยกศาลาหนองขาม - ทามจาน หมู ่5 หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม.

20 โครงการกอ่สร้างถนนดิน ถมดินคันทางกว้าง 5 ม. ยาว 1,100 ม. หนาเฉล่ีย 0.50 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.6  1 สาย

สายหนองแดง - ทุง่โปร่ง หมู ่6 หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 3,300 ลบ.ม. (ไม่สามารถ

ด้าเนินการได้)

21 โครงการกอ่สร้างถนนดิน ถมดินคันทางกว้าง 6 ม. ยาว 860 ม. หนาเฉล่ีย 0.50 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 85,000 ม.6  1 สาย

สายหนองหญ้ารังกา - หนองคอกควาย หมู ่6 หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,580 ลบ.ม. (ไม่สามารถ

ด้าเนินการได้)

22 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง งานลูกรัง กว้าง 6 ม.ยาว 2,500ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.7  1 สาย

สายโสกรวก - โคกสามัคคี หมู ่7 หนาเฉล่ีย 0.10 ม.  หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.

ล าดบั โครงการ
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รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

23 โครงการ ยกร่องพูนดินพร้อมลงลูกรัง 1. ถมดินคันทางกว้าง 9 ม.ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.70 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.8  1 สาย

สายคุ้มขนัติวิไล -เต็งเต้ีย หมู ่8 หรือปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 1,890 ลบ.ม.

2.ลงลูกรัง กว้าง 8 ม. ยาว 300 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.  

หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.

24 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง งานลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 2,500 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม.  จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.8  1 สาย

สายหนองซึก - โคกสามัคคี หมู ่8 หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 350 ลบ.ม.

25 โครงการกอ่สร้างรางระบายน้้า หมู ่9 1.กอ่สร้างรางระบายน้้า กว้าง 0.30 ม.ยาว 40 ม.ลึกเฉล่ีย 0.30 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 100,000 ม.9  1 สาย

พร้อมฝาปิดหรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 12 ตร.ม.

2.กอ่สร้างบ่อพัก กว้าง 0.80 ม. ยาว 0.80 ม. ลึกเฉล่ีย1.20 ม.

พร้อมฝาปิดหรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 0.64 ตร.ม.

26 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริม 1.ร้ือผิวจราจรเดิม ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 56 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 39,000 ม.9  1 สาย

เหล็ก (สายบ้านนางเรียบ การัมยถ์งึ ลึกเฉล่ีย 0.15 ม. หรือปริมาณดินไม่น้อยกว่า 12.60 ลบ.ม.

บ้านนางออ้ม เขอืนอก) หมู ่9 2. กอ่สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1.30 ม.ยาว 56 ม.

หนา 0.10 ม.หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20.85 ลบ.ม.

27 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง งานลูกรัง กว้าง 6 ม. ยาว 1,000 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 72,000 ม.10  1 สาย

สายศาลาอเนกประสงค์ -นานาย หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม.

สฤษด์ิ แขขนุทด หมู ่10 

28 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กอ่สร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิด ค.2 กว้าง 5ม.ยาว 35 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 95,000 ม.10  1 สาย

 หมู ่10 หนา 0.15 ม.หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า20.85 ลบ.ม.
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

29 โครงการลงลูกรังซอยบ้านนางตุ่น หมู ่11 งานลูกรัง กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม.หนาเฉล่ีย 0.10 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 10,000 ม.11  1 สาย

หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า 45 ลบ.ม.

30 โครงการยกร่องพูนดินและลงลูกรัง 1. ถากถางวัชพืช ตัดโค่นต้นไม้ปาดหน้าดิน กว้าง 4 ม.ยาว 676 ม. จา่ยขาดเงินสะสม 95,000 ม.11  1 สาย

(สายเลียบห้วยโกรกลึก) หมู ่11 หรือพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 2,704 ตร.ม.

2.ถมดินคันทาง กว้าง 1.50 ม.ยาว 30 ม. สูงเฉล่ีย 1.00 ม. 

ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม.

3.วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. ฝังและกลบ 

จ้านวน 1 แถวๆ ละ 6 ท่อน

4.วางท่อ คสล. มอก.ชั้น 3 ขนาดØ 0.60 ม. ฝังและกลบ 

จ้านวน 2 แถวๆ ละ 6 ท่อน

5.งานลูกรัง กว้าง 4 ม. ยาว 676 ม. หนาเฉล่ีย 0.10 ม. 

หรือปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า  270.4 ลบ.ม.

โครงการทีไ่ดร้ับงบประมาณหน่วยงานอ่ืนทีด่ าเนินการในพ้ืนที่

31 โครงการกอ่สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  กว้าง 5 ม. ยาว 380 ม. ขอสนับสนุน 1,100,000 ม.10 1 สาย

หมูท่ี ่10 หนา 0.15 ม. ปกครอง อ.จตุัรัส
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



1.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาเมืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

1.2   แนวทางการพัฒนา   กอ่สร้างขยายเขตไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะ ประปา และโทรศัพท์

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการซ่อมแซมไฟฟูาส่องสว่าง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ตามขอ้บัญญัติฯ 32,328 ม.1-11 11 หมูบ่้าน

สาธารณะภายในต้าบลหนองบัวโคก ตามจดุทีช่้ารุด

1.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาเมืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

1.3   แนวทางการพัฒนา   ปรับปรุงคุณภาพส่ิงแวดล้อมและควบคุมมลพิษภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกยีรติ ปลูกต้นไม้บริเวณทีส่าธารณะ ตามขอ้บัญญัติฯ 17,860 ม.1-11 ทีส่าธารณะ

ประโยชน์

2 โครงการจา้งเหมาจดัเกบ็ขยะในพืน้ที่ เป็นค่าจา้งเหมาจดัเกบ็ขยะ ตามขอ้บัญญัติฯ 306,000 ม.1-11 11 หมูบ่้าน

อบต.หนองบัวโคก ในพืน้ที่

3 โครงการฝังกลบขยะมูลฝอยบริเวณบ่อขยะ ฝังกลบขยะทีบ่่อขยะ ตามขอ้บัญญัติฯ 24,000 บ่อขยะของ 1 คร้ัง

 อบต.หนองบัวโคก อบต.

4 จดัซ้ือน้้ามันดับเพลิงบ่อขยะ จดัซ้ือน้้ามันดับเพลิงบ่อขยะ ตามขอ้บัญญัติฯ 4,000 ม.11  1แห่ง

อบต.หนองบัวโคก

5 จดัซ้ือวัสดุอื่นๆ เป็นค่าจดัซ้ือถงัขยะ เพือ่แจกจา่ยให้กบัประชาชนในพืน้ที่ ตามขอ้บัญญัติฯ 19,800 ม.1-11 11 หมูบ่้าน

จดัซ้ือถงัขยะ

- 14 - 

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



1.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาเมืองน่าอยู่อยา่งยั่งยนื

1.4   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมกจิกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ค่าใชจ้า่ยในการจดังานประเพณีและรัฐพิธี ค่าใชจ้า่ยส้าหรับจดักจิกรรมวันปิยมหาราช ตามขอ้บัญญัติฯ 25,258 อบต. 1 คร้ัง/

วันเฉลิมพระชนมพรรษาฯลฯ กจิกรรม

2 โครงการปฏิบัติธรรมเจริญสติ เป็นค่าใชจ้า่ยด้าเนินโครงการ ตามขอ้บัญญัติฯ 24,500 วัดหนองโสน  1 คร้ัง

เพือ่การท้างานอยา่งมีความสุข เพือ่ปฏิบัติธรรม

3 ค่าใชจ้า่ยในการจดังานพิธีทางศาสนา ค่าใชจ้า่ยส้าหรับจดักจิกรรมในวันส้าคัญต่างๆ เชน่ วันเขา้พรรษา ตามขอ้บัญญัติฯ 120,000 อบต.และวัด 1 คร้ัง/

และงานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ออกพรรษา วิสาขบูชา มาฆบูชา วันสงกรานต์ และวันผู้สูงอาย ุฯลฯ ในเขต อบต. กจิกรรม

4 โครงการส่งเสริมประเพณีกวนขา้วทิพย์ สนับสนุนการจดักจิกรรมในงานประเพณี ตามขอ้บัญญัติฯ 5,000 วัดปุาสุทธิโกศล  1 แห่ง

2.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก

2.1   แนวทางการพัฒนา   สนับสนุนให้ชมุชนมีการรวมกลุ่มในรูปแบบต่างๆ

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 อดุหนุนกลุ่มพัฒนาสตรีต้าบล เพือ่ใชใ้นกจิกรรมวันสตรีสากล ตามขอ้บัญญัติฯ 20,000 อ้าเภอจตุัรัส กลุ่มสตรี

ต้าบลหนองบัวโคก ต้าบล

2 โครงการเศรษฐกจิชมุชน สนับสนุนงบประมาณกู้ยมื เงินอดุหนุน 1,100,000 กลุ่มเกษตรกร 11 หมูบ่้าน

โครงการเศรษฐกจิชมุชน เฉพาะกจิ 11 หมูบ่้าน

3 สนับสนุนกลุ่มธนาคารอาหารชมุชน สนับสนุนแหล่งอาหารโปรตีนในชมุชน ขอสนับสนุนศูนยว์ิจยัและ พันธุ์ปลา กลุ่มเกษตรกร 11 หมูบ่้าน

พัฒนาประมงน้้าจดืชยัภูมิ 226,000 ตัว 11 หมูบ่้าน

- 15 - 

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



2.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาเศรษฐกจิฐานราก

2.3   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกทักษะอาชพีให้แกก่ลุ่มอาชพีในชมุชน

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านอาชพี เป็นค่าใชจ้า่ยในการอบรม ตามขอ้บัญญัติ 40,000 อบต. อบต.

ต้าบลหนองบัวโคก วิทยากร อาหาร เคร่ืองด่ืม วัสดุอปุกรณ์

2 โครงการส่งเสริมการใชพ้ลังงานทางเลือก ศึกษาดูงาน การใชพ้ลังงาน ขอสนับสนุน 0 ศึกษาดูงาน อบจ.

ทดแทนนอกสถานที่ อบจ.ชยัภูมิ นอกจงัหวัด

3.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาส่งเสริมและเพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

3.1   แนวทางการพัฒนา   พัฒนาระบบชลประทานและแหล่งน้้าเพือ่สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตร

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการขดุเจาะบ่อบาดาลเพือ่การเกษตร ขดุเจาะบ่อบาดาล อบจ.  - พืน้ทีต้่าบล พืน้ทีต้่าบล

หนองบัวโคก หนองบัวโคก

3.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาส่งเสริมและเพิม่มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

3.3   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริมระบบเกษตรอนิทรียแ์ละการพัฒนาเทคโนโลยกีารเกษตร

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปูองกนัโรคระบาดในสัตว์โค-กระบือ แจกจา่ยวัคซีนปูองกนัโรคปากเท้าเปือ่ยในโค กระบือ ให้กบัเกษตรกร สนง.ปศุสัตว์  - ม.1-11 เกษตรกร

อ้าเภอจตุัรัส 11 หมูบ่้าน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



4.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาคน คุณภาพชวีิต และความเขม้แขง็ของชมุชน

4.1  แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาบุคลากร

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียน ค่าใชจ้า่ยในการอบรมของผู้บริหาร สมาชกิสภา ตามขอ้บัญญัติ 182,600 อบต. ผู้บริหาร

ในการฝึกอบรมต่างๆ พนักงานฯ พนักงานฯ

สมาชกิสภาฯ

2 เงินชว่ยเหลือการศึกษา ผู้บริหาร สมาชกิสภา เพือ่พัฒนาองค์ความรู้ระดับ ตามขอ้บัญญัติ 66,900 อบต. (ตามประกาศ

 พนักงานส่วนต้าบลและพนักงานจา้ง ปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ได้รับทุน)

4.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาคน คุณภาพชวีิต และความเขม้แขง็ของชมุชน

4.2   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จดัซ้ือนมให้กบัเด็กเล็กในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ตามขอ้บัญญัติฯ 81,788.46 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

2 จดัซ้ืออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จดัซ้ือนมให้กบัเด็กนักเรียนระดับอนุบาล-ประถม 6 ตามขอ้บัญญัติฯ 656,358.04 โรงเรียนในพืน้ที่ 4 แห่ง

3 ค่าจดัการเรียนการสอนของ ค่าใชจ้า่ยในการจดัการเรียนการสอนแกเ่ด็กเล็ก เงินอดุหนุน 79,900 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก เฉพาะกจิ

4 ค่าไฟฟูาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จา่ยเป็นค่าไฟฟูาในศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ตามขอ้บัญญัติ 5,097.73 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  1 แห่ง

5 ค่าน้้าประปาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก จา่ยเป็นค่าน้้าประปาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ตามขอ้บัญญัติ 350 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

6 โครงการจดัหาอาหารกลางวันให้กบั จา้งเหมาจดัท้าอาหารกลางวันให้กบัเด็กเล็ก ตามขอ้บัญญัติ 219,960 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

7 โครงการจดัหาอาหารกลางวันให้กบั อดุหนุนโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ตามขอ้บัญญัติ 1,612,000 โรงเรียนในพืน้ที่ 4 แห่ง

เด็กนักเรียนในโรงเรียน

8 โครงการจดัซ้ือวัสดุการศึกษาให้กบั จดัซ้ือวัสดุการศึกษาให้กบัเด็กในศูนยฯ์ ตามขอ้บัญญัติ 30,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง

ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก

9 โครงการจดัประชมุผู้ปกครอง เพือ่พบปะผู้ปกครองและร่วมจดัท้าแผนการศึกษา ตามขอ้บัญญัติฯ 5,000 ศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 2 คร้ัง/ปี

และจดัท้าแผนการศึกษา

4.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาคน คุณภาพชวีิต และความเขม้แขง็ของชมุชน

4.3   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน สนับสนุนกจิกรรมการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน  ตามขอ้บัญญัติฯ 165,000 ศสมช. ม.1-11 11 แห่ง

ในเขต อบต.

2 จดัซ้ือวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จดัซ้ือสารเคมี อปุกรณ์ควบคุม ตามขอ้บัญญัติฯ 50,000 ม.1-11 11 แห่ง

ปูองกนัโรคติดต่อ

3 เงินสมทบหลักประกนัสุขภาพในระดับท้องถิ่น เพือ่สมทบกองทุนหลัก ตามขอ้บัญญัติฯ 52,000 กองทุนหลัก 1 คร้ัง/ปี

ประกนัสุขภาพฯ ประกนั อบต.

ล าดบั

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
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โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

4 โครงการควบคุมและปูองกนัโรคไขเ้ลือดออก จดัซ้ือสารเคมี ค่าด้าเนินการ ตามขอ้บัญญัติฯ 50,000 พืน้ทีเ่ส่ียงต่อโรค 50,000

ฉดีพ่น รณรงค์ประชาสัมพันธ์  -งบ สปสช. 86,800 86,800

5 โครงการควบคุมและปูองกนัโรคพิษสุนัขบ้า ฉดีวัคซีนปูองกนัโรคในสัตว์ ตามขอ้บัญญัติฯ 12,500 ม.1-11 11 หมูบ่้าน

6 โครงการเทิดพระเกยีรติสายใยรัก รับบริการฝากครรภ์จดัอบรบการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ การตรวจหลัง งบ สปสช. 8,000 รพ.สต. เด็กแรกเกดิ

แห่งครอบครัว พัฒนาการดี เร่ิมทีน่มแม่ คลอด ติดตามเยี่ยมส่งเสริมการเล้ียงลูกด้วยนมแม่ หนองบัวโคก ถงึ 1 ปี 

สถานีอนามัยเฉลิมพระเกยีรติฯ หนองบัวโคก ในเขต อบต.

7 โครงการเฝูาระวังและดูแลสตรีไทย ออกบริการตรวจมะเร็ง สอนการ งบ สปสช. 10,000 รพ.สต. สตรีอายุ

ปลอดภัยจากมะเร็งเต้านมและมะเร็ง ตรวจมะเร็งด้วยตนเอง หนองบัวโคก 35ปีขึ้นไป

ปากมดลูก ให้ความรู้การปูองกนัโรค 2,231 คน

8 โครงการปรับเปล่ียนพฤติกรรม จดักจิกรรม ตรวจคัดกรอง งบ สปสช. 33,000 รพ.สต. ประชากรอายุ

สุขภาพดี  ชวีีสดใส ในชมุชน โดยตรวจคัดกรอง หนองบัวโคก  35 ปีขึ้นไป

ความดันโลหิต และเบาหวาน 3,379 คน

9 โครงการบริการในการดูแลผู้ปุวยคลินิก ออกบริการตรวจมะเร็ง สอนการ งบ สปสช. 17,000 รพ.สต. ผู้ปุวยเร้ือรัง

โรคเร้ือรังในสถานบริการและคลินิก สถานบริการ  ให้ความรู้เร่ือง หนองบัวโคก ในต้าบล

ใกล้บ้านใกล้ใจ โรคเร้ือรัง 156 คน

10 โครงการสร้างเครือขา่ยการเยี่ยมบ้าน อบรมให้ความรู้การฟืน้ฟูแก่ งบ สปสช. 12,000 รพ.สต. อสม.ใน

โดยใชสั้มพันธ์ภาพบนผังเครือญาติ (ROF) อสม. ในพืน้ที ่ หนองบัวโคก ต้าบล 55 คน

11 โครงการสร้างเครือขา่ยการใชส้มุนไพร อบรมให้ความรู้การต้ังเครือขา่ย งบ สปสช. 10,000 รพ.สต. อสม.ใน

เพือ่สุขภาพ ปลูกพืชสมุนไพร เพือ่สุขภาพการใชใ้นการดูแลผู้ปุวย หนองบัวโคก ต้าบล 22 คน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

12 โครงการสร้างเสริมเยาวชนไทยใส่ใจสุขภาพ อบรมให้ความรู้เร่ืองสุขภาพแก่ งบ สปสช. 25,000 รพ.สต. เยาวชน

เยาวชนในต้าบลหนองบัวโคก หนองบัวโคก ในต้าบล

90 คน

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการนวด จดัอบรมให้ความรู้ด้วยการนวดแผนโบราณและสมุนไพร งบ สปสช. 50,000 อบต. ประชากร

แผนโบราณและสมุนไพร 11 หมูบ่้าน

14 โครงการผ่าตาต้อกระจก จดับริการผู้ปุวยไปรักษาผ่าตาต้อกระจก งบ สปสช. 10,000 โรงพยาบาลที่ ผู้ปุวยตาต้อ

เขา้ร่วมโครงการ กระจก 

30 คน

15 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกบั อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการดูแลสุขภาวะของผู้สูงอาย ุคนพิการ งบ สปสช. 30,000 อบต. ผู้สูงอาย,ุคนพิการ

การดูแลสุขภาวะของผู้สูงอาย ุ และเด็กด้อยโอกาส เด็กด้อยโอกาส

คนพิการ และเด็กด้อยโอกาส 11 หมูบ่้าน

16 โครงการอบรมปรับเปล่ียนพฤติกรรม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัการออกก้าลังกาย งบ สปสช. 50,000 อบต. ประชากร

สุขภาพ 3 อ 2 ส ลดพุง ลดโรค  โดยการสร้างแกนน้าในการออกก้าลังกายในหมูบ่้าน 11 หมูบ่้าน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



4.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาคน คุณภาพชวีิต และความเขม้แขง็ของชมุชน

4.4   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการและความปลอดภัยในชมุชน

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปูองกนัอบุัติเหตุจราจร ค่าใชจ้า่ยในการปูองกนัอบุัติ ตามขอ้บัญญัติฯ 80,000 ถนนสายส้าคัญ จดัต้ังจดุตรวจ

ในชว่งเทศกาล เหตุจราจร ในพืน้ที่ ในพืน้ที ่7 จดุ

2 จดัซ้ือวัสดุอื่นๆ ทีเ่กี่ยวกบัปฏิบัติหน้าที่ จดัซ้ือวัสดุทีเ่กี่ยวกบัปฏิบัติหน้าที่ ตามขอ้บัญญัติฯ 20,000 อบต. อบต.

เกี่ยวกบัปฏิบัติหน้าทีส่าธารณภัยและ เกี่ยวกบัปฏิบัติหน้าทีส่าธารณภัย

อปุกรณ์ใชใ้นการปฏิบัติงานอปพร. อปุกรณ์ใชใ้นการปฏิบัติงานอปพร.

3 ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ เพือ่จา่ยเป็นค่าตอบแทนให้กบัอปพร. ผู้ปฏิบัติหน้าทีรั่กษา ตามขอ้บัญญัติฯ 60,000 ตามที ่อบต.  อปพร.

อนัเป็นประโยชน์แก ่อปท. ความสงบตามที ่อบต.แต่งต้ัง มอบหมาย 70 คน

4 โครงการซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยให้กบั จดัซ้ือวัสดุกอ่สร้างในการ ตามขอ้บัญญัติฯ 28,937 ม.1-11 11 หมูบ่้าน

ประชาชน ผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัย

5 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชพีให้กบั เพือ่จา่ยให้กบัผู้มีสิทธิได้รับเบีย้ยงัชพีผู้สูงอายใุนเขต เงินอดุหนุน 4,836,300 ม.1-11 เบีย้ยงัชพี

ผู้สูงอายใุนเขต อบต. อบต.หนองบัวโคก เฉพาะกจิ ผู้สูงอายุ

560 ราย

6 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชพีคนพิการ เพือ่จา่ยให้กบัผู้มีสิทธิได้รับเบีย้ยงัชพีผู้พิการในเขต อบต. เงินอดุหนุน 710,500 10 หมูบ่้าน เบีย้ยงัชพีผู้พิการ

เฉพาะกจิ 107 ราย

7 โครงการสนับสนุนเบีย้ยงัชพีผู้ปุวยเอดส์ เพือ่จา่ยเป็นเบีย้ยงัชพีชว่ยเหลือผู้ปุวยเอดส์ในเขต อบต. เงินอดุหนุน 24,000 ม.1-11 เบีย้ยงัชพีผู้ปุวย

เฉพาะกจิ  4 ราย
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

8 โครงการจดัหารถเขน็/รถโยกส้าหรับคนพิการ ขอรับสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ  -ศูนยพ์ฒันาสังคมหนว่ยที่ 10  - ผู้พิการในพืน้ที่ ผู้พิการในพืน้ที่

 -พฒันาสังคมฯจงัหวัดชยัภมูิ  -

 -สปสช.จงัหวัด  -

9 โครงการจดัหาเคร่ืองมือชว่ยเหลือผู้พิการ ขอรับการสนับสนุนไม้เท้าชว่ยคนพิการ  -สปสช.จงัหวัด  - ผู้พิการในพืน้ที่ ผู้พิการในพืน้ที่

10 โครงการสานสายใยสัมพันธ์ เชื่อม อบรมให้ความรู้เกี่ยวกบัความผูกพันของครอบครัว  -พัฒนาสังคมฯ 61,300 อบต.หนองบัวโคก 61,300

ความผูกพันสถาบันครอบครัว จดักจิกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว จงัหวัดชยัภูมิ อ.ปากช่อง

จ.นครราชสีมา

11 โครงการขอสนับสนุนเงินสงเคราะห์ มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวทีย่ากไร้ ยากจน  ศูนยพ์ัฒนาสังคม 0 อบต.หนองบัวโคก ครอบครัวทีย่ากไร้

ครอบครัวทีย่ากไร้ ยากจน ในพืน้ทีต้่าบลหนองบัวโคก หน่วยที ่10 ยากจนในเขต อบต.

4.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาคน คุณภาพชวีิต และความเขม้แขง็ของชมุชน

4.5   แนวทางการพัฒนา  การพัฒนาและส่งเสริมด้านกฬีาและนันทนาการ

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการแขง่ขนักฬีา อบต.สัมพันธ์ ค่าใชจ้า่ยในการร่วมแขง่ขนักฬีา ตามขอ้บัญญัติฯ 84,970 อปท.ในเขน การจดัการแขง่ขนั

ระดับอ้าเภอ และระดับจงัหวัด อ้าเภอจตุัรัส กฬีา อบต.สัมพันธ์

2 โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาเด็กและ ค่าใชจ้า่ยในการจดัการแขง่ขนั ตามขอ้บัญญัติฯ 50,000 สนามโรงเรียนใน เด็กและเยาวชน

เยาวชนต้าบลหนองบัวโคก เขต อบต. ร่วมแขง่ขนักฬีา
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



4.   ยทุธศาสตร์   การพัฒนาคน คุณภาพชวีิต และความเขม้แขง็ของชมุชน

4.6   แนวทางการพัฒนา  การสร้างสรรค์สังคมและบรรเทาปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด การณรงค์ต่อต้านปูองกนัการแพร่ระบาดยาเสพติด และสนับสนุน ขอสนับสนุน 0 ม.1-11 ชดุปฏิบัติการ

วัสดุตรวจสารเสพติด สภ.หนองบัวโคก ศพส.อบต.

5.   ยทุธศาสตร์   การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

5.1   แนวทางการพัฒนา   ส่งเสริม รณรงค์ ให้ความรู้เร่ืองบทบาทหน้าทีข่องตนเองในระบอบประชาธิปไตย

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการจดัท้าแผนชมุชน/หมูบ่้าน จดัท้าแผนชมุชน/หมูบ่้านน้าขอ้มูลมาประกอบการจดัท้า ตามขอ้บัญญัติ 19,400 ม.1-11 11 หมูบ่้าน

แผนพัฒนาอบต.หนองบัวโคก แผนพัฒนาอบต.หนองบัวโคก

2 โครงการค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ัง ค่าใชจ้า่ยในการเลือกต้ังผู้บริหาร/สมาชกิสภาท้องถิ่น ตามขอ้บัญญัติ 417,329.40 ม.1-11 ผู้มีสิทธิเลือกต้ัง

ผู้บริหาร/สมาชกิสภาท้องถิ่น  11 หมูบ่้าน

3 โครงการส่งความสุข สร้างรอยยิ้ม อบรมส่งเสริมให้ประชาชนเขา้ใจบทบาทหน้าทีข่องตน โอนต้ังจา่ยใหม่ 35,000 ม.2 11 หมูบ่้าน

สู่ประชาชน
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ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

ล าดบั โครงการ รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ



5.   ยทุธศาสตร์   การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

5.2   แนวทางการพัฒนา   การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอ้มูลขา่วสารทางราชการให้ประชาชนทราบและร่วมตรวจสอบได้

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 ค่าบริการทางด้านโทรคนนาคม ค่าเชา่พืน้ทีร่ะบบเครือขา่ยอนิเตอร์เน็ต ตามขอ้บัญญัติฯ 5,000 อบต. 1 แห่ง

2 โครงการปรับปรุงพัฒนาระบบ ค่าติดต้ังระบบอนิเตอร์เน็ต (แบบ Leased Line Internet ) ตามขอ้บัญญัติฯ 12,400 อบต. 1 แห่ง

เทคโนโลยสีารสนเทศ (อนิเตอร์เน็ตต้าบล)

3 โครงการจดัท้ารายงานกจิกรรมประจ้าปี จทั้ารายงานเผยแพร่กจิกรรมประจ้าปี ของ อบต.  -  - อบต. 1 คร้ัง/ปี

4 โครงการจดัซ้ือหนังสือพิมพ์/วารสาร จดัซ้ือหนังสือพิมพ์ วารสารประจ้าส้านักงาน อบต. ตามขอ้บัญญัติฯ 43,440 อบต. 1 ฉบับ/วัน

ประจ้าอบต. 1 แห่ง

5 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพศูนยร์วมขอ้มูล เพือ่เป็นค่าใชจ้า่ยการด้าเนินงานในศูนยฯ์ ตามขอ้บัญญัติฯ 32,000 ศูนยข์อ้มูลฯ  1 แห่ง

ขา่วสารการจดัซ้ือจดัจา้งของอปท. เงินอดุหนุนจาก 320,000 อ้าเภอจตุัรัส

 อปท. 10 แห่ง

6 โครงการจดัประชมุบูรณาการ ค่าใชจ้า่ยในการจดัประชมุประจ้าเดือน ตามขอ้บัญญัติฯ 34,250 อบต. 12 คร้ัง/ปี

การท้างานร่วมกนัระหว่างก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน ส่วนราชการ

 และส่วนราชการในพืน้ที่ หมูบ่้าน
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5.   ยทุธศาสตร์   การเสริมสร้างการบริหารกจิการบ้านเมืองทีดี่

5.3   แนวทางการพัฒนา   การพัฒนาการเมือง การบริหาร

แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

1 โครงการออกบริการ อบต.เคล่ือนที่ ค่าใชจ้า่ยจดักจิกรรมพบปะและให้บริการประชาชน ตามขอ้บัญญัติฯ 29,970 ม.1-11 11 หมูบ่้าน

(อบต. พบประชาชน)

2 โครงการจดัท้าแผนภาษี ค่าใชจ้า่ยในการจดัท้าแผนทีภ่าษี ตามขอ้บัญญัติฯ 99,400 อบต.  อบต.

และทะเบียนทรัพยสิ์น

3 โครงการจดัเกบ็ขอ้มูล จปฐ. ในเขต อบต. ค่าจา้งส้ารวจ จดัเกบ็ และประมวลผลขอ้มูล  -  - ม.1-11 11 หมูบ่้าน

4 โครงการจา้งองค์กรหรือสถาบันฯ ค่าจา้งสถาบันเพือ่ส้ารวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต. ตามขอ้บัญญัติฯ 15,000 ม.1-11 11 หมูบ่้าน

เพือ่ด้าเนินการส้ารวจความพึงพอใจ

ของประชาชนผู้รับบริการ

5 โครงการกจิกรรม 5 ส"หยบิกง่็าย หายกรู้็ จดักจิกรรม 5 ส ภายในหน่วย  -  - อบต. อบต.

ดูงามตาม ประจ้าปี 2557 งาน ประกอบด้วย ผู้บริหารพนักงาน และพนักงานจา้ง

6 โครงการเชา่เคร่ืองถา่ยเอกสาร เชา่เคร่ืองถา่ยเอกสารประจ้า อบต. ตามขอ้บัญญัติฯ 96,000 อบต. อบต.

7 โครงการมาตรการประหยดัพลังงาน รณรงค์ประหยดัพลังงานใน  -  - อบต. อบต.

อบต.หนองบัวโคก อบต.หนองบัวโคก

8 โครงการส่งเสริมให้ความรู้ประชาชน จดัท้าปูายประชาสัมพันธ์เกี่ยว ตามขอ้บัญญัติฯ ค่าวัสดุส้านักงาน อบต. 1 แห่ง

เพือ่รองรับประชาชนเศรษฐกจิอาเซียน การเขา้สู่ประชาคมอาเซียน
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แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

9 โครงการกอ่สร้างร้ัวส้านักงาน อบต. ฉาบปูนสลัด ร้ัว เสา ทาสี ดิตเหล็กดัดร้ัว 72 ชอ่ง ติดต้ังโคมไฟฟูา ตามขอ้บัญญัติฯ 412,900 อบต. 1 แห่ง

หนองบัวโคก  (ระยะที่2) 41 ดวง พร้อมอปุกรณ์เปิด-ปิด

ผนังกอ่อฐิมอญเต็มพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า 8.16 ตารางเมตร 

10 โครงการปรังปรุงภายในอาคารส้านักงาน ผนังอลูมิเนียมลูกฟูก บุสองด้าน ตามขอ้บัญญัติฯ 17,000 อบต. 1 แห่ง

 อบต.หนองบัวโคก พืน้ทีใ่ชส้อยไม่น้อยกว่า 4.40ตร.ม. จา่ยจากค่าทีดิ่น

(กั้นห้องส่วนการคลัง) พร้อมประตูบานเล่ือน 1 ชดุ และส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ้ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทีดิ่นและ

ส่ิงกอ่สร้าง

11 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงาน จดัซ้ือตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.) ตามขอ้บัญญัติฯ 6,000 อบต. 1 หลัง

ตู้เหล็ก 2 บาน (มอก.)

12 โครงการซ่อมแซมหลังคาทีท่้าการ ซ่อมแซมหลังค่าพืน้ทีไ่ม่น้อยกว่า ตามขอ้บัญญัติฯ 50,000 อบต. 1 แห่ง

อบต.หนองบัวโคก 198 ตร.ม. จา่ยจากค่าทีดิ่น

และส่ิงกอ่สร้าง

ค่าบ้ารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทีดิ่นและ

ส่ิงกอ่สร้าง

13 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับ ตามขอ้บัญญัติฯ 50,000 อบต. 2 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส้าหรับประมวลผล ประมวลผล จ้านวน 3 เคร่ือง อนุมัติสภาฯ 22,000 อบต. 1 เคร่ือง
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แหลง่ทีม่า สถานที่ หน่วย

งบประมาณ ด าเนินการ ด าเนินการ

14 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้ ส้าหรับประมวลผล ตามขอ้บัญญัติฯ 27,000 อบต. 1 เคร่ือง

เคร่ืองคอมพิวเตอร์โน้ตบุค้  จ้านวน 2 เคร่ือง อนุมัติสภาฯ 27,000 อบต. 1 เคร่ือง

15 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลซอร์สี ตามขอ้บัญญัติฯ 18,000 อบต. 1 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี

16 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จดัซ้ือรถจกัรยานยนต์ ขนาดไม่ต้่ากว่า 110 ซีซี ตามขอ้บัญญัติฯ 37,500 อบต. 1 คัน

รถจกัรยานยนต์

17 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จดัซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลซอร์ขาวด้า อนุมัติสภาฯ 3,500 อบต. 1 เคร่ือง

เคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวด้า

18 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ส้านักงานโต๊ะผู้บริหาร จดัซ้ือโต๊ะผู้บริหาร  อนุมัติสภาฯ 15,000 อบต. 1 ชดุ

19 โครงการจดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จดัซ้ือครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตามขอ้บัญญัติฯ 37,500 อบต. 1 คัน

ได้แก ่ยางรถยนต์ แบตเตอร่ีและอปุกรณ์อื่นๆทีเ่กี่ยวขอ้ง

20 โครงการออกหน่วยบริการของภาครัฐ ค่าใชจ้า่ยจดักจิกรรมออกหน่วยบริการของทางภาครัฐและ โอนต้ังจา่ยใหม่ 239,900 อบต. ประชาชน

และภาคเอกชน ประจ้าปี 2557 ภาคเอกชน ในการให้บริการประชาชนในพืน้ทีต้่าบล 11 หมูบ่้าน
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวัโคก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพื่อให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  
ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 
 

  “หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม  ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ใน
การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา จ านวน 5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดชัยภมูิ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เป็นดังนี ้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พันธกิจ 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและต าบล เพ่ือให้การคมนาคมสะดวก 
2. ประสานกับหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อสนับสนุนการ

พัฒนาสาธารณูปโภคในท้องถิ่น ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
3. ติดตั้ง ซ่อมแซม และบ ารุงรักษาโคมไฟ ไฟฟูาสาธารณะตามถนนในหมู่บ้านให้เพียงพอ เพ่ือความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
4. ขยายเขตระบบไฟฟูาเพ่ือให้ครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน 
5. สร้าง ซ่อมแซม พัฒนาระบบประปา เพื่อให้ประชาชนมีน้ าประปาสะอาด และมีใช้อย่างเพียงพอ 
6. สร้างและบ ารุงรักษา ขยายแหล่งน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภค บริโภค และใช้ในการเกษตรให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและเพียงพอ 
3. มีแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
4. เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการให้บริการสาธารณะอ านวยความสะดวกกับประชาชนอย่าง

เพียงพอการคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัยระบบสาธารณูปโภคท่ีทั่วถึงและเพียงพอ 
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เปูาหมาย 
1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและทั่วถึง 
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ 

 แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
2. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 
3. แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมที่มีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีการปรับปรุง 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 

 พันธกิจ 
1. ส่งเสริมความสามารถในการพัฒนาอาชีพของประชาชน เพ่ือสร้างรายได้ รวมทั้งส่งเสริมให้มีการ

ตั้งกลุ่มอาชีพภายในชุมชนให้เกิดกองทุน กลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง  
2. ส่งเสริมความสามารถของเกษตรกรในการสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาคุณภาพ

ผลผลิต รูปแบบที่ได้มาตรฐาน 
3. สนับสนุนด้านวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อกระดับมาตรฐานการผลิต ขยายตลาดผลิต

ภันฑ์กลุ่มอาชีพ สนับสนุนกลุ่มพัฒนาสตรีฯลฯ 
4. ส่งเสริมให้มีศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าระดับต าบล 
5. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าให้เป็นผลิตภัณฑ์ (OTOP) ของต าบล อ าเภอ จังหวัด และระดับประเทศ 
6. ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือก่อให้เกิดรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนระดับฐานรากทางความรู้ 

ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือพัฒนาอาชีพให้มีรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว  
2. สร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนด้วยการส่งเสริมการผลิตเพ่ือบริโภคอย่างเพียงพอภายในชุมชน 
3. สร้างอาชีพและรายได้แก่ชุมชน  
4. ส่งเสริมให้เกิดกลุ่มอาชีพเพ่ือพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐาน น าไปสู่การแก้ปัญหา

ความยากจน 
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 เปูาหมาย 
1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้ 
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
4. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้  
2. แนวทางการส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
3. แนวทางการส่งเสริมการเรียนรูป้ระยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละกลุ่มอาชีพที่ท ากิจกรรมต่างๆ  
2. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร 
3. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
พันธกิจ 
1. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาระดับสูงกว่าภาคบังคับ  
2. ปลูกฝังจิตส านึกให้ประชาชน ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการศึกษา 
3. สนับสนุนให้เด็กวัยเรียนมีพลานามัยที่สมบูรณ์ โดยได้รับอาหารเสริมครบถ้วนตามวัย 
4. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมด้านกีฬา นันทนาการ  
5. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้เยาวชน ประชาชนหันมาสนใจในต

หลักธรรมของศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานของรัฐในการปูองกันและปราบปรามอาชญากรรม เสริมสร้าง

ความปลอดภัย และปูองกันอุบัติภัย 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.) โดยอาศัยการมีส่วนร่วมทุก

ภาคส่วน 
8. สนับสนุนการประกาศท าสงครามต่อต้านยาเสพติด 
9. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับสภาวะของชุมชน และ

ความต้องการข้ันพ้ืนฐานของประชาชน 
10. ส่งเสริม เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน รณรงค์ 

ควบคุม ปูองกันโรคติดต่อ รวมทั้งกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
11. ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผูด้้อยโอกาส 
12. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และองค์กรอ่ืนๆ 
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13. สนับสนุนการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบล เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สร้างเสริมสุขภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

14. พัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของคนภายในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งทางด้านร่างกาย สุขภาพอนามัย 
     ด้านจิตใจ  
2.  เพื่อให้เยาวชน ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านการศึกษา สามารถพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
     และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
3.  ประชาชนได้รับการจัดสวัสดิการสังคม รวมทั้งให้การสงเคราะห์ผู้ยากจน ด้อยโอกาส คนชรา ผู้ปุวย 
     เอดส์ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 
4. ส่งเสริมท านุบ ารุง ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีภายในชุมชน 
เปูาหมาย 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ชุมชน 
3. การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
5. ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
8. การส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผูสู้งอายุ ผู้พิการ ผู้ปวุยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
9. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
2. แนวทางการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. แนวทางการส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
5. แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นที่ได้มาตรฐาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาสังคม 
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5. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงการ
บ าบัดฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 

6. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
7. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 

4.   ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
พันธกิจ 

1. ส่งเสริมให้คนในชุมชนมีจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและใช้พลังงานอย่างมี
คุณค่า 

2. ส่งเสริม ให้ความรู้คนในชุมชนเกี่ยวกับการจัดการขยะ และมลพิษในชุมชน 
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาที่ยั่งยืนและเกิดการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
วัตถุประสงค์ 
1.  รณรงค์ให้ความรู้ในการก าจัดขยะภายในครัวเรือน การจัดการน้ าเสียครัวเรือน ผู้ประกอบการต่างๆ 
2. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม ปลูกจิตส านึกให้มีการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
3. ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 
4. สร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชนโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วน 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม 
เปูาหมาย 
1. ประชาชนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ 
2. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
3. ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และมีการใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปุาชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
ตัวชี้วัด 
1.  ร้อยละของการด าเนินการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ร้อยละของการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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5.   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
พันธกิจ  

- ด้านการเมืองการปกครองท้องถิ่น 
1. ประสานงานกับองค์กรชุมชน ประชาคมหมู่บ้าน เพื่อจัดท าแผนพัฒนาของต าบลให้สอดคล้องกับ

แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ     
2. สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

โดยมุ่งเน้นการประสานใจ ประสานความคิด ประสานการท างานให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดประชุม  อบรม  สัมมนา  ให้ความรู้แก่ผู้น าท้องถิ่นและสมาชิก

สภาท้องถิ่น รวมทั้งเยาวชน  ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา  กลุ่มมวลชนต่าง ๆ เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเมือง การปกครองท้องถิ่นและแนวทางการพัฒนาการปกครอง
ตามระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตลอดจนกระบวนการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม  

- ด้านการบริหารจัดการ 
1. ปรับกระบวนทัศน์และกระบวนการจัดการตลอดจนพัฒนา พนักงาน เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ   

บุคลากร  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ตั้งแต่ระดับล่างสุด จนถึงสูงสุดให้เกิด
วิสัยทัศน์กว้างไกลทันสมัย 

2. ส่งเสริมหลักธรรมาภิบาล  ก าชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความวิริยะ  อุตสาหะ  อย่างยุติธรรม
และมีประสิทธิภาพ  โดยยึดหลัก “ไดป้ระโยชน์ แต่ประหยัด” 

3. ปรับและพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก เพ่ือสนองต่อภารกิจได้อย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ 
โดยปรับปรุงโครงสร้างและการก าหนดภารกิจและหน้าที่ที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ  

4. ส่งเสริมหลักและวิธีการปฏิบัติงาน  ตลอดจนการใช้วิถีชีวิตร่วมกันในองค์กร ตามหลักแห่ง 
“ปัญญาธรรม  คารวะธรรม  สามัคคีธรรม” 

  วัตถุประสงค์ 
1. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย 
3.  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
4. การส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหารายได้ รวมทั้งระบบการ

จัดเกบ็ภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต. 
5. การจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอมีประสิทธิภาพ 
6. การสนับสนุนสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน         
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แนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบ

ประชาธิปไตยและมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
3. แนวทางการพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี 
4. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 

ตัวชี้วัด 

1. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ให้มี
ความรู้คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2. ร้อยละของการด าเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
3. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
4. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา

รายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต 
5. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6. ร้อยละของการด าเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร ์
 3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
  3.1.1 การพัฒนาตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  

  การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน  
(รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา)  
 รัฐบาลภายใต้การนาของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 สรุปสาระส าคัญดังนี้  
1. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
 สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นองค์ประกอบส าคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเป็นหน้าที่ส าคัญยิ่งยวด ในอันที่จะเชิดชูสถาบันนี้ไว้ด้วยความจงรักภักดีและ
ปกปูองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใช้มาตรการทางกฎหมาย มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไม่ค านึงถึงความรู้สานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจน
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและเป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และพระราชกรณียกิจ เพ่ือ
ประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สถานศึกษา 
ตลอดจนหน่วยงานทั้งหลายของรัฐเรียนรู้เข้าใจหลักการทรงงาน สามารถน าหลักดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้
แพร่หลายเป็นที่ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้าง อันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์ พูนสุขแก่ประชาชนในที่สุด  
2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการต่างประเทศ  
 2.1 ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความ
มั่นคงอาเซียนในกิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไข
ปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพ่ือนบ้าน และการเสริมสร้างศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารร่วมกันของอาเซียนโดยเน้นความร่วมมือเพ่ือปูองกัน แก้ไขข้อพิพาทต่าง ๆ และการแก้ไข
ปัญหาเส้นเขตแดนโดยใช้กลไกทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี ทั้งจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนที่ชายแดนทั้งทางบกและทางทะเล รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน โดยใช้ระบบเฝูาตรวจที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ก าหนดให้ปัญหายาเสพติด การค้าอาวุธ 
การค้ามนุษย์ การกระท า อันเป็นโจรสลัด การก่อการร้ายสากลและอาชญากรรมข้ามชาติเป็นปัญหาเฉพาะ
หน้าที่ต้องได้รับการปูองกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายที่ เข้มงวดและจัดการปัญหาอ่ืน ๆ ที่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องให้เบ็ดเสร็จ เช่น ปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเข้าเมือง การจัดระเบียบ
แรงงานต่างด้าว เป็นต้น  
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 2.2 เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ 
สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีซึ่งเป็นพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสก่อความรุนแรงแทรกซ้อนเพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝุายบ้านเมือง  
ทั้งจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศท่ีอาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้  
 2.3 พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบปูองกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อม ใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการปูองกันประเทศ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การ
พ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมปูองกันประเทศได้พร้อมทั้งน าศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
การปูองกันบรรเทาสาธารณภัย การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาความมั่นคงภายในโดยมุ่งระดม
สรรพกาลังจากทุกภาคส่วนทั้งในระดับชุมชน ท้องถิ่น ภูมิภาค และนานาชาติ โดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก  
 2.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบาย  การต่างประเทศเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง เศรษฐกิจ 
หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น  
3. การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ  
 ความเหลื่อมล้ าในสังคมเป็นอีกสาเหตุหนึ่งของปัญหาความขัดแย้งและความเดือดร้อนทั้งหลายของ
ประชาชน จึงมีนโยบายที่จะด าเนินการดังนี้  
 3.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ที่มั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน 
รวมทั้งสตรี ผู้ด้อยโอกาส และแรงงานข้ามชาติที่ถูกกฎหมาย พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพแรงงาน โดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน  ทั้งจะเชื่อมโยง
ข้อมูลและการด าเนินการระหว่างหน่วยงานของรัฐกับเอกชน เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของพ้ืนที่และของ
ประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบที่ถูกกฎหมายมากขึ้น  
 3.2 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงาน
ข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศและเด็ก และปัญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับ
ที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวด ในการระวังตรวจสอบ  
 3.3 ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้
ยากไร้ตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ สตรี และเด็ก  
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 3.4 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพ่ือส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมที่เหมาะสม 
เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้านสถานพักฟ้ืน และโรงพยาบาล 
ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงินการคลังส าหรับ
การดูแลผู้สูงอายุ  
 3.5 เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมที่มีความหลากหลายเนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยสร้าง
ความเข้มแข็งและความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน  
 3.6 จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
และประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้
ประกาศไว้แล้ว  
 3.7 แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้าเขตปุาสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองให้แก่ผู้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้า และออกมาตรการปูองกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่
เกษตรกร ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขต
พ้ืนที่ปุาที ่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิดข้อขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ  
4. การศึกษาและเรียนรู้ การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 รัฐบาลจะน าการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความเป็นไทย มาใช้
สร้างสังคมให้เข้มแข็งอย่างมีคุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันดังนี้  
 4.1 จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษา ในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ ประกอบ
อาชีพและด ารงชีวิตได้โดยมีความใฝุรู้และทักษะที่เหมาะสม เป็นคนดีมีคุณธรรม สร้างเสริมคุณภาพการเรียนรู้ 
โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ลดความเหลื่อมล้า และพัฒนากาลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสม
กับพ้ืนที ่ทั้งในด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  
 4.2 ในระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความจ าเป็นของผู้เรียนและลักษณะพ้ืนที่ของสถานศึกษา และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกู้ยืมเงิน เพ่ือ
การศึกษาให้มีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก่ ผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดให้มี
คูปองการศึกษาเป็นแนวทางหนึ่ง  
 4.3 ให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไปมีโอกาส
ร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัด การศึกษาสู่สถานศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามศักยภาพและความ
พร้อม โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่องตัวขึ้น  
 4.4 พัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือให้สามารถมีความรู้และทักษะใหม่ที่
สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายตามแนวโน้มการจ้างงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรู้และหลักสูตร
ให้เชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรู้และคุณธรรมเข้าด้วยกันเพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาผู้เรียนทั้งในด้าน
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ความรู้ ทักษะ การใฝุเรียนรู้ การแก้ปัญหา การรับฟังความเห็นผู้อ่ืน การมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็น
พลเมืองด ีโดยเน้นความร่วมมือระหว่างผู้เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  
 4.5 ส่งเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน เพ่ือสร้างแรงงานที่มีทักษะโดยเฉพาะใน
ท้องถิ่นท่ีมีความต้องการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็นครู เน้นครูผู้สอนให้
มีวุฒิตรงตามวิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอน เพ่ือเป็น
เครื่องมือช่วยครูหรือเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เช่น การเรียนทางไกล การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น รวมทั้งปรับระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการจัดการเรียน การสอนและการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 4.7 ทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ๆ สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาท
ส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์
ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน และมีส่วนร่วมใน การพัฒนาสังคมตามความพร้อม  
 4.8 อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และเผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
รวมทั้งความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรู้สร้างความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และความ
เป็นไทย น าไปสู่การสร้างความสัมพันธ์อันดี ในระดับประชาชน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ 
ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ  
 4.9 สนับสนุนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้าน และวัฒนธรรมสากล 
และการสร้างสรรค์งานศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นสากล เพ่ือเตรียมเข้าสู่เสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก  
 4.10 ปลูกฝังค่านิยมและจิตสานึกที่ดี รวมทั้งสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ เพ่ือเปิดพ้ืนที่สาธารณะให้
เยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสแสดงออกอย่างสร้างสรรค์  
5. การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเข้มแข็งให้แก่การให้บริการ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชนโดยเน้นความทั่วถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้   
 5.1 วางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ โดย
ไม่มีความเหลื่อมล้าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเน้นการปูองกันโรคมากกว่ารอให้ปุวยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยู่ที่ส่วนกลางปรับระบบการจ้างงาน  การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสมกับท้องถิ่นและให้ภาคเอกชนสามารถมีส่วนร่วมในการจ้างบุคลากรเพ่ือ
จัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเป็นผู้กากับดูแล สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยส่งเสริมการร่วมลงทุนและการใช้ทรัพยากรและบุคลากรร่วมกันโดยมี
ข้อตกลงที่รัดกุมและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝุาย  
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 5.3 เสริมความเข้มแข็งของระบบเฝูาระวังโรคระบาด โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ า โดยมี
เครือข่ายหน่วยเฝูาระวัง หน่วยตรวจวินิจฉัยโรค และหน่วยที่สามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดกั้นการ
แพร่กระจายได้อย่างทันท่วงที  
 5.4 ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันน าไปสู่การบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการ
ร่วมมือระหว่างฝุายต่าง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือปูองกัน การรายงานและการดูแลผู้บาดเจ็บ  
 5.5 ส่งเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนให้มีน้ าใจนักกีฬา มี
วินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท และมีความสามัคคี อีกทั้งพัฒนานักกีฬาให้มีศักยภาพสามารถแข่งขันใน
ระดับนานาชาติจนสร้างชื่อเสียงแก่ประเทศชาติ  
 5.6 ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม เพ่ือปูองกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น 
และปัญหาด้านการแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มี
มาตรการและกฎหมายที่รัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเป็นปัญหาใหม่ของสังคม  
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสาธารณสุข โดยจัดให้มีบุคลากรและ
เครื่องมือที่ทันสมัย และให้มีความร่วมมือ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศ 
โดยเฉพาะในการปูองกันและรักษาโรคที่มีความส าคัญ  
6. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 ความไม่สงบทางการเมืองที่ด าเนินมานานกว่า 6 เดือน จนถึงกลางปีนี้ มีผลให้เศรษฐกิจชะลอตัวลง
อย่างมาก แม้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ด าเนินการกระตุ้นเศรษฐกิจจนเริ่มฟ้ืนตัวแล้ว แต่ก็ยังไม่อาจ
ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงหลายเรื่อง 
เพ่ือที่จะสร้างพ้ืนฐานเศรษฐกิจให้สามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ตั้งแต่การจัดเก็บภาษี ซึ่งยังไม่
เพียงพอต่อการบริหารและพัฒนาประเทศอย่างเต็มศักยภาพ ปัญหาหนี้ภาครัฐ การใช้พลังงานอย่างฟุุมเฟือย
ตลอดจนปัญหาการใช้น้ าในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซึ่งขาดแคลนเป็นประจ าในฤดูแล้ง ในขณะที่มีน้ า
ท่วมบ่อยครั้งในฤดูฝน ซึ่งเป็นอุปสรรค ต่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจ 
เป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และ
ระยะยาวที่ต้องวางรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้  
 6.1 ในระยะเร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนด
ภายในสิ้นปีนี้ และสานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ 
โดยติดตามให้มีการเบิกจ่ายอย่างคล่องตัวตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น รวมทั้งจะดูแลไม่ให้มีการใช้
จ่ายที่สูญเปล่า เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค  
 6.2 สานต่อนโยบายงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดท าไว้ โดย
น าหลักการส าคัญของการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ให้ความส าคัญ ใน
การบูรณาการงบประมาณและความพร้อมในการด าเนินงานรวมทั้งนาแหล่งเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ด้วย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมประหยัด ไม่ซ้ าซ้อน และมีประสิทธิภาพ ทบทวน
ภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจ าเป็น และแสดงรายการลงทุน
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ในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่ไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจ่ายงบประมาณตั้งแต่ระดับกระทรวงจนถึงระดับท้องถิ่น เพ่ือช่วยสร้างงานและกระตุ้นการบริโภค โดยจะ
จัดให้มีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไม่ให้มีการใช้จ่ายที่สูญเปล่า  
 6.3 กระตุ้นการลงทุนด้วยการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
ส่งเสริมการลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานประเภทที่มีผลตอบแทน
ดี เช่น โครงการขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดท าเป็นโครงการลงทุนร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้าง
บรรยากาศการลงทุนที่ดีท้ังในวงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงิน  
 6.4 ดูแลเกษตรกรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การลดต้นทุนการผลิต การช่วยเหลือ
ในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึง การช่วยเหลือเกษตรกรรายย่อยตลอดจนถึงการใช้กลไกตลาดดูแลราคาสินค้า
เกษตรประเภทที่ราคาต่ าผิดปกติให้สูงขึ้นตามสมควร  

6.5 ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้นตลอดจนลดขั้นตอนของกระบวนการด้าน
ธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มีศักยภาพเพ่ือขยาย
ฐานการส่งออกซ่ึงครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความส าคัญมากขึ้น  
 6.6 ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อการท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ และสร้างสิ่งจูงใจและสิ่ง
อานวยความสะดวกท่ีเกื้อกูลต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ครอบคลุมแหล่งท่องเที่ยวอันมี
ลักษณะโดดเด่นร่วมกันหรือจัดเป็นกลุ่มได้ เช่น กลุ่มธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น และสุขภาพ เช่น น้ าพุร้อนธรรมชาติ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในประเทศทั้งที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเดิมและแหล่งท่องเที่ยวใหม่ โดยเน้นการให้ความรู้
และเพ่ิมมาตรฐาน  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม ตลอดจนการอา
นวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่นักท่องเที่ยว  
 6.7 ในระยะต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกัน เพ่ือที่จะสนับสนุนการฟ้ืนตัว
ของเศรษฐกิจพร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม  
 6.8 แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนทั้งที่ท่วมเป็นบริเวณกว้างและท่วมเฉพาะพ้ืนที่ และปัญหาขาดแคลนน้ า
ในบางพ้ืนที่และบางฤดูกาล ซึ่งน าความเสียหายและทุกข์ร้อนมาให้แก่เกษตรกร โดยระดมความคิดเพ่ือหาทาง
ปูองกันไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นเหตุการณ์น้ าท่วมในปี 2554 และหาวิธีที่จะแก้ปัญหาน้ าท่วมเฉพาะพ้ืนที่
ให้ลดลงโดยเร็ว ไม่กระทบต่อพืชผลส่วนภาวะภัยแล้งจนเกิดการขาดแคลนน้ าเพ่ือการเกษตรนั้น รัฐบาลจะเร่ง
ด าเนินการจัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจายครอบคลุมทั่วพ้ืนที่เพาะปลูกให้มากที่สุด ซึ่งจะสามารถท าได้ใน
เวลาประมาณ 1 ปี  
 6.9 ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆ ให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระภาษีที่เหมาะสม
ระหว่างน้ ามันต่างชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานของประเทศและให้ผู้บริโภค
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ระมัดระวังที่จะไม่ใช้อย่างฟุุมเฟือย รวมถึงด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบ
ใหม่ทั้งในทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟูาเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ทั้ง
จากการใช้ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด ด้วยวิธีการที่เปิดเผย โปร่งใส เป็นธรรม และ
เป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาพลังงาน  
 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีให้จัดเก็บได้อย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงอัตรา
ภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้า
และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม่ ซึ่งจะเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุดรวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มี
รายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น  
 6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดขึ้นในช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งมีจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้าน
บาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
น้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระ
คืนให้นานที่สุดเพื่อลดภาระของงบประมาณในอนาคต  
 6.12 ในระยะยาว พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและคมนาคม ด้านคมนาคมทางบกโดยเริ่ม
โครงการรถไฟฟูาขนส่งมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟูาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม
เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าต่อได้
ทันท ีด้านคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่า
อากาศยานสากลในภูมิภาคส่งเสริมการใช้ประโยชน์ท่าอากาศยานในภูมิภาค  เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศการซ่อมบ ารุงอากาศยาน และการพัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการขนส่งทางอากาศให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานในระดับสากล รวมทั้งการใช้ท่าอากาศยานในภูมิภาคเสริมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ท่าอากาศยานดอนเมือง เช่น ท่าอากาศยานอู่ตะเภา เป็นต้น และด้านการคมนาคมทางน้ าโดยพัฒนาการขนส่ง
สินค้าทางล าน้ าและชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศเริ่มจากการเร่งรัดพัฒนาท่าเทียบเรือ
ชายฝั่งที่ท่าเรือแหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งทะเลอ่าวไทยและ อันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในลาน้ า
เจ้าพระยาและปุาสักมีการใช้ประโยชน์ในการขนส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่ อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบัง 
รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึก  
 6.13 ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มีการแยกบทบาท และภารกิจของหน่วยงาน
ระดับนโยบาย หน่วยงานกากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานกากับดูแลระบบราง เพ่ือ
ท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการให้บริการและความปลอดภัยโครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม  การลงทุน 
การบ ารุงรักษา และการบริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของ
ประเทศ รวมทั้งพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสาขาขนส่งและการประกอบกิจการโลจิสติกส์
ให้ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ รวมทั้งสนับสนุนให้ภาคเอกชน
เข้ามามีส่วนร่วมในภาคขนส่งเพ่ิมข้ึน  
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 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้ โดยจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนารัฐวิสาหกิจที่ชัดเจนพร้อมทั้งก าหนดเปูาหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหา
และฟ้ืนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาด้านการเงินและการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติ ตลอดจนพิจารณา
ความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจ
เป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนากลไก การการกับดูแลรัฐวิสาหกิจที่เข้มแข็ง 
เพ่ือให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม ค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศส่วนรวมคุ้มครองผู้ใช้บริการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการประชาชนได้ตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ รวมทั้งมีการบริหารจัดการหนี้ทั้งในส่วน
ที่รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพเพ่ือลดภาระทางการคลัง  
 6.15 ในด้านเกษตรกรรม ด าเนินการใน 2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้าง การผลิตสินค้าเกษตรให้
สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การแบ่งเขต เพ่ือปลูกพืชผลแต่ละชนิด และการสนับสนุนให้
สหกรณ์ของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผู้ซื้อพืชผลจนถึงการแปรรูปและการส่งออก
ได้ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้สหกรณ์เป็นผู้ค้าขายสินค้าเกษตรรายใหญ่อีกรายหนึ่ง ซึ่งจะช่วยคานอ านาจของกลุ่ม
พ่อค้าเอกชนที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีความสมดุลมากขึ้น  
 6.16 ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการวิจัยเกษตรแปร
รูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้
เทคโนโลยีขัน้สูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ  
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง  สามารถ
แข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต 
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการสนับสนุนและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้านการเข้ าถึงแหล่ง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ  
 6.18 ส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับเคลื่อนได้อย่างจริงจัง  
ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัยใหม่ได้ ซึ่งหมายรวมถึงการ
ผลิตและการค้าผลิตภัณฑ์ดิจิทัลโดยตรง ทั้งผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ อุปกรณ์สื่อสารดิจิทัล 
อุปกรณ์โทรคมนาคมดิจิทัล และการใช้ดิจิทัลรองรับการให้บริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน ๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคสื่อสารและบันเทิง ตลอดจนการใช้ดิจิทัลรองรับการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงให้ดูแลและผลักดัน
งานส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง  
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7. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน  
 การรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งจะมีผลใช้บังคับอย่างเต็มที่  ณ สิ้นปี 2558 จะเกิด
ประโยชน์แก่ประเทศไทยเป็นอย่างมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องต่าง ๆ ให้พร้อม การเร่งด าเนินการ
เตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องความเชื่อมโยงด้านระบบการขนส่งและโลจิสติกส์  ด้านกฎระเบียบ การอานวย
ความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด่านชายแดนและการเตรียมการด้านทรัพยากรมนุษย์ จะส่งเสริมบทบาท
และการใช้โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยร่วมกับประชาชนอาเซียน  
 7.1 เร่งส่งเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยายความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคมที่
เชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการลงทุน
ภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว  เร่งขยายการจัดท าข้อตกลงการ
ยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการศุลกากร
ให้สะดวก ลดขั้นตอนต่าง ๆ หรือยกเลิกขั้นตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษีและการอานวยความสะดวก อ่ืน 
ๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการตั้งส านักงานปฏิบัติการประจ าภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้กรุงเทพมหานคร
เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด   
 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลงในการ
เคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย ให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถด าเนินธุรกิจ
ร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือน าไปสู่ความเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลาย เพ่ือ
ขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม  
 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ทั้งแรงงานวิชาชีพ 
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไม่มีทักษะ โดยการเร่งรัดและขยายผล การใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยค านึงถึงความเป็นเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน  8 กลุ่ม ที่มี
ข้อตกลงการเปิดเสรีในอาเซียนควบคู่ไปกับการวางแผนด้านการผลิตให้เพียงพอ การยกระดับฝีมือแรงงานใน
กลุ่มอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้น การส่งเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อใช้ในการประเมินค่าจ้างแรงงาน  
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 7.4 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
โดยเร่งขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 
ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนซึ่งจะช่วย
สนับสนุนให้ความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ในอาเซียนสัมฤทธิผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  
 7.5 ต่อเชื่อมเส้นทางคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์จากฐานการผลิตในชุมชนสู่แหล่งแปรรูป เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าทั้งภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผู้ประกอบการรายย่อยสู่ตลาด
ที่กว้างขวางยิ่งขึ้นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศและขณะเดียวกันก็ช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจแก่พ้ืนที่
ต่าง ๆ ภายในประเทศด้วย  
 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด่านการค้าชายแดน และโครงข่ายการคมนาคม
ขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน  
โดยปรับปรุงโครงข่ายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการค้าและการขนส่งสินค้าข้ามแดนอย่างต่อเนื่อง โดยในระยะแรกให้ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 
6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้านคลองใหญ่ ซึ่งจะท าให้ระบบ
ขนส่งและ โลจิสติกส์สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการ
เดินทางและการขนส่งที่คาดว่าจะเพ่ิมข้ึนจากการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
 รัฐบาลให้ความส าคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรม เพ่ือนาไปสู่การผลิตและ
บริการที่ทันสมัยดังนี้  
 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เปูาหมายให้ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 1 ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มี
ระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน  
 8.2 เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว่างวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกาลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การเชื่อมโยงระหว่างการ
เรียนรู้กับการท างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานในภาคเอกชน  และการให้
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจากหน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ  
 8.3 ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการนางานวิจัยและพัฒนาไป
ต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมทั้งส่งเสริมการจัดท าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุ่มจังหวัด 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์  โดย
ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน  
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 8.4 ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง ยานยนต์ 
ไฟฟูา การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศ ส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ ที่เป็นผล
จากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออานวย เพ่ือ
สร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศจะให้มีเงื่อนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย  
 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการวิจัยและ
พัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่ส าคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิงพาณิชย์ของ
ภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งศูนย์วิเคราะห์ ห้องปฏิบัติการสถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น  
9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 ในปัจจุบันมีการบุกรุกที่ดินของรัฐและตัดไม้ท าลายปุามากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพที่เคยอุดมสมบูรณ์ เช่น ปุาไม้ สัตว์ปุา พันธุ์พืช และแร่ธาตุถูกท าลายหรือนาไปใช้ประโยชน์ทาง
พาณิชย์โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นอันมาก ทั้งปัญหาภาวะมลพิษ โดยเฉพาะขยะประเภท ต่าง ๆ ก็รุนแรง
ยิ่งขึ้น รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์
และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนดังนี้  
 9.1 ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกปูองและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรปุาไม้ และสัตว์ปุา โดยให้
ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ จัดท าแนวเขตที่ดินของรัฐให้ชัดเจน เร่งรัดกระบวนการ
พิสูจน์สิทธิการถือครองที่ดินในเขตที่ดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใช้เพ่ือการบริหารจัดการ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสมัยและ สร้างบรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมโดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ปุาต้นน้ าและพ้ืนที่อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญเชิงนิเวศ ก าหนดพื้นที่แนวกันชนและที่ราบเชิงเขาให้เป็นพ้ืนที่
ยุทธศาสตร์การปลูกปุาเพ่ือปูองกันภัยพิบัติและปูองกันการบุกรุกปุา ขยายปุาชุมชน และส่งเสริมการปลูกไม้มี
ค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไม้จากปุาธรรมชาติ  รวมทั้งผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของระบบนิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เช่น โครงการปลูกปุาเพ่ือ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรปุาไม้แบบมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เป็นต้น  
 9.2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง
ยั่งยืน ค านึงถึงขีดจ ากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว สร้างโอกาสในการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์อันเกิดขึ้น
จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม เพ่ือสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความ
มั่นคงทางด้านอาหาร สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน และการพัฒนา เพ่ือสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งให้การคุ้มครองเพ่ือให้เกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 9.3 ในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดิน และแก้ไขการบุกรุก ที่ดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับปุาได้ เช่น ก าหนดเขตปุาชุมชนให้ชัดเจน พ้ืนที่ใดที่สงวนหรือกัน
ไว้เป็นพื้นที่ปุาสมบูรณ์ก็ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดพ้ืนที่ใดสมควรให้ประชาชนใช้ประโยชน์ได้ก็จะ
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ผ่อนผันให้ตามความจ าเป็นโดยใช้มาตรการทางการบริหารจัดการ มาตรการทางสังคมจิตวิทยา และการปลูก
ปุาทดแทนเข้าด าเนินการ ทั้งจะให้เชื่อมโยงกับการส่งเสริมการมีอาชีพและรายได้อ่ืนอันเป็นบ่อเกิดของ
เศรษฐกิจชุมชนที่ต่อเนื่องเพ่ือให้คนเหล่านั้นสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยที่ดินยังเป็น
ของรัฐจะจัดท าฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการ จัดท าทะเบียนผู้ถือครองที่ดินในที่ดินของรัฐ ปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการที่ดินของรัฐและเอกชนให้มีเอกภาพเพ่ือท าหน้าที่ก าหนดนโยบายด้านที่ดินในภาพรวม และ
ปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน เร่งรัดการจัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ยากไร้โดยไม่ต้องเป็นกรรมสิทธิ์ 
แต่รับรองสิทธิร่วมในการจัดการที่ดินของชุมชน ก าหนดรูปแบบที่เหมาะสมของธนาคารที่ดินเพ่ือให้เป็นกลไกใน
การนาทรัพยากรที่ดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จัดให้
มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณร่วมกัน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การจัดท าแผนงานโครงการ ไม่เกิดความซ้ าซ้อน มีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบ และสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า โดยจัดตั้งหรือก าหนดกลไกในการ
บริหารจัดการน้ าพร้อมทั้งมีการนาเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในระบบของการบริหารจัดการน้ าและ
การเตือนภัย  
 9.5 เร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค เพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชน โดยให้ความส าคัญในการเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะเป็นลาดับ
แรก ส่งเสริมให้เกิดกลไกการคัดแยกขยะ เพ่ือน ากลับมาใช้ใหม่ให้มากที่สุด เร่งกาจัดขยะมูลฝอยตกค้างสะสม
ในสถานที่กาจัดขยะ ในพ้ืนที่วิกฤติซึ่งจะใช้ที่ดินของรัฐเป็นหลัก ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอย โดย
การแปรรูปเป็นพลังงานก็จะสนับสนุนให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้น จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งในบ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและให้
แยกเป็นสัดส่วนจากบ่อขยะชุมชน ส าหรับขยะของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อจะพัฒนา
ระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝูาระวังไม่ให้มีการลักลอบทิ้ง รวมทั้งจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายที่เกิดจากการรั่วไหล และการเกิดอุบัติเหตุ ให้ความส าคัญในการจัดการอย่างครบวงจร และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดในระดับพ้ืนที่ จะเร่งแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่มาบตา
พุดซึ่งเป็นฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการลดและขจัดมลพิษ การฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรม รวมทั้ง
การพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสร้างพ้ืนฐาน และการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
10. การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณและอ านาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซึ่งสามารถให้คุณให้โทษให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อ
การท ามาหากินและการด ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วน
กลายเป็นสาเหตุหนึ่งของความขัดแย้งในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ  เป็นอุปสรรคต่อการ
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พัฒนาประเทศเพราะติดขัดที่กฎระเบียบนานาประการซึ่งมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไข  ให้ทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง 
ใช้เวลามากมีการขออนุญาตซ้ าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการ
ปล่อยปละละเลยสลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชันสร้างความไม่
เป็นธรรมและเหลื่อมล้าในสังคม ไม่จูงใจให้นักลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังที่ปรากฏในผลการส ารวจ
หรือรายงานประจ าปีของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกี่ยวกับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและความสะดวก
หรือยากง่ายในการท าธุรกิจในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้  
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ  ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ านาจหน้าที่ซ้ าซ้อนหรือลักลั่นกันหรือมีเส้นทางการ
ปฏิบัติงานที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส 
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงค่าตอบแทน
บุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหม่การตอบสนองความต้องการของประชาชนในฐานะที่เป็นศูนย์กลาง และการอานวยความสะดวกแก่
ผู้ใช้บริการเพ่ือสร้างความ เชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ  โดยจะ
ด าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด าเนินการได ้ 
 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว 
ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน 
ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใสมิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือ
ใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ  
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ
การเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ
สาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพ่ือให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  
 10.4 เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปูองกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการนาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝุายต่าง ๆ  
 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิก
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หรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาส
การทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาว 
ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน  
 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและ
เป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ  และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้างการร่วมทุน 
การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ โดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์
ขัดแย้งหรือทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ   
 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสอดส่อง เฝูาระวัง 
ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้เกีย่วข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง  
11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 ในสังคมที่อารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเป็นใหญ่ ไม่ใช่ตัวบุคคลหรืออ าเภอใจของเจ้าหน้าที่
ผู้ปกครองย่อมเป็นสาระส าคัญ แต่หลักนิติธรรมจะเป็นที่ยอมรับนับถือได้มิใช่เพียงสักแต่ว่ามีกฎหมาย  หาก
กฎหมายเหล่านั้นต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงและความต้องการของประชาชน  เป็นธรรม คุ้มครองสิทธิ
มนุษยชน ทั้งต้องมีกระบวนการยุติธรรมที่เข้าถึงได้ง่ายมีมาตรฐานตามหลักสากล  ทันสมัยและเป็นธรรมด้วย 
มิฉะนั้นจะกลายเป็นสาเหตุแห่งความขัดแย้งและการโกรธแค้นชิงชังไม่สิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกล่าวดังนี้  
 11.1 ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ ที่
ล้าสมัย ไม่เป็นธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 
การประกอบธุรกิจหรือไม่เอ้ือต่อศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศโดยจะใช้กลไกของหน่วยงานเดิมที่มีอยู่
และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ  
 11.2 เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายและจัดท ากฎหมายให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือแก่ภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่จะเปิดกว้างขึ้น 
และให้บุคลากรของหน่วยงานทางกฎหมายมีส่วนให้ความรู้เสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน  การ
ด าเนินคดีปกครอง การยกร่างกฎหมาย และการตีความกฎหมายแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  
 11.3 ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐ  
 11.4 น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้เพ่ือเร่งรัด การด าเนินคดีทุกขั้นตอน
ให้รวดเร็ว เกิดความเป็นธรรม และมีระบบฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกันสามารถใช้ติดตามผลและน าไปใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมได้  
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 11.5 ปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมายและค่าใช้จ่ายแก่ประชาชน ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม 
โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว ส่งเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุ้มครองช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส 
คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับผลกระทบจากความไม่เป็นธรรม โดยเน้น
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ ความเป็นธรรมของผู้ได้รับผลกระทบ และการไม่แอบอ้างฉวย
โอกาสโดยทุจริตจากระบบการช่วยเหลือดังกล่าว  
 11.6 น ามาตรการทางการเงิน ภาษ ีและการปูองกันการฟอกเงินมาใช้ในการปูองกันและปราบปราม  
ผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานทาส 
การก่อการร้ายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ   
 

ค่านิยม 12 ประการ เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ดังนี้  
 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน  
 2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
 3. กตัญญู ต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
 4. ใฝุหาความรู้ หมั่นศึกษา เลา่เรียน ทางตรงและทางอ้อม  
 5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
 6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
 7. เขา้ใจ เรียนรู้ การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
 8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
 9. มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 10. รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัส ของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย และขยายกิจการ          
เมื่อมีความพร้อม โดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
 11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝุายต่างๆ หรือกิเลส มีความละอาย เกรง
กลัวต่อบาป ตามหลักของศาสนา  
 12. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และต่อชาติ มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง  
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความส าคัญกับการสร้างกระบวนการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติอย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และ
ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้  

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปน็ไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง  
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพืน้ฐานที่ท่ัวถึง 
มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกนั 
ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจ 
ที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”  

วิสัยทัศน์และพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าวจึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้  

วิสัยทัศน์  
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”  

พันธกิจ  
 1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมที่มีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิตได้รับการคุ้มครองทาง
สังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค 
ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่
โปร่งใส เป็นธรรม  
 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมใน
แต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  
 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา 
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
 4) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม ของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
1. วัตถุประสงค ์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข  
 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  
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 3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน เป็นผู้น าการผลิตสินค้าและ
บริการบนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิต
และการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่าง ๆ  
 4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ  

2. เป้าหมายหลัก  
 1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมขึ้น ความเหลื่อมล้าในสังคมลดลง และ
ภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดีขึ้น  
 2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งมากข้ึน  
 3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ โดยให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 และลดปริมาณการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
 4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

3. ตัวช้ีวัด  
 1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด
ร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม 
คดีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000 ครัวเรือน คดีในศาลปกครองต่อ 10,000 ครัวเรือน และดัชนี
ภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบไม่ต่ ากว่า 1.5 คะแนน  
 2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย สัดส่วนผู้ใช้อินเตอร์เน็ตเพ่ือการเรียนรู้ จ านวนบุคลากรด้าน
การวิจัยและพัฒนา อัตราการเจ็บปุวยด้วยโรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว  
 3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP  
 4) คุณภาพน้ าและอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละของพ้ืนที่ปาไม้ต่อพ้ืนที่ประเทศ และสัดส่วน
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ  
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ยุทธศาสตร์ประเทศ  
 1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงปัจจัยการประกอบอาชีพ 
ทั้งแหล่งทุน โครงสร้างพื้นฐานและทักษะความรู้ที่จะเป็นฐานการประกอบอาชีพที่มั่นคง  
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เพ่ือพัฒนาคุณภาพคนไทย
ทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกวัฒนธรรมที่ดีงามและรู้คุณค่าความ
เป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 3. ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือให้ภาคเกษตรเป็น
ฐานการผลิตที่มั่นคงและเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตสินค้าเกษตร อาหารและพลังงานที่มีมูลค่าเพ่ิม 
มีคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดใน
ระดับราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม  
 4. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน เพ่ือปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขัน
เสรีและเป็นธรรมให้ประเทศไทย  
 5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  มุ่ง
เพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบด้านที่ตั้งของประเทศในเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงที่ส าคัญ
ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิก เสริมสร้างประโยชน์ของไทยในด้านการค้า การลงทุน การเงินและโอกาสด้าน
การตลาดระหว่างประเทศ ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการอนุรักษ์ และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1   
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสนิค้าและบรกิาร สรา้งมูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
เป้าประสงค์  
 1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพิ่มข้ึน  
 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  
 3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย  
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 3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้มาตรฐาน  
 4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น  
 5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร  
กลยุทธ์และแนวทาง  
 1.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
 1.1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน  
 1.1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ่ กลาง และเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า  
 1.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ได้แก ่ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน พริก ยางพารา ตลอด
ห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  
 1.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด  
 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
 1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ  
 1.2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด  
 1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการเกษตร การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร  
 1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
 1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุน
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหาร  
 1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต และส่งเสริมสินค้าเกษตรและเกษตร
แปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด  
 1.2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน  
 1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต  
 1.2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม  
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1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
 1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร สภาเกษตรกรแห่งชาติ และเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร  
 1.3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรอินทรีย์ และการท า
เกษตรยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน  เพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร  
 1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร และพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  
1.4 พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองท่ีดิน  
 1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม  
 1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์/จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากิน และประชาชนที่
ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  
 1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม ทั้งเขตเกษตร
เศรษฐกจิและการจัดท าผังเมือง และผังชุมชน  

2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  
 2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
 2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของจังหวัด เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน อุตสาหกรรมสิ่งทอ และ
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช  
 2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาการผลิต การขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ  
 2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า  (Cluster และ Supply 
Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
 2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  
 2.1.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือ
รองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  
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2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ  
 2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือที่ได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
 2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรม และมีความ
เสมอภาคในการจ้างงาน  
 2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากข้ึน  
 2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง  
 2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน แรงงานสัมพันธ์ มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
 2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม
กับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ  
 2.2.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม  
2.3 พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
 2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ  
 2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช  

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ  
3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
 3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  
 3.1.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 
โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่ ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน การ
ประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ  
 3.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า 
และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
 3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู ้เอกลักษณ์ 
วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้  
3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด  
 3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้า
และบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้ ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน(SMEs) ให้เกิด
ความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  
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 3.2.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทางทาง
การค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและท่ัวถึง รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย
การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัดเพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
 เป้าประสงค์  
 1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพ่ิมขึ้น  
 2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  
 3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด  
 1. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว  
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว  
 3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
 กลยุทธ์และแนวทาง  
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 1.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน  
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว ปรับปรุงมาตรฐานสิ่งอานวยความ
สะดวก ความปลอดภัย และสุขอนามัย ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและ
ผู้สูงอายุ  
 1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล  
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย  
 2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว  
 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ  
 2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยวที่สร้างสรรค์จาก
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออานวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ  
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3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน  
 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
 3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
 3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพ่ือการท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
 3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน  
 เป้าประสงค์  
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน  
 2. การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 1. สัดส่วนของพ้ืนที่ปุาสมบูรณ์ต่อพื้นที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 2. สัดส่วนพืน้ที่ปุาที่ได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์  
 3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
 5. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน  
 กลยุทธ์และแนวทาง  
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และทุกภาคส่วน ใน
การอนุรักษ ์ฟ้ืนฟ ูพัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ  
 1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม รวมทั้ง
แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ  
 1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพ้ืนที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด  
 1.4 พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม ดินขาดอินทรียวัตถุ และการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
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 1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า และการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอ และจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า  
2.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
 2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์  
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่ เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกาจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสียชุมชน  
 2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
 2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การจัดการองค์ความรู้ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือใน
การวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย  
การอนุรักษ์ การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและ
บริการที่มีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 2.7 ส่งเสริมเกษตรกร ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้
พลังงานทดแทน การผลิตพืชพลังงานทดแทน การปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง เพ่ือสร้างรายได้ และ
ลดรายจ่ายด้านพลังงาน  
 3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 3.1 การจัดท าแผนที่เพื่อบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยจัดลาดับ
ความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝูาระวัง และแนวทางบรรเทาและปูองกันผลกระทบ  
 3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต 
โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ  
 3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ ให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล  
 3.4 สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่น ให้มีการเตรียมความพร้อม จัดท า
แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ  
 3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
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 3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ  เพ่ือ
สร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 เป้าประสงค์  
 1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น  
 2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
 3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพ  
 2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพที่ดีมีมาตรฐานและทั่วถึง  
 3. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น  
 4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน  
 5. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนที่  
 กลยุทธ์และแนวทาง  
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 1.1 เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัว
อบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้  
 1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน/ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม เฝูา
ระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน  และฟ้ืนฟู
เผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณ ีค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  
 1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง   
 1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้
ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม  
 1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน 
สามารถวางและจัดท าผังเมือง การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
 1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้านสู่สภา
วัฒนธรรมต าบล  



~ 62 ~ 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกสามปี (พ.ศ.2559-2561) 

 

 1.7 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลัก 12 ประการ  
 1.8 ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม  
 1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพโดยการจัด
กิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ  
 1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนาและน าวิทยาศาสตร์ทางการ
กีฬามาใช้อย่างจริงจัง  
 1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ าเพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง  
2. การพัฒนาการศึกษา  
 2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้  โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก 12 ประการ คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2 สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ให้กับคนทุกช่วงวัย  
 2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   
 2.4 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้พิการ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ และ
ช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
 2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน/วิสาหกิจชุมชน ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน  
 2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน   
3. การพัฒนาการสาธารณสุข  
 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 3.2 พัฒนาระบบบริการ วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 3.3 พัฒนาระบบเฝูาระวัง ปูองกันและควบคุมโรค รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  
3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจใน
การปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัครสมาน
สามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ และการมี
ส่วนร่วมในการแกไ้ขปัญหาสังคมของชุมชน  
 4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ 
ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล   
 5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
 5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมธรรมาภิ
บาล และทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน  
 5.3 สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง  
 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน ต าบล และอ าเภอ ให้
สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน  
 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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6. การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน/ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน/ชุมชน 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก และพัฒนาระบบการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
 6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ ด้าน ด าเนินการปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยง
ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด ตลอดจนบ าบัดฟ้ืนฟู ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไป
ใช้ชีวิตในสังคมได้ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  
 6.3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  
 6.4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้น
รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที ่ 
 6.5 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก เสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอานวยความยุติธรรม  
 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอ  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบลหนองบัวโคก 

ต าบลหนองบัวโคก ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต าบลหนองบัวโคก โดยได้รวบรวม
ข้อมูลจากแผนพัฒนาหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน โดยการประชุมของคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาต าบลหนองบัว
โคก และได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบลหนองบัวโคก ดังนี้ 

 

วิสัยทัศน์ต าบลหนองบัวโคก 
“บ้านเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี รู้รักสามัคคี ประชาชนมีสุข”  

อัตลักษณ์ของต าบลหนองบัวโคก 
 “พืชไร่เป็นสินค้าเศรษฐกิจ  โบราณพระเครื่องคู่บ้าน    

ผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผู้คนสามัคคี  วัฒนธรรมประเพณีเป็นเอกลักษณ์” 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาต าบลหนองบัวโคก 
ยุทธศาสตร์ที่ 1   ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา   
1.1   ก่อสร้าง ปรับปรุงถนน สะพาน และร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและพอเพียง  
1.2   จัดให้มีแสงสว่างตามบ้านเรือน และบริเวณถนน ตรอก ซอย อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
1.3   พัฒนา/ปรับปรุง สนับสนุนระบบการสื่อสาร อย่างทั่วถึงและให้เพียงพอกับความต้องการ 
1.3   จัดหาระบบประปาที่ถูกสุขอนามัยเพื่อการอุปโภคบริโภค อย่างเพียงพอและทั่วถึง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ  
แนวทางการพัฒนา 
2.1   ฟ้ืนฟู ปรับปรุงและขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน พัฒนาแหล่งน้ าผิวดินใต้ดิน   

                  เพ่ือบรรเทาปัญหาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า 
2.2   พัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ 

  พระเจ้าอยู่หัวฯ 
2.3   พัฒนาคุณภาพแรงงาน ยกระดับฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง 
2.4   ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ จัดตั้งองค์กรชุมชนเพ่ือให้เกิดเป็นชุมชนเข้มแข็ง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม  
แนวทางการพัฒนา 
3.1   ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณี และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
3.2   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตส านึก ค่านิยม 
        คุณธรรม วัฒนธรรม 
3.3   ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก เยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 
3.4   ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
3.5   การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
แนวทางการพัฒนา 
4.1   การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
4.2   พัฒนาและยกระดับการศึกษา  
4.3   ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 

5.1   ส่งเสริมการลดมลพิษทางอากาศ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และพัฒนาสภาพแวดล้อม 
5.2   ปรับปรุงและก าจัดขยะมูลฝอยให้ได้คุณภาพ 
5.3   ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ 
5.4   การดูแลรักษา ปรับปรุงที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา 

6.1  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพผู้น าชุมชน ผู้น ากลุ่มองค์กรต่างๆ 
6.2  ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการ 

 พัฒนาหมู่บ้าน สู่การพัฒนาต าบล 
6.3  ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี 
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น  
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ในการแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  วันที่  2  ธันวาคม  2556  เป็นดังนี้ 
 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   

พ.ศ. ๒๕๕๐  ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจ  การปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้ความอิสระแก่ท้องถิ่น  ใน
การก าหนดนโยบาย  การบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคล   
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมขึ้นขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชน
ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพ่ึงพอใจดังนี้ 
  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ให้ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  มีมาตรฐานในการบริหารงานเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของ
ต าบลหนองบัวโคกสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการบริการเพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านที่ด าเนิน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุ มชน  เพ่ือพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และน าเงินรายได้มาพัฒนาต าบลหนองบัว 
โคกอย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่
เริ่มกระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของต าบล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการดังนี้ 
  2.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟูา 
และติดตั้ งไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่   ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม  
  2.2 จัดส ารวจถนนทุกเส้นทางและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้าน และพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบต าบลหนองบัวโคก และรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ทางเชื่อมระหว่างต าบล  เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
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2.3 พัฒนาแหล่งน้ าที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลอง และจัดท าฝายกั้นน้ า 
เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าไว้ใช้ฤดูแล้ง 
  2.4 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์เพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 
ของพ่ีน้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
  2.5 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาต าบล  เ พ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต าบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 
 

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไข
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันสามารถที่จะเรียนรู้และฝึกอบรม
ได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และสังคม โดยยึดการศึกษา สร้างงาน  สร้างคน และสร้างชาติ ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
  3.1 สนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน  ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่น่าอยู่ และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น 
  3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์ 
  3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนที่มีอยู่
ในเขตต าบลหนองบัวโคกให้สามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.4 สนับสนุนและเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

 

  4.  นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปูองกันโรค การ

ระงับโรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพ่ือให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี 
4.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพ่ือให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดง 

ความสามารถของตนเอง เช่น จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการให้เยาวชนได้มี
การรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความรู้ ความสามารถใน
การด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4.5 จัดเตรียมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการอบรมทบทวน
ความรู้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม 

  5.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้น
พ้ืนฐาน ประชาชน โดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพซึ่งมี
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานในการดูแล
สุขภาพของชุมชนอย่างท่ัวถึง คลอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน  
   5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการออกก าลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง 

5.3 ด าเนินการควบคุมปูองกัน และระงับโรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายของคนในชุมชน 
5.4 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
5.5 สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ 

  5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หนองบัวโคกให้สามารถเป็น
แผนพัฒนาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดชัยภูมิ 
  5.7 จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก เช่น 
การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์  ให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรม และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

6. นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 จัดให้มีเครื่องมือและสถานที่ก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ  ไร้มลพิษ 
6.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดมลภาวะโลกร้อน 

รักษาความสะอาดของแม่น้ า คูคลอง โดยการก าจัดวัชพืชในแม่น้ าให้เป็นแหล่งท าการประมงของประชาชน   
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

6.3 ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะ เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
         6.4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
 

7. นโยบายด้าน เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทุกคน 
ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีส่วนร่วมในการสร้างความ
สมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายการพัฒนาท้องถิ่นให้มั่นคงและยั่งยืน 
 

 
 




