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ค ำน ำ 
 
 ตามระเบียบกระ ทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพั ฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
พ.ศ. 2548 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนา         
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  
โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาต าบล และแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

    องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์           
การพัฒนา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  (พ.ศ.2560 - 2563)
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกฉบับนี้ขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน  และใช้เป็นกรอบ      
แนวทางการพัฒนาในทิศทางท่ีเหมาะสม  ส่งผลให้การพัฒนาท้องถิ่นสามารถบรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ   
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล        
หนองบัวโคก ผู้น าหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน  ส่วนราชการ คณะกรรมก ารชุดต่างๆ และผู้ที่เก่ียวข้องที่ได้แสดง
ความคิดเห็น ตรว จสอบ และให้ข้ อมูล รวมถึงค าแนะน าในการจัดท าแผน จนส าเร็จเป็นแผนฉบับสมบูรณ์  
และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่นต่อไป 
          
 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
ซ่ึงแสดงถึงวิสัยทัศน พันธกิจ และจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ และนโยบายการพัฒนาทองถ่ิน 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงเปนกระบวนการกําหนดทิศทาง
ในอนาคตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยกําหนดสภาพการณท่ีตองการบรรลุและแนวทางในการบรรลุบน
พ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลอยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้จะตองสอดคลองกับศักยภาพ
ของทองถ่ิน และปญหาความตองการของทองถ่ินดวย 
 การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนามีความสําคัญกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนอยางยิ่ง ท้ังนี้ 
เนื่องจากแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเปนแผนท่ีมุงไปสูสภาพการณอันพึงประสงคไดอยางเทาทันกับการ
เปลี่ยนแปลง โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ การจัดทําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาจึงเปนการกําหนดทิศทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตองกําหนดถึงสภาพการณท่ี
ตองการจะบรรลุแนวทางในการท่ีจะทําใหบรรลุถึงสภาพการณนั้น 
 การจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีดีจะตองอยูบนพ้ืนฐานของการรวบรวม และการวิเคราะหขอมูล
อยางรอบดานและเปนระบบ ท้ังนี้ เพ่ือใหแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถ
นําไปสูการแกไขปญหาและสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ิน ไดอยางแทจริง 
 อยางรอบดาน หมายถึง การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะตอง
ตั้งอยูบนพ้ืนฐานของการคํานึงถึงสภาพการณท่ีตองการจะบรรลุ และการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท้ังมิติดานการ
พัฒนา ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมองคกร(การบริหารจัดการ) และการเปลี่ยนแปลงขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ตลอดจนมิติในเชิงพ้ืนท่ี ท้ังพ้ืนท่ีใกลเคียงขยายไปสูพ้ืนท่ีระดับอําเภอ ระดับประเทศ 
ระดับทวีป จนกระท่ังระดับโลกดวย 
 สาเหตุท่ีตองมองอยางรอบดาน เพราะในโลกของความเปนจริงนั้น ปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนท้ังในดาน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สังคมและองคกร ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ ระดับทวีปและในระดับโลก ลวนสงผล
กระทบตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมทางตรงก็ทางออม จึงกลาวไดวา ปรากฏการณท้ัง 4 ดาน ท่ีเกิดกับ
เขตพ้ืนท่ี 4 ระดับ นี้ ลวนถือเปนสภาพแวดลอมท่ีควรตองคํานึงถึงในกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนาท้ังสิ้น 
 ดังนั้น การวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจึงไมควรมองรอบดานแตเพียงเขตพ้ืนท่ีการปกครองของ
ตนเองเทานั้น แตตองมองใหกวางออกไปครอบคลุมเขตพ้ืนท่ีอ่ืนดวย ท้ังนี้ เพ่ือใหการวางแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการรับมือกับสถานการณหรือผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนตามมาจากเขต
พ้ืนท่ีเหลานั้นอยางรูเทาทัน จนทําใหสามารถใชประโยชนจากสถานการณไดอยางเต็มท่ี หรือหาหนทางในการ
ปองกันอุปสรรคท่ีอาจเกิดข้ึนได 

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. เพ่ือตอบสนองตอการแกไขปญหา ความตองการและศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
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แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 

 

2. เพ่ือเปนกรอบการพัฒนาระยะกลางง และเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 

3. เพ่ือเปนเครื่องมือการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินภายในจังหวัด 
4. เพ่ือพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ใหมีทักษะและความสามารถใน

การจัดทําแผนยุทธศาสตรได 
5. เพ่ือประสานการพัฒนาใหสอดคลองท้ังในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน กลยุทธและ

เทคนิคในการจัดทําแผนยุทธศาสตร 
ในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก มีความมุงหวังจะ

จัดทําแผนการพัฒนาท่ีสอดคลองกับความตองการ ปญหา ศักยภาพ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง จึงได
ดําเนินการจัดทําแผน โดยใชกลยุทธและเทคนิควิธี ดังนี้ 

1. การศึกษาขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ท้ังขอมูลเชิง
ประวัติศาสตร สังคม การเมือง เศรษฐกิจ และศิลปวัฒนธรรม ตลอดท้ังภูมิศาสตรและสิ่งแวดลอม 

2. การรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทองถ่ิน 
3. การจัดประชุมเวทีประชาคมเพ่ือรับทราบปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี  
4. นโยบายผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
5. รับฟงความคิดเห็นจากหัวหนาสวนราชการขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
6. การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล 
7. การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 

1.3 ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี 1 การเตรียมการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจะตองเขาพบผูบริหารทองถ่ินเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค 

ความสําคัญ แนวทางและข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แลวจัดทําโครงการจัดทําแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหผูบริหาร
ทองถ่ินอนุมัติ แลวแจงผูเก่ียวของเพ่ือทราบและดําเนินการตามหวงเวลาและข้ันตอนท่ีกําหนดตอไป 

 

ข้ันตอนท่ี 2 การรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญ 
1. การเก็บรวบรวมขอมูล 
2. การรวบรวมปญหาในทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 3 การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของทองถิ่นในปจจุบัน 
เปนการวิเคราะหถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจํากัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอ

การพัฒนาดานตางๆ ของทองถ่ิน รวมท้ังการวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง ของทองถ่ิน โดยใชเทคนิค SWOT 
Analysiis ในการพิจารณาปจจัยภายในของทองถ่ิน ไดแก จุดแข็ง ( Strenght – S) จุดออน (Weak –W) 
โอกาส (Opportunity – O) และอุปสรรค (Threat –T) เปนเครื่องมือ 

ข้ันตอนท่ี 4 การกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักในการพัฒนาทองถิ่น 
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วิสัยทัศน ( Vision) หมายถึง ถอยแถลงท่ีระบุถึงสภาพการณในอุดมคติ ซ่ึงเปนจุดมุงหมายท่ีองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา 

 ข้ันตอนท่ี 5 การกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
จุดมุงหมายเพ่ือการวางแผนพัฒนาท่ียั่งยืน หมายถึง ขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมท่ีควรคาแกการ

ดําเนินงาน ท้ังในดานเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดลอม และขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีจะ
กอใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืน สอดคลองกับวิสัยทัศนและภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี 6 การกําหนดวัตถุประสงคการพัฒนาทองถิ่น 
เปนการกําหนดผลสําเร็จท่ีตองการ โดยดําเนินการหลังจากท่ีทราบภารกิจหลักท่ีทองถ่ินจะตองทําแลว 

การวางแผนเชิงยุทธศาสตรจะตองกําหนดวัตถุประสงคหรือทิศทางโดยรวมของทองถ่ิน เพ่ือนําทองถ่ินไปให
บรรลุความตองการท่ีจะเปนในอนาคต 

ข้ันตอนท่ี 7 การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา หมายถึง แนวคิดหรือวิธีการท่ีแยบคายอัน

บงบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององคกร วาจะกาวไปสูเปาหมายท่ีตองการในอนาคตไดอยางไร 

ข้ันตอนท่ี 8 การกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถิ่น 
เปนการกําหนดปริมาณหรือจํานวนสิ่งท่ีตองการใหบรรลุในแตละแนวทางการพัฒนาภายในเวลาท่ี

กําหนดจึงมีความเฉพาะเจาะจงในผลท่ีคาดวาจะไดรับในเชิงประมาณตามชวงเวลาตางๆ ของกระบวนการ
ดําเนินงาน 

 
 

ข้ันตอนท่ี 9 การอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินจะนําผลท่ีไดจากข้ันตอนท่ี 1-8 มาจัดทํารางแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามเคาโครงรางท่ีกําหนด แลวนํารางแผนฯ เสนอตอ
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือพิจารณาและปรับปรุงกอนนําเสนอคณะผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหาร
ทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ินพิจารณาอนุมัติ และประกาศใชตอไป 

1.4 ประโยชนของการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
1. เพ่ือใชในเปนแนวทางในการแกไขปญหาและตอบสนองตอความตองการของประชาชนและนโยบาย

ผูบริหาร ตลอดท้ังสามารถพัฒนาศักยภาพหรือความไดเปรียบขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
2. เพ่ือนําไปปฏิบัติใหสอดคลองกับ แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  

 3. สามารถทราบถึงทรัพยากรในทุกดาน เพ่ือใชเปนขอมูลรองรับการถายโอนภารกิจจากหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 

 

2.1   ขอมูลทัว่ไป 

ท่ีตั้ง และอาณาเขต  
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ตั้งอยูเลขท่ี 125 หมูท่ี 11  บานหวยดอนยาว ตําบลหนองบัวโคก 

อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ  ระยะหางจากอําเภอประมาณ  17  กิโลเมตร  ตั้งอยูทางทิศใตของจังหวัดชัยภูมิ 
และอยูหางจากจังหวัดชัยภูมิประมาณ 55  กิโลเมตร    

       อาณาเขต  ทิศเหนือ        ติดกับตําบลบานขาม และตําบลกุดน้ําใส อําเภอจัตุรัส 
      ทิศใต           ติดกับตําบลหนองไทร และตําบลบานแปรง อําเภอดานขุนทด  
            จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันออก ติดกับตําบลทัพรั้ง และตําบลมาบกราด อําเภอพระทองคํา 
จังหวัดนครราชสีมา 

  ทิศตะวันตก   ติดกับตําบลหัวทะเล อําเภอบําเหน็จณรงค 
ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไปขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก สภาพของพ้ืนท่ี สวนใหญ

เปนท่ีราบลุมมีเนินเขาเตี้ยๆ ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตําบล 
สภาพดินฟาอากาศโดยท่ัวไป มี 3 ฤดูตามฤดูกาล คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาว  และ ฤดูรอน 

เนื้อท่ี   
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกมีเนื้อท่ีประมาณ 114.49 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 71,556.25 ไร 

(ขอมูลจาก ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดเขตตําบลในทองท่ีอําเภอ..จังหวัด... ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลม 2/9 
ขอนแกน ชัยภูม)ิ 

ภูมิประเทศ 
ลักษณะท่ัวไปเปนท่ีราบสูงทางทิศใตลาดต่ําลงมาทางทิศเหนือของตําบล ทําใหสภาพพ้ืนท่ีดานทิศเหนือ

เปนท่ีลุม สลับกับท่ีดอน พ้ืนท่ีสวนใหญเหมาะกับการทําการเกษตร 

การคมนาคมท่ีสําคัญ 
มีทางหลวงแผนดินหมายเลข 201 (ถนนสายสีค้ิว-ชัยภูมิ) ติดตออําเภอดานขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 

และทางหลวงแผนดินหมายเลข  205  (ถนนสุรนารายณ)   ติดตอกับก่ิงอําเภอพระทองคํา จังหวัดนครราชสีมา 

 

 

การคมนาคมภายในหมูบาน และระหวางหมูบาน  
 มีถนนลาดยางเชื่อมระหวางหมูบานจากบานหนองบัวโคก บานหนองลุมพุก บานหนองโสน บานหวยดอนยาว 
บานโกรกผักหวาน 

ดานแหลงน้ํา 
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 มีแหลงน้ําท่ีสําคัญ คือหวยลําอินทร ไหลผานตอนกลางของตําบลในแนว ใต-เหนือ 

 ภูมิอากาศ  ตําบลหนองบัวโคกอยูในสภาพภูมิอากาศแบบมรสุมเขตรอน มี 3 ฤดู ไดแก 
  ฤดูหนาว ประมาณเดือน  พฤศจิกายน – กุมภาพันธ 
  ฤดูรอน ประมาณเดือน  มีนาคม – พฤษภาคม 
  ฤดูฝน ประมาณเดือน  มิถุนายน – ตุลาคม  

 เขต การปกครอง 
 องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก มีหมูบานท่ีอยูในการปกครองท้ังสิ้น 11 หมูบาน ไดแก 
 

 
หมูท่ี 

 
ชื่อหมูบาน ชื่อผูใหญบาน 

1 บานหนองบัวโคก นายกิตติศักดิ์   วัฒนครไพบูลย (กํานัน) 

2 บานหนองลุมพุก นางสายหยุด    ขาวนวล 

3 บานหนองโสน นายบุญสม   ขันสันเทียะ 

4 บานโกรกผักหวาน นายนิทัศน    ชาวจันทึก 

5 บานทามจาน นายอนันต     แกววิชัย 

6 บานหนองพง นายสมดี    หวงทองดี 

7 บานโสกรวก นายสนิท    เรียนไธสง 

8 บานหนองซึก นางประนอม  พูนนอย 

9 บานหนองตะครอง นายสฤษดิ์       วรรณา 
10 บานหนองตะไก นายแสงเดือน    มาตา 
11 บานหวยดอนยาว นางสุวนิตย    พันขุนทด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประชากร 
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 ขอมูลประชากร ณ วันท่ี 25 เมษายน พ.ศ. 2559  ประชากรท้ังสิ้น  5,133  คน แยกเปนชาย 2,583 คน   
หญิง 2,550 คน มีความหนาแนนเฉลี่ย  45 คน/ตารางกิโลเมตร  

 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จํานวน   

ครัวเรือน 
จํานวนประชากร (คน) 

หมายเหตุ ชาย หญิง รวม 

1 บานหนองบัวโคก 52 28 24 52 ขอมูลจาก สํานักทะเบียนอําเภอ
จัตุรัส ณ วันท่ี 25 เมษายน 2559 
 

2 บานหนองลุมพุก 365 607 615 1,222 

3 บานหนองโสน 173 275 277 552 
4 บานโกรกผักหวาน 143 230 202 432 
5 บานทามจาน 108 184 165 349 

6 บานหนองพง 86 129 140 269 
7 บานโสกรวก 88 158 166 324 
8 บานหนองซึก 181 329 319 648 
9 บานหนองตะครอง 157 175 176 351 
10 บานหนองตะไก 122 232 212 444 
11 บานหวยดอนยาว 153 236 254 490 

รวมท้ังสิ้น 1,628 2,583 2,550 5,133 
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 จํานวนประชากร จําแนกตามชวงอายุ ป  2559 ท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนในวันสํารวจ                
 (ขอมูลจาก จปฐ. ป 2559) 

 มีครัวเรือนท้ังหมด 1,228 ครัวเรือน 
 จํานวนประชากรท่ีอาศัยอยูจริง ท้ังหมด 3,428 คน 
 เพศชาย 1,768 คน  

 เพศหญิง 1,660 คน 
 

ชวงอายุ 
เพศชาย 

(คน) 
เพศหญิง 

(คน) 
รวม 
(คน) 

หมายเหตุ 

นอยกวา 1 ปเต็ม 7 6 13 (ขอมูลจาก จปฐ. ป 2559) 

 1 ปเต็ม - 2 ป 19 14 33 

3 ปเต็ม - 5 ป 54 42 96 

6 ปเต็ม - 11 ป 115 111 226 

12 ปเต็ม - 14 ป 82 62 144 

15 ปเต็ม - 17 ป 71 69 140 

18 ปเต็ม - 25 ป 158 181 339 

26 ปเต็ม - 49 ป 644 581 1,225 

50 ปเต็ม - 60 ปเต็ม 382 315 697 

มากกวา 60 ปเต็ม ข้ึนไป 236 279 515 

รวม  1,768 1,660 3,428 

 
ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
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 ถนน 
มีการคมนาคมทางบกเปนเสนทางท่ีติดตอสําคัญ  สามารถใชเสนทาง ติดตอไดสะดวกดังนี้ 

- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  201  ถนนสายสีค้ิว – ชัยภูมิ 
- ทางหลวงแผนดินหมายเลข  205  ถนนสุรนารายณ 

 การคมนาคมภายในตําบลมีถนนลาดยางติดตอระหวางหมูบานในเขตตําบล การบริการสามารถใช
บริการรถโดยสารประจําทางติดตอกับอําเภอและจังหวัดไดสะดวกรวดเร็ว ถนนสวนใหญภายในตําบลยังเปน
ถนนลูกรังซ่ึงสามารถติดตอคมนาคมไดอยางสะดวกในหนาแลง สําหรับหนาฝนยังมีความลําบากอยูมาก 
ปจจุบัน องคการบริหารสวนตําบล ไดพยายามจัดสรรงบประมาณ  เพ่ือปรับปรุงถนนลูกรังและกอสรางถนน 
คสล. ภายในหมูบานบางสวนและพยายามขอความรวมมือกับหนวยงานตาง ๆ  เพ่ือดําเนินการกอสรางถนน 
คสล. และถนนลาดยางท่ีเชื่อมระหวางหมูบานตาง ๆ ในตําบล 

ขอมูลถนนภายในหมูบาน แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้ 

หมูบาน 
ประเภทถนน 

รวม 
สภาพการใชงาน 

ถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต ถนนลูกรัง ถนนดิน ดี ไมดี 
บานหนองบัวโคก 

เช่ือมระหวาง
หมูบาน 

- 8 1 9 9 - 
บานหนองลุมพุก 5 4 5 14 14 - 
บานหนองโสน 1 9 - 10 10 - 
บานโกรกผักหวาน 2 5 - 7 7 - 
บานทามจาน 5 3 - 8 7 1 
บานหนองพง 2 3 2 7 6 1 
บานโสกรวก 4 3 - 7 7 - 
บานหนองซึก 3 1 1 5 3 2 
บานหนองตะครอง 4 4 - 8 8 - 
บานหนองตะไก 3 2 - 5 5 - 
บานหวยดอนยาว 1 10 - 11 9 2 

รวม 3 30 52 9 91 85 6 

           - ถนนลาดยางเชื่อมระหวางหมูบาน  จํานวน 3 สาย  
 - ถนนคอนกรีตเชื่อมระหวางหมูบาน จํานวน 1 สาย  
 - ถนนลูกรังเชื่อมระหวางหมูบาน  จํานวน 10 สาย  
 - ถนนดินเชื่อมระหวางหมูบาน  จํานวน 1 สาย  
 
 
 

 การโทรคมนาคม/การติดตอส่ือสาร 
-  ท่ีทําการไปรษณีย    1 แหง (ในเขตเทศบาล) 
-  โทรศัพทสาธารณะ    12 เลขหมาย 
-  โทรศัพทสาธารณะท่ีใชงานได   4 เลขหมาย 
-  โทรศัพทพ้ืนฐานประจําบาน   23 เลขหมาย  
-  จํานวนครัวเรือนท่ีติดตั้งระบบอินเตอรเน็ต 7 ครัวเรือน  
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การไฟฟา 
การใหบริการดานการไฟฟาในเขตองคการบริหารสวนตําบล ไดรับไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค 

อําเภอจัตุรัส องคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีในการติดตั้งซอมแซม และคาใชจายในการซ้ืออุปกรณเฉพาะ
ไฟฟาสาธา รณะเพ่ือใหความสวางตามถนน ตรอก ซอย และคาใชจายในการขยายเขตไฟฟาตามครัวเรือน          
ท่ีจําเปน จากการสํารวจประชาชนท่ีอยูในเขตความรับผิดชอบมีไฟฟาใช เปนดังนี้ 

- จํานวนหมูบานท่ีไฟฟาเขาถึง    11 หมูบาน 
- จํานวนครัวเรือนท้ังหมด                1,628 ครัวเรือน  
- จํานวนครัวเรือนท่ีใชไฟฟา (การไฟฟาฯ)       1,619 ครัวเรือน 
- จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีไฟฟาใช      9 ครัวเรือน 
 

แหลงน้ําธรรมชาต ิ
เนื่องจากตําบลหนองบัวโคกมีพ้ืนท่ีสวนใหญเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เกษตรกรสวนใหญอาศัยน้ําฝน

เปนหลักในการทําการเกษตร นอกจากนี้ยังใชแหลงน้ําธรรมชาติท่ีมีอยูในตําบล คือหวยลําอินทร  ซ่ึง
สามารถเก็บกักน้ําไดในฤดูฝนถาฝนแลงติดตอกันเปนระยะเวลานานแหลงน้ําดังกลาวก็ไมสามารถเก็บกัก
น้ําใหเพียงพอตอการอุปโภคบริโภค  ไดขอมูลแหลงน้ําภายในตําบลหนองบัวโคกแยกเปนรายหมูบา น ดังนี้  

หมูบาน จํานวนแหลงน้ํา (แหง) 
สภาพการใชงาน 

ดี ไมดี 
บานหนองบัวโคก 2 1 1 

บานหนองลุมพุก 5 5 - 
บานหนองโสน 2 2 - 
บานโกรกผักหวาน 2 2 - 
บานทามจาน 6 6 - 
บานหนองพง 3 1 2 
บานโสกรวก 1 - 1 
บานหนองซึก 3 1 2 
บานหนองตะครอง 2 1 1 
บานหนองตะไก 2 1 1 
บานหวยดอนยาว 3 3 - 

รวม 31 23 11 

การประปา 
 การใหบริการประปาในเขตองคการบริหารสวนตําบล เปนการใหบริการของการประปาสวนภูมิภาค  
ประปาหมูบาน ไดจากแหลงน้ําประปาผิวดิน  และจากแหลงน้ําบาดาล  สวนบานท่ีไมมีประปาหมูบานจะใช
แหลงน้ําท่ีสรางข้ึนหรือแหลงน้ําธรรมชาติ  จํานวนครัวเรือนท่ีไมมีน้ําประปาใช  30  ครัวเรือน ประเภทประปา
ในพ้ืนท่ี แยกเปนหมูบาน ดังนี้ 
 

หมูบาน 
ประเภทประปา 

รวม 
สภาพการใชงาน 

หมายเหตุ 
ผิวดิน บาดาล ภูมิภาค ดี ไมดี 

บานหนองบัวโคก - - 1 1 1 -  
บานหนองลุมพุก 4 3 - 7 2 5 ยกเลิกใชงาน 4 แหง 
บานหนองโสน - 2 - 2 1 1  
บานโกรกผักหวาน - 2 - 2 1 1  
บานทามจาน - 5 - 5 2 3 ยกเลิกใชงาน 3 แหง 
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บานหนองพง - 1 - 1 - 1  
บานโสกรวก 1 - - 1 - 1 ยกเลิกใชงาน 3 แหง 
บานหนองซึก 1 2 - 3 2 1 ยกเลิกใชงาน 2 แหง 
บานหนองตะครอง - - 1 1 1 -  
บานหนองตะไก - 2 - 2 2 -  
บานหวยดอนยาว - 1 - 1 1 - ยกเลิกใชงาน 3 แหง 

รวม 6 18 2 34 17 17  

การจราจร 
 การจราจรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกอยูในความควบคุมดูแลของสถานีตํารวจภูธร
หนองบัวโคก อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ 

 

 

 

 

 

 

 

ดานเศรษฐกิจ 
การประกอบอาชีพ 

อาชีพหลัก คือ เกษตรกรรม ไดแก   
 ทํานา   จํานวน  446  คน  
 ทําไร   จํานวน  1,093  คน  
 ทําสวน   จํานวน  4  คน 
 ปศุสัตว   จํานวน  10 คน  
 รวมอาชีพเกษตรกรรม จํานวน  1,553 คน 
อาชีพรอง คือ  รับจางท่ัวไป จํานวน    692  คน  
อาชีพอ่ืนๆ     จํานวน    357  คน  
ไมมีอาชีพ   จํานวน  178 คน 

 ขอมูลทางการเกษตร 
 การเพาะปลูก   
 ลักษณะการเกษตรของราษฎรในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก สวนใหญ ทํานา-ทําไร     
ซ่ึงอาศัยน้ําจากน้ําฝน และแหลงน้ําธรรมชาติใชในการเกษตร สวนใหญประสบปญหาจากภัยแลง                
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น้ําไมเพียงพอตอการทําการเกษตร สําหรับราษฎรท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับแหลงน้ําก็จะประกอบอาชีพปลูกพืชผักสวน
ครัวเพ่ิมเติมดวย  

 การปศุสัตว    
 ราษฎรในพ้ืนท่ีสวนหนึ่งมีอาชีพเลี้ยงสัตวไวเพ่ือขายและเพ่ือบริโภค ไดแก การเลี้ยงโคเนื้อ  สุกร  เปด  ไก 

 การประมง    
 มีการเลี้ยงปลาน้ําจืดในบอน้ําสาธารณะ และบอน้ําสวนบุคคล บอน้ําในไรนา ประกอบกับการทํา
การเกษตรแบบไรนาสวนผสม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ขอมูลพ้ืนฐานการเพาะปลูกของตําบลหนองบัวโคก 

หมู
ท่ี 

พ้ืนท่ี
หมูบาน 

(ไร) 

พ้ืนท่ีทําการเกษตร (ไร) 
พ้ืนท่ี
อ่ืนๆ 

หมาย
เหตุ 

นาขาว ขาว 
โพด 

มันสํา 
ปะหลัง 

ออย พริก ไรนาสวน
ผสม 

พืชอ่ืนๆ รวม 

1 4,314 1,150 1,300 268 350 210 620 130 4,028 286  
2 10,163 1,563 2,252 1,590 1,800 1,295 390 125 9,015 1,148  
3 5,305 1,529 1,479 392 480 450 365 64 4,822 483  
4 3,476 1,320 552 291 212 171 416 42 3,004 472  
5 3,126 1,096 620 230 152 190 166 9 2,463 663  
6 4,820 960 1,594 365 394 605 186 10 4,114 706  
7 3,518 904 692 553 592 218 106 12 3,077 441  
8 10,500 1,336 3,024 2,641 1,046 440 646 56 9,189 1,311  
9 4,688 950 669 558 615 260 1,032 218 4,302 386  
10 5,569 614 1,115 1,280 1,212 270 190 141 4,822 747  
11 2,646 682 784 467 240 73 176 17 2,439 207  
รวม 58,125 12,167 14,081 8,635 7,093 4,128 4,293 824 51,275 6,850  
  

*ขอมูลจากแผนพัฒนาการเกษตรระดับตําบล (ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลหนองบัวโคก) 
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 รายไดของประชากร    
  รายไดเฉลี่ยตอคนตอป เรียงลําดับจากมากไปนอย พ.ศ. 2559 
  

ลําดับของตําบล ชื่อหมูบาน รายไดเฉลี่ยตอคนตอป 
(บาท) 

1 หมูท่ี 6 บานหนองพง 106,002 

2 หมูท่ี 3 บานหนองโสน 95,550 

3 หมูท่ี 8 บานหนองซึก 94,674 

4 หมูท่ี 7 บานโสกรวก 89,469 

5 หมูท่ี 1 บานหนองบัวโคก 81,366 

6 หมูท่ี 10 บานหนองตะไก 78,241 
7 หมูท่ี 11 บานหวยดอนยาว 71,367 
8 หมูท่ี 5 บานทามจาน 69,502 
9 หมูท่ี 4 บานโกรกผักหวาน 68,351 

10 หมูท่ี 2 บานหนองลุมพุก 54,183 

11 หมูท่ี 9 บานหนองตะครอง 49,679 

เฉลี่ยรายไดตอคนตอปของคนในพ้ืนท่ี 74,747 
  * ขอมูลจาก จปฐ. ป พ.ศ. 2559 
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      รายจายของประชากร 
  รายจายเฉลี่ยตอคนตอป เรียงลําดับจากมากไปนอย พ.ศ. 2559 
 

ลําดับของตําบล ชื่อหมูบาน รายจายเฉลี่ยตอคนตอป 
(บาท) 

1 หมูท่ี 3 บานหนองโสน 62,038 

2 หมูท่ี 5 บานทามจาน 58,494 

3 หมูท่ี 8 บานหนองซึก 58,108 

4 หมูท่ี 6 บานหนองพง 57,860 

5 หมูท่ี 7 บานโสกรวก 52,928 

6 หมูท่ี 1 บานหนองบัวโคก 52,817 
7 หมูท่ี 10 บานหนองตะไก 45,281 
8 หมูท่ี 4 บานโกรกผักหวาน 35,438 
9 หมูท่ี 11 บานหวยดอนยาว 34,299 

10 หมูท่ี 9 บานหนองตะครอง 23,404 

11 หมูท่ี 2 บานหนองลุมพุก 22,589 

เฉลี่ยรายจายตอคนตอปของคนในพ้ืนท่ี 42,585 
  * ขอมูลจาก จปฐ. ป พ.ศ. 2559 
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 หนวยธุรกิจในเขตองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 

  -    ปมน้ํามันและกาช   จํานวน  4  แหง  
  -    โรงงานอุตสาหกรรม   จํานวน  4 แหง  
  -    โรงสีขาวเอกชน   จํานวน  8 แหง (โรงสีขาวชุมชน 4 แหง) 

-    การประปาสวนภูมิภาค  จํานวน  1 แหง  
 

ดานสุขภาพและอนามัย 
 สถานบริการดานสาธารณสุข  

-  สถานีอนามัยประจําตําบล  จํานวน  1 แหง (ในเขตเทศบาล) 
-  สถานพยาบาลเอกชน   จํานวน  2 แหง 

 การปองกันโรคติดตอ 
  -  ในรอบปมีผูติดเชื้อโรคไขเลือดออก   จํานวน   - ราย  
  -  ในรอบปมีผูติดเชื้อไขหวัดนก     จํานวน        - ราย 
  -  ในรอบปมีผูติดเชื้อโรคพิษสุนัขบา   จํานวน        - ราย    
 การกีฬา 
  -   ลานกีฬาอเนกประสงคประจําตําบล    จํานวน   1   แหง 
  -   สนามกีฬาภายในหมูบาน  (โรงเรียน)   จํานวน   5    แหง 
 

ดานการศึกษา/วัฒนธรรม 
 สถานศึกษา  

  (1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา  4   แหง (เปนโรงเรียนขยายโอกาส 1 แหง)  ไดแก  
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ชื่อโรงเรียน ท่ีต้ัง 
จํานวน
บุคลากร

(คน) 

จํานวน
นักเรียน
(คน) 

จํานวน
หองเรียน
(หอง) 

โรงเรียนบานหนองลุมพุก 
โรงเรียนบานทามจาน 
โรงเรียนบานโสกรวกหนองซึก 
โรงเรียนบานหนองโสน 

หมูท่ี 2 บานหนองลุมพุก 
หมูท่ี 5 บานทามจาน 
หมูท่ี 8 บานหนองซึก 
หมูท่ี 11 บานหวยดอนยาว 

16 
5 
6 
9 

158 
50 
72 
117 

11 
8 
8 
8 

รวม 36 397 35 
  

(ขอมูลดานการศึกษา ณ วันท่ี 8 เมษายน 2559)  

  (2)   ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน    1 แหง  
  (3)   ศูนยถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร    1 แหง  
  (4)   ท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน   11 แหง  

   (5)   ศูนยขอมูลขาวสารและหองอินเตอรเน็ตตําบล    1 แหง  
 

 ประชากรท่ีรูหนังสือ 
  ประชากรอายุระหวาง 15  - 60 ปเต็ม สามารถอานเขียนภาษาไทยได จํานวน 2,245 คน             
คิดเปนรอยละ 100    (ขอมูลจาก จปฐ. ป พ.ศ.2559) 
 

    สถาบันและองคกรทางศาสนา 
  -   วัด / สํานักสงฆ  11 แหง  
  -   ประเพณีทางศาสนา  กวนขาวทิพย   เทศนมหาชาติ  

ดานสวัสดิการและการมีสวนรวมของชุมชน 
 สวัสดิการ (ขอมูลดานสวัสดิการ ณ วันท่ี  31 มีนาคม 2559) 

  ผูสูงอายุ 
  -   ผูสูงอายุตามทะเบียนราษฎร   จํานวน  662 คน  
  -   ผูสูงอายุท่ี ไดรับเบี้ยยังชีพแลว จํานวน  656    คน 
          (ท่ีเหลือไมเขาหลักเกณฑการรับเบี้ยยังชีพ)  

-   ผูสูงอายุท่ีแจงข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 52 คน  
  ผูพิการ 
  -   ผูพิการในพ้ืนท่ี  จํานวน  1 34 คน ไดรับเบี้ยยังชีพคนพิการแลว 134 คน 
  -   ผูพิการท่ีเปนผูสูงอายุ จํานวน 64 คน 

-   ผูพิการท่ีแจงข้ึนทะเบียนเพ่ิมเติมในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จํานวน 15 คน  
  ผูปวยเอดส 
  -   ผูปวยเอดส จํานวน 4  ราย  ไดรับเบี้ยยังชีพแลว 4  ราย  

กลุมอาชีพในชุมชน 
  กลุมอาชีพในชุมชน แยกเปนรายหมูบาน ดังนี้  
หมูท่ี ชื่อหมูบาน จัดต้ังกลุมอาชีพ/องคกร ผลิตภัณฑชุมชน 

1 
 

บานหนองบัวโคก - กลุมเกษตรกรเลี้ยงโค 
- กลุมสตร ี

- ขนมนางเล็ด 
- พริกปน 
- นํ้าออยสด 
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- ขนมดอกจอก 
2 บานหนองลุมพุก - กองทุนออมทรัพย 

- กลุมพริกและขาวโพด 
- 

3 บานหนองโสน กลุมออมทรัพย 
กลุมหมอนถัก 
กลุมสานตะกรา 

- หมอนถัก  
- ตะกรา 

4 บานโกรกผักหวาน - กองทุนพัฒนา 
- กลุมฌาปณกิจ 

- 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน จัดต้ังกลุมอาชีพ/องคกร ผลิตภัณฑชุมชน 
  - กลุมออมทรัพย 

- กลุมสตร ี
- กลุมสงเสริมพืชไร 
- กลุมฉางขาว 

 

5 บานทามจาน - กลุมออมทรัพย 
- กลุมผูผลิตขาวโพด 
- กลุมเห็ดฟาง 
- กลุมขนมคุกก้ี 
- กลุมผูเลี้ยงสัตว 
- กลุมเกษตรกร 
- กลุมปลูกผักปลอดสารพิษ  
-กลุมสตร ี
- กลุมวิสาหกิจชุมชนบานทามจาน 

- ขนมคุกก้ี  
- ขนมทองมวน 
- ขนมครองแครงกรอบ 
- ผักปลอดสารพิษ 

6 บานหนองพง - กลุมออมทรัพย 
- กลุมเกษตรกร 

- พริกปน 

7 บานโสกรวก - กลุมออมทรัพย 
- กลุมเลี้ยงหมูหลุม 
- กลุมทอเสื่อกก 
- กลุมสตรีกันกง 
- กลุมสงเสริมอาชีพ 

- เสื่อกก 
 

8 บานหนองซึก - กลุมทอเสื่อกก 
- กลุมรากไมประดิษฐ 
- กลุมเลี้ยงโคเน้ือ 
- กลุมนํ้าตาลโบราณ 
- กลุมปลูกพริก 
- กลุมออมทรัพย 

- เสื่อกก  
- รากไมประดิษฐ 
- นํ้าตาลโบราณ  
- พริก 

9 บานหนองตะครอง - กลุมเลี้ยงสุกร 
- กลุมทอเสื่อกก 
- กลุมผลิตดอกไมประดิษฐ 

- 

10 บานหนองตะไก - กลุมทําขนมนางเล็ด 
- กลุมทอเสื่อกก 

- ขนมนางเล็ด 
- เสื่อกก 

11 บานหวยดอนยาว - กลุมออมทรัพย 
- กลุมทอเสื่อกก 
- กลุมแมบานเกษตรกร 
- กลุมเลี้ยงสัตว 

- เห็ดนางฟา 
- เห็ดฟาง 
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- กลุมเพาะเห็ดฟาง 
- กลุมขาวหอมมะลิ 

 

กลุมอาชีพในชุมชน ท่ีข้ึนทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  จํานวน 3 กลุม ไดแก 
   -  กลุมรากไมประดิษฐ  
   -  กลุมขนมคุกก้ี  
   -  กลุมน้ําตาลโบราณ  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  -   สถานีตํารวจ    จํานวน 1 แหง (ในเขตเทศบาล) 

   -   สถานีดับเพลิง   จํานวน 1 แหง (ในเขตเทศบาล) 
   -   ถังดับเพลิงประจําหมูบาน  จํานวน  22 แหง  

-   อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน   จํานวน  37   คน  
-   ตํารวจบาน       จํานวน  55 คน  
-   คณะกรรมการภัยธรรมชาติ  จํานวน   -  คน  
-   กูชีพ อบต.หนองบัวโคก   จํานวน   7 คน  
 

ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ทรัพยากรดิน 

สวนใหญจะเปนดินรวนปนทรายสภาพพ้ืนท่ีดินเปนท่ีราบสูง เหมาะสําหรับทําการเกษตรประเภท
ตองการ น้ํานอย  เนื่องจากเก็บกักน้ําไมได เชน มันสําปะหลัง ออย พริก และขาวโพด สวนท่ีราบลุม               
เหมาะสําหรับการทํานา 

การใชประโยชนท่ีดิน 
-   ท่ีสาธารณะในเขต อบต.   30  แหง  มีพ้ืนท่ี   475    ไร   59  ตารางวา 

  -   พ้ืนท่ีสําหรับใชในการเกษตร      51,275    ไร   
  -   พ้ืนท่ีสําหรับสรางท่ีอยูอาศัย      19,806    ไร 
 

ทรัพยากรน้ํา 
 น้ําท่ีใชในการอุปโภค-บริโภคจะเปนน้ําฝนและน้ําประปา แหลงเก็บกักน้ําท่ีสําคัญ องคการบริหารสวน
ตําบลหนองบัวโคก  คือ  หวยลําอินทร ซ่ึงสามารถเก็บกักน้ําไวใชในชวงฤดูแลงได      
   

 ทรัพยากรปาไม 
  เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  พ้ืนท่ีสวนใหญเปนท่ีราบสูงสลับกับท่ีราบลุม
จึงมีทรัพยากรปาไมเพียงเล็กนอย 
 

การจัดการสภาพแวดลอม 
  -   สถานท่ีท้ิงขยะ จํานวนพ้ืนท่ี    8       ไร  อยูในหมูท่ี 11   
  -   ถังขยะในชุมชน  จํานวน 7 23 ถัง  (ขอมูล ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2559) 

   -   ปริมาณการจัดเก็บขยะ 1. 5 ตัน/วัน  

ดานการเมือง – การบริหาร 
 โครงสรางในการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบล 
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 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2542 มาตรา 16 ใหองคการบริหารสวนตําบลมีอํานาจหนาท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชนของ
ประชาชนในทองถ่ินของตนเอง ดังนี้ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 
2. การจัดใหมีการบํารุงรักษาทางบก ทางน้ํา และทางระบายน้ํา 
3. การจัดใหมีและควบคุมตลาด ทาเทียบเรือ ทาขาม และท่ีจอดรถ 
4. การสาธารณูปโภคและการกอสรางอ่ืน ๆ 
5. การสาธารณูปการ 
6. การสงเสริม การฝก และการประกอบอาชีพ 
7. การพาณิชย และการสงเสริมการลงทุน 
8. การสงเสริมการทองเท่ียว 
9. การจัดการศึกษา 
10. การสังคมสงเคราะห และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส 
11. การบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน 
12. การปรับปรุงแหลงชุมชนแออัดและการจัดการเก่ียวกับท่ีอยูอาศัย 
13. การจัดใหมีและบํารุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
14. การสงเสริมกีฬา 
15. การสงเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
16. สงเสริมการมีสวนรวมของราษฎรในการพัฒนาทองถ่ิน 
17. การรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
18. การกําจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ําเสีย 
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล 
20. การจัดใหมีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน  
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว 
22. การจัดใหมีและควบคุมการฆาสัตว 
23. การรักษาความปรอดภัย ความเปนระเบียบเรียบรอย และการอนามัย โรงมหรสพ แล ะ

สาธารณสถานอ่ืน ๆ 
24. การจัดการ การบํารุงรักษา และการใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
25. การผังเมือง 
26. การขนสงและการวิศวกรรมจราจร 
27. การดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
28. การควบคุมอาคาร 
29. การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
30. การรักษาความสงบเรียบรอย การสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและรักษาความปลอดภัย

ในชีวิตและทรัพยสิน 
31. กิจการอ่ืนใดท่ีเปนผลประโยชนของประชาชนในทองถ่ินตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 

 

ดานการเมือง/การบริหาร/ประชากร 
     องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  แบงออกเปน  2  ฝาย คือ 
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    - ฝายบริหาร  ประกอบดวย   
นายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1  คน 

   รองนายกองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 2  คน 
   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน 1  คน 
  - ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล    ประกอบดวย 
   ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1  คน 
   รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1  คน 
   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 1  คน 
   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 18  คน 
   ไดรับการเลือกตั้งเม่ือวันท่ี  19  ตุลาคม  พ.ศ. 2556  
   หมดวาระการดํารงตําแหนงในวันท่ี  18  ตุลาคม  พ.ศ. 2560  
 

การมีสวนรวมทางการเมือง 
  การเลือกตั้งผูบริหาร  และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกครั้งลาสุด           
เม่ือวันท่ี  19 ตุลาคม พ.ศ. 2556  เปนดังนี้ 
   ประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งท้ังสิ้น 3,690 คน  
   จํานวนผูมาใชสิทธิเลือกตั้ง 3,170 คน  
   คิดเปนรอยละ      85.90     ของผูมาใชสิทธิเลือกตั้งท้ังหมด  
   จํานวนบัตรเสีย    132 บัตร  คิดเปนรอยละ 4.16 ของบัตรเลือกตั้งท้ังหมด 
   จํานวนบัตรไมลงคะแนน 6 บัตร  
   คิดเปนรอยละ  0.18 ของบัตรเลือกตั้งท้ังหมด  
 

 ทองถิ่นอ่ืนในตําบล 

- จํานวนเทศบาล  1  แหง  ไดแก  เทศบาลตําบลหนองบัวโคก 
 
 

 

  รายได ขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก   
   

                          
          ป พ.ศ. 
     รายการ 

รายรับจริง 
ป 2556 
(บาท) 

รายรับจริง 
ป 2557 
(บาท) 

รายรับจริง 
ป 2558 
(บาท) 

รายไดจัดเก็บเอง 263,974.03 250,889.93 269,578.10 

รายไดจากคาธรรมเนียมใบอนุญาตและคาปรับ 219,060.00 224,770.00 238,004.00 
รายไดจากทรัพยสิน 87,274.82 143,515.63 213,833.09 
รายไดเบ็ดเตล็ด 64,276.00 61,014.00 464,736.40 

รวมรายไดจัดเก็บ 634,584.85 680,189.56 1,186,151.59 
รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรให  14,457,530.71 12,220,719.96      15,159,968.69 

รวมรายไดท่ีรัฐบาลจัดเก็บแลวจัดสรรให 14,457,530.71 12,220,719.96      15,159,968.69 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให  5,929,304.00 6,674,841.00 14,216,904.00                        
รวมรายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนให 5,929,304.00 6,674,841.00 14,216,904.00                        

เงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค 5,819,416.00 6,025,645.00 2,833,698.36  



~ 21 ~ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 

 

รวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลโดยระบุวัตถุประสงค 5,819,416.00 6,025,645.00 2,833,698.36  

รวมรายไดท้ังส้ิน 26,840,835.56 25,601,395.52 33,396,722.64 

 
2.2   ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพของทองถิ่น 
 ศักยภาพขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
  1. บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก จํานวน 27 อัตรา ดังนี้ 

1)  ปลัดองคการบริหารสวนตําบล    จํานวน 1  อัตรา 
2)  นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ   จํานวน 1  อัตรา 

     - สังกัด สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 10 อัตรา ไดแก 
1) หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล  จํานวน  1  อัตรา 
2) นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ   จํานวน  1  อัตรา 
3) นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  จํานวน  1  อัตรา 
4) ผูชวยเจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน  จํานวน  1  อัตรา 
5) ผูชวยเจาพนักงานธุรการ    จํานวน  1  อัตรา 
6) ผูชวยเจาหนาท่ีบันทึกขอมูล    จํานวน  1  อัตรา 
7) ผูชวยเจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  จํานวน  1  อัตรา 
8) นักการภารโรง     จํานวน  1  อัตรา 
9) คนงานท่ัวไป      จํานวน 1   อัตรา 
10) พนักงานขับรถยนต     จํานวน 1   อัตรา 

 

       - สังกัดกองคลัง จํานวน 6 อัตรา 
1) ผูอํานวยการกองคลัง     จํานวน 1  อัตรา 
2) นักวิชาการเงินและบัญชีชํานาญการ   จํานวน 1  อัตรา 
3) เจาพนักงานจัดเก็บรายไดชํานาญงาน   จํานวน 1  อัตรา 
4) เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    จํานวน 1  อัตรา 
5) ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี   จํานวน 1  อัตรา 
6) คนงานท่ัวไป      จํานวน 1   อัตรา    

     - สังกัดกองชาง จํานวน 3 อัตรา 
1) นายชางโยธา ปฏิบัติงาน    จํานวน  1  อัตรา 
2) ผูชวยชางโยธา     จํานวน 1  อัตรา 
3) คนงานท่ัวไป      จํานวน 1  อัตรา 

       - สังกัดกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จํานวน 4 อัตรา 
1) ผูอํานวยการกองการศึกษา    จํานวน 1  อัตรา 
2) ครูผูดูแลเด็ก      จํานวน 1  อัตรา 
3) ผูดูแลเด็ก      จํานวน 1  อัตรา 
4) ผูชวยเจาหนาท่ีธุรการ    จํานวน 1  อัตรา 

       - สังกัดกองสวัสดิการสังคม จํานวน 2 อัตรา 
1) ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม   จํานวน 1  อัตรา 
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2) ผูชวยเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน    จํานวน 1  อัตรา                   

2. ระดับการศึกษาของบุคลากร 
      มัธยมศึกษา  4    คน 

          อาชีวศึกษา  7   คน 
  ปริญญาตรี           10   คน 

          สูงกวาปริญญาตรี 6    คน 

จุดเดนของพ้ืนท่ี  (ท่ีเอ้ือตอการพัฒนาตําบล) 
ตําบลหนองบัวโคกเปนตําบลท่ีมีพ้ืนท่ีไมใหญมาก  ลักษณะท่ีตั้งเปนแนวยาวเรียบตามแนวพ้ืนท่ีของ

ตําบล แตละหมูบานตั้งอยูไมหางไกลกันนัก  จึงทําใหการคมนาคมระหวางหมูบานสะดวกรวดเร็ว และสะดวก
ตอการพัฒนาในดานอ่ืนๆ  ในดานแหลงน้ําสําหรับใชอุปโภค บริโภคมีเพียงพอ  แตยังขาดแหลงน้ําสําหรับใชใ น
การเกษตร  ถามีการขุดลอกลําหวยท่ีตื้นเขินใหสามารถเก็บกักน้ําไวใชในการเกษตรไดก็จะเปนการดียิ่งท่ี
เกษตรกรจะปลูกพืชหมุนเวียนเพ่ือหารายไดเสริมใหแกครอบครัว 

2.3   จุดยืนทางยุทธศาสตร 
“เปนตําบลเกษตรกาวหนา ผลผลิตพืชไรมีคุณภาพ” 
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บทท่ี 3 
แผนยุทธศาสตร 

3.1 กรอบแนวคิดในการจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  
3.1.1 การพัฒนาตามยุทธศาสตร คสช. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหาร

ราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ี  นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
(แผนพัฒนาจังหวัด) ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร
อําเภอ (แผนพัฒนาอําเภอ) 

ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) และรัฐบาล 
1. ยุทธศาสตรหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร 1 การสรางความเปนธรรมในสังคม มีกลยุทธและตัวชี้วัด ดังนี้ 

• กลยุทธท่ี 1 การจัดบริการทางสังคมตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน  
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) การเขาถึงโอกาสทางการศึกษา โดยวัดจากอัตราผูเขารับการศึกษาตอในทุกระดับ        
ไมนอยกวารอยละ 85 และการออกจากการศึกษากลางคันไมเกินรอยละ 5 

2) การเขาถึงระบบบริการสาธารณสุขของประชาชน โดยการประเมินจากความพึงพอใจ
ของผูเขารับการรักษาจากหนวยงานของรัฐ โดยในภาพรวม ประชาชนจะตองมีระดับความพึงพอใจในการรับบริการ
อยูในระดับมาก ภายในปงบประมาณ 2558 

3) มีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมในสังคม โดยวัดจากราง
กฎหมายท่ีผานการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาต ิ ไมนอยกวารอยละ 80 ของจํานวนรางกฎหมายท่ีเขาสู
ระเบียบวาระของสภานิติบัญญัติแหงชาติ ภายในปงบประมาณ 2558 

4) มีการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรหางไกล ตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึนรอยละ 20      
ภายในป งบประมาณ 2558 

5) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน       
โดยพิจารณาจากอัตราคดีความท่ีเก่ียวของลดลง รอยละ 20 ภายในปงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้   
1) มีการขยายเขตไฟฟาใหบานเรือนราษฎรหางไกล ตอครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  รอยละ 80 

ภายในป งบประมาณ 2564 
2) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินของประชาชน          

โดยพิจารณาจากอัตราคดีความท่ีเก่ียวของลดลงอยางตอเนื่อง รอยละ 20 ตอป จนถึงปงบประมาณ 2564 
 

• กลยุทธท่ี 2 การลดความเหล่ือมลํ้าและการคุมครองสิทธิทางสังคม 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) การปรับโครงสรางอัตราภาษีบุคคลธรรมดา อยางเปนรูปธรรมเพ่ือใหลดความเหลื่อมล้ํา
ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2558 
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2) การแกปญหาการคามนุษย ขอทาน และการชวยเหลือหญิงไทยในตางประเทศ             
มีจํานวนคดีความท่ีเก่ียวของอัตราลดลง รอยละ 10 ภายในปงบประมาณ  

3) การจัดท่ีดินใหผูไรท่ีทํากิน  ชวยเหลือเกษตรกรและองคกรเกษตรกร โดยใชพ้ืนท่ีปา
เสื่อมสภาพ หรือท่ีดินสาธารณะประโยชนอ่ืน มาจัดสรรใหใชประโยชน ใหไดไมนอยกวารอยละ 20 ของเปาหมาย             
ในแผนงาน  

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
1) การแกปญหาการคามนุษย ขอทาน และการชวยเหลือหญิงไทยในตางประเทศ            

มีจํานวนคดีความท่ีเก่ียวของอัตราลดลงอยางตอเนื่อง รอยละ 10 ตอป จนถึงปงบประมาณ 2564 
2) การจัดท่ีดินใหผูไรท่ีทํากิน  ชวยเหลือเกษตรกรและองคกรเกษตรกร  โดยใชท่ีดิน

สาธารณะประโยชนท่ีหมดสภาพแลวมาจัดสรรใหใชประโยชน ใหไดไมนอยกวา รอยละ 100 ของเปาหมายใน
แผนงาน  

• กลยุทธท่ี 3 การจัดระเบียบการใหบริการการขนสงสาธารณะรับจาง 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการจัดทําบัญชียานพาหนะขนสงสาธารณะรับจาง ดวยการแยกประเภท              
รวมถึงสถิติการเกิดอุบัติเหตุ  

2) มีการจัดทําแนวทางการปฏิบัติในการปองกันปญหาจาก ระบบการขนสงสาธารณะ
รับจางท้ังดานอุบัติเหตุและ การทํารายผูโดยสาร รวมถึงการบังคับใชแนวทางท่ีกําหนดข้ึน 

3)  มีการปรับแกกฎหมาย และกฎระเบียบในการควบคุม การใหบริการการขนสง
สาธารณะรับจาง โดยผานความเห็นชอบจากสภานิติบัญญัติแหงชาติ โดยมีผลบังคับใชภายในปงบประมาณ 
2558 

4)  มีการใหความรูกับประชาชนเก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบการใหบริการการ
ขนสงสาธารณะรับจาง และในภาพรวมแลวประชาชนตองมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก ตอกฎหมายและ
กฎระเบียบท่ีไดประปรับปรุงแกไข 

• กลยุทธท่ี 4 การแกปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการขยายผลโครงการทุงยางแดงโมเดล ไปยังพ้ืนท่ี 37  อําเภอ 282  ตําบล            
และมีระบบการประเมินผลท่ีเปนรูปธรรม ท้ังปริมาณ และ คุณภาพ โดยตองลดจํานวน เหตุการณราย            
และความรุนแรงลงไดไมนอยกวารอยละ 20 เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2558 ท้ังนี้ใหกองอํานวยการรักษาความม่ันคง
ภายในภาค 4 สวนหนาและศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต เปนหนวยงานหลักในการขับเคลื่อน             
โดยบูรณาการรวมกัน 

2) มีแผนงานในการพัฒนาเขตนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล จังหวัดปตตานี  เพ่ือสงเสริม
อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ี และมีแผนงานในการประเมินความกาวหนาของโครงการโดยจะตองคืบหนาไมนอยกวา
รอยละ 50 เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2558 

3) มีการดําเนินงานตามโครงการสงเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต , 
โครงการอบรม สัมมนา พัฒนาและศึกษาดูงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม โครงการปรับปรุงแหลงเรียนรูตะโละมาเนาะ,
โครงการกอสรางและการจัดตั้งอุทยานเรียนรู โครงการสงเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดโดยจะตองคืบหนา           
ไมนอยกวารอยละ 80 เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2558 

4) มีแผนงานในการการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากเหตุการณความไมสงบ           
ดวยการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการศึกษา รวมท้ังสรางและซอมแซมบาน จํานวน 60 หลัง ตามโครงการเฉลิม
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พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ท้ังนี้จะตองมีการประเมินความกาวหนาของ
โครงการ โดยจะตองคืบหนาไมนอยกวารอยละ 50 เม่ือสิ้นปงบประมาณ 2558 

5)  มีการเปดเวทีพูดคุยใหครบ 37 อําเภอ เพ่ือใหเกิดความรวมมือกันทุกภาคสวน          
ท้ังชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม และการกําหนดวิธีการในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 
รวมท้ังมีการนําผลการเปดเวทีการพูดคุยไปใชในการแกปญหาท่ีเปนรูปธรรม 

• กลยุทธท่ี 5 การสรางความปรองดองสมานฉันท 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการจัดทํา Website ประชาสัมพันธและติดตามผลการแกไขขอรองเรียนของ
ประชาชน การผลิตสื่อประชาสัมพันธ และโครงการสื่อมวลชนสัมพันธ เพ่ือใหสื่อมวลชน นําเสนอขอมูล 
ขาวสารท่ีถูกตอง มีแหลงขาวท่ีชัดเจน ท้ังนี้จะตองมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ Website        
ท่ีไดจัดทําข้ึนโดยตองอยูในระดับสูง 

2) มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นกับบุคคลหรือกลุมบุคคลในการปฏิรูป
ประเทศ ท้ัง 11 ดาน  และมีการนําผลการวิเคราะหและประเมินสถานการณ รวมถึงมีการนําผลท่ีไดรับ             
สงใหสภาปฏิรูปแหงชาติ และสภานิติบัญญัติแหงชาติ นําไปใชในการปฏิรูปประเทศตอไป 

3)  มีกิจกรรมเพ่ือสรางความปรองดองสมานฉันท ไดแก โครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน 
โครงการมหกรรมเอกลักษณไทย หัวใจ 4 ภาค โครงการฝกอบรมทดสอบสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน          
ท้ังนี้จะตองมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ โครงการท่ีไดจัดทําข้ึนโดยผลตองอยูในระดับสูง 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางย่ังยืน มีกลยุทธและตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

• กลยุทธท่ี 1 การปฏิรูปการศึกษา 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการผลิตครู ตามความตองการไดไมนอยกวา รอยละ 70 ตามสัดสวนของจํานวน
นักเรียนตอครูผูสอน และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณสําหรับการวิจัยและการศึกษาตอ
ของครู ไมนอยกวารอยละ 50 ของจํานวนครูท่ีมีอยูในสถานศึกษาของรัฐภายในปงบประมาณ 2558 

2) มีแผนพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ และการสงเสริมการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู โดยประเมินผลจากการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศไป
ใชในสถานศึกษาตาง ๆ ของรัฐไมนอยกวารอยละ 50 ของสถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ รวมถึงสามารถใชไดอยาง
ตอเนื่อง และมีระบบบํารุงรักษาไดอยางเปนระบบภายในปงบประมาณ 2558 

1) มีรอยละของจํานวนนักเรียนท่ีอานไมออกเขียนไมได โดยตองมีไมเกินรอยละ 3       
ในทุกระดับชั้น ภายในปงบประมาณ 2558 
                    - ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  

1) มีการผลิตครู ตามความตองการไดไมนอยกวา รอยละ 100 ตามสัดสวนของจํานวน
นักเรียนตอครูผูสอน ภายในปงบประมาณ 2564 และมีการพัฒนาบุคลากรครูโดยมีการจัดงบประมาณสําหรับ
การวิจัยและการศึกษาตอของครู เพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 20 ตอป จนถึงปงบประมาณ 2564 

2) มีการสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการศึกษาใหเปนสังคมแหงการเรียนรู 
โดยประเมินผลจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีนําไปใชในสถานศึกษาตาง ๆ ของรัฐไมนอยกวารอยละ 80 
ของสถานศึกษาท้ังหมดของรัฐ ภายในปงบประมาณ 2564 
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                            3) มีรอยละของจํานวนนักเรียนท่ีอานออกเขียนไดเพ่ิมข้ึน โดยตองมีรอยละ 100          
เม่ือสําเร็จการศึกษาชั้นประถมปท่ี 1 ภายในปงบประมาณ 2564  

• กลยุทธท่ี 2 การสรางความรูใหกับประชาชนมีภูมิคุมกันตอปญหาดานสาธารณสุข 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการสงเสริมการเรียนรู ใหกาวทันการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามดานสาธารณสุข 
เพ่ือศักยภาพดานการระวังปองกัน ดวยการจัดทําแผนพัฒนาหลักสูตรการศึกษา  ใหมีประเด็นของภัยคุกคาม
ดานสาธารณสุข ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2558 

2) มีการจัดระบบการสื่อสารใหประชาชนไดเรียนรูถึงการเปลี่ยนแปลง ของภัย คุกคาม  
ดานสาธารณสุข ดวยการประชาสัมพันธท่ีหลากหลาย และท่ัวถึง และประเมินจากการรับรูของประชาชนท่ัวไป 
โดยตองมีผลการประเมินการรับรูตอภัยคุกคามดานสาธารณสุขของประชาชนท่ัวไป อยูในระดับสูงภายใน
ปงบประมาณ 2558 

• กลยุทธท่ี 3 การเสริมสรางและพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี ้

1) มีมาตรการควบคุมดานอาหารท่ีเก่ียวของกับสุขภาพของประชาชน  เพ่ือคุมครอง
ผูบริโภค ใหแลวเสร็จ ภายในปงบประมาณ 2558 

2) มีกฎหมายควบคุมการสงเสริมการตลาด เชน ผลิตภัณฑสําหรับทารกและเด็กเล็ก           
และผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของ ใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ 2558 

• กลยุทธท่ี 4 การเสริมสรางคานิยม จิตสํานึก และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไทย 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี ้

1) ประชาชนเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีสวนรวมกับ กิจกรรมทาง
ศาสนาในหวงวันสําคัญภายในป 2558 เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 50 เม่ือเทียบกับหวงเวลาเดียวกันของปท่ี
ผานมา และประชาชนตองเห็นความสําคัญของวัฒนธรรมไทยและศาสนาตอสังคมไทย ผานการจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรมไทยและศาสนานั้น โดยตองมีผลการประเมินอยูในระดับสูง  

2) มีกระบวนการใหความรูเรื่องหลักธรรมคําสอนของทุกศาสนาในเชิงบูรณาการ           
โดยนําไปสูระบบการศึกษา ท้ังในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ไดอยางเปนระบบและเชื่อมโยงกันอยาง
เปนรูปธรรม ภายในปงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
ประชาชนเขารวมกิจกรรมทางวัฒนธรรมของไทย และมีสวนรวมกับกิจกรรมทางศาสนา

ในหวงวันสําคัญ เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 10 ตอป จนถึงป 2564 

• กลยุทธ 5 การจัดทํานวัตกรรมในการสงเสริมการพัฒนาและความม่ันคงของประเทศ 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

มีมาตรการลดหยอนภาษี เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมภายใน
ปงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
มีการจัดสรรงบประมาณของประเทศอยางนอย รอยละ 2 ของ GDP ในการวิจัยและ

พัฒนาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเปนการสงเสริมการเพ่ิมผลผลิตและควบคุมทางการเกษตร และยกระดับ
ผลิตภัณฑทางการเกษตรเพ่ือใหอยูในมาตรฐานสากล ภายในปงบประมาณ 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหาร และพลังงาน          
มีกลยุทธและตัวชี้วัด ดังนี้ 

• กลยุทธท่ี 1 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) พัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังแหลงน้ําผิวดิน  น้ําบาดาล 
และระบบชลประทาน เพ่ือการเกษตร ใหไดรอยละ 90 ของแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 

2) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมูบาน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ
พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนน้ําอุปโภคและบริโภคใหกับโรงเรียนและชุมชน ใหไดรอยละ 90 ของแผนงาน
ประจําปงบประมาณ 2558 

3) ปรับปรุงระบบการอนุรักษดินและระบบเตือนภัย เพ่ือปองกันการสูญเสียหนาดิน
และพ้ืนดินถลม ใหไดรอยละ 80 ของแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 

4) มีการนําระบบดาวเทียม  มาใชในการจัดสรรการใชทรัพยากรน้ํา  อยางเปนระบบ 
โดยใหพรอมภายในปงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
1) พัฒนาระบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพแหลงน้ําธรรมชาติ ท้ังแหลงน้ําผิวดิน  น้ําบาดาล 

และระบบชลประทาน เพ่ือการเกษตร ใหไดรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมดในแผนงาน 
2) พัฒนาระบบประปาชนบทหรือประปาหมูบาน และระบบประปาเมือง ตลอดจนการ

พัฒนาแหลงน้ําเพ่ือสนับสนุนน้ําอุปโภคและบริโภคใหกับโรงเรียนและชุมชน ใหไดรอยละ 100  ของพ้ืนท่ี
เปาหมายท้ังหมดในแผนงาน 

3) ปรับปรุงระบบการอนุรักษดินและระบบเตือนภัย เพ่ือการปองกันการสูญเสียหนา
ดินและพ้ืนดินถลมใหไดรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมดในแผนงาน 

• กลยุทธท่ี 2 การแกไขปญหาเกษตรกรและการประมงอยางย่ังยืน 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีกฎหมายวาดวยการชวยเหลือเกษตรกร และพระราชบัญญัติประมง พ.ศ. 2558 
รวมท้ังการแกไขกฎหมายและระเบียบปฏิบัติตาง ๆ เพ่ือใหบริการเกษตรกร และสนับสนุนการทําประมง โดย
ใหสามารถออกกฎหมายไดภายในปงบประมาณ 2558 

2) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณเพ่ือใหเกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปจจัย
การผลิตท่ีไมถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินคาเกษตรรวมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี
รวมกันเพ่ือไมใหถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง โดยใหพรอมไดไมนอยกวารอยละ 50  ของแตละพ้ืนท่ี             
กอนสิ้นปงบประมาณ 2558 

3) จัดระเบียบในการทําประมง โดยการจดทะเบียน การออกใบอนุญาตการควบคุม 
ติดตามตําแหนงเรือและเฝาระวังการทําประมง รวมท้ังพัฒนาระบบและปรับปรุงการบริหารจัดการการ
ปฏิบัติงานของหนวยงานดานประมง ใหไดรอยละ 100 ของแผนงานประจําปงบประมาณ 2558  

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
1) มีกองทุนพัฒนาระบบสหกรณเพ่ือใหเกษตรกรสามารถรวมตัวกันในการจัดหาปจจัย

การผลิตท่ีไมถูกเอาเปรียบ มีระบบแปรรูปสินคาเกษตรรวมกัน และมีระบบตลาดของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ี
รวมกันเพ่ือไมใหถูกกดราคาจากพอคาคนกลาง ใหไดรอยละ 100 ของแตละพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมดในแผนงาน 

2) มีแผนงานระดับชาติในการปองกัน ยับยั้งและขจัดการทําประมง IUU (NPOA-IUU)  

• กลยุทธท่ี 3 การพัฒนาพลังงานทางเลือก 
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- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 
1) มีแผนแมบทในการใชพลังงานทางเลือก ภายในปงบประมาณ 2558 
2) มีแผนแมบทในการนําผลิตภัณฑทางการเกษตรมาใชเปนพลังงานทางเลือก           

ภายในปงบประมาณ 2558 
3) มีมาตรการสงเสริมใหภาคเอกชนไทยเขามามีบทบาทในอุตสาหกรรมพลังงาน

ทางเลือกเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 30 เม่ือเทียบกับปท่ีผานมา ภายในปงบประมาณ 2558 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  

1) สามารถเพ่ิมการใชพลังงานทดแทนไดรอยละ 25 ของการใชพลังงานท้ังหมด            
ในป 2564 

2) มีการดําเนินงานตามบรรลุผลแผนแมบทในการใชพลังงานทางเลือก และแผนแมบท
ในการนําผลิตภัณฑทางการเกษตรมาใชเปนพลังงานทางเลือก ใหไดรอยละ 100 ของเปาหมายท้ังหมดตาม
แผนแมบท 

3) มีการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานทางเลือก ตามเปาหมายท้ังหมด
ในแผนงาน อยางตอเนื่องจนถึงป 2564 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและย่ังยืน  มีกลยุทธและ
ตัวชี้วัด ดังนี้ 

• กลยุทธท่ี 1 การเพ่ิมขีดความสามารถผูประกอบการ 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการนํา Digital SMEs มาใชในSMEs โดยกําหนดใหมีผูเขารวมโครงการ 1,500 
ราย ภายในปงบประมาณ 2558 

2) มีการเพ่ิมศักยภาพสหกรณในการดําเนินงานเชิงพาณิชย ตามพ้ืนท่ีเปาหมายบริเวณ
ชายแดน โดยประเมินจากมูลคาการคาชายแดนใหสูงข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 ภายในปงบประมาณ 2558 

3) มีการพัฒนาศักยภาพผูนําสหกรณในเชิงธุรกิจ ใหไดไมนอยกวารอยละ 30 ของพ้ืนท่ี
นํารองเศรษฐกิจพิเศษภายใน ปงบประมาณ 2558 

4) มีการสนับสนุนและสงเสริมการลงทุนรวมภาครัฐและเอกชนในรูปแบบ Public 
Private Partnerships โดยมีกฎระเบียบและระบบบริหารจัดการรองรับใหพรอมภายในป งบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
เพ่ิมการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตรท่ีจําเปน ตลอดจนพัฒนาศักยภาพ           

ผูนําสหกรณในเชิงธุรกิจ ใหไดไมนอยกวารอยละ 30 ของพ้ืนท่ีนํารองเศรษฐกิจพิเศษภายใน ป 2564 

• กลยุทธท่ี 2 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการพัฒนาโครงขายรถไฟระหวางเมือง ดวยระบบรถไฟทางคู ไดไมนอยกวา           
รอยละ 80 ตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 

2) การพัฒนาโครงขายขนสงสาธารณะเพ่ือแกไขปญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร     
และปริมณฑล ดวยเสนทางรถไฟฟา ไดไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผนงานประจําปงบประมาณ 2558  

3) การพัฒนาการขนสงสาธารณะในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลดวยการ
ปรับเปลี่ยนใชยานพาหนะท่ีใชเชื้อเพลิงท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (NGV) ไดไมนอยกวารอยละ 80 ตามแผนงาน
ประจําปงบประมาณ 2558 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค เพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
มีกลยุทธและตัวชี้วัด ดังนี้ 

• กลยุทธท่ี 1 การปรับระบบโครงสรางพ้ืนฐานในการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาค 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ       
ความรวมมือในอนุภูมิภาค ท้ังโครงขายการขนสงทางบก ทางน้ําและการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ
ขนสงทางอากาศ โดยใหมีความพรอมไมนอยกวารอยละ 80 ของแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 

2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค  
พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน โดยในป 2558 ใหเพ่ิมข้ึนไมนอยกวารอยละ 10 จากฐานป 2557 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
1) มีการพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบ 

ความรวมมือในอนุภูมิภาค ท้ังโครงขายการขนสงทางบก ทางน้ําและการเพ่ิมขีดความสามารถในการใหบริการ
ขนสงทางอากาศ โดยใหมีความพรอมไมนอยกวารอยละ 80 ตามเปาหมายท้ังหมดในแผนงาน 

2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาค พัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษและเมืองชายแดน ใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ไมนอยกวารอยละ 10 ของทุกป จนถึงป 2564 

• กลยุทธท่ี 2 การสงเสริมแรงงานในการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือเพ่ิมรายไดของประเทศ 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีระบบในการคุมครองรองรับการเคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทย
ไปทํางานในตางประเทศ โดยการตรวจคุมครองแรงงานในกิจการกลุมเสี่ยง เพ่ือแกไขปญหาการคามนุษย           
ดานแรงงานในพ้ืนท่ี 76 จังหวัด ภายในปงบประมาณ 2558 

2) มีระบบการปองกันการแพรระบาดของโรคภัย โดยกําหนดมาตรการปองกันและ
แกไขปญหาโรคติดตอขามพรมแดนโดยใหพรอมภายในปงบประมาณ 2558 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน  มีกลยุทธและตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

• กลยุทธท่ี 1 จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ  
 ส่ิงแวดลอม 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 
1) ดําเนินการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรปาไมท้ังปาตนน้ําลําธาร และปาชุมชนใหได  

รอยละ 100 ของแผนงานประจําป 2558 
2) ดําเนินการปองกัน ปราบปรามและควบคุมการตัดไมทําลายปาและลักลอบการคา

ทรัพยากรปาไมท่ีควบคุม รวมท้ังสัตวปาสงวน ใหไดรอยละ 100 ของแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 
3) มีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการงาชางแหงชาติ , การปองกันการบุกรุกและ

ครอบครองพ้ืนท่ีปาไมและลักลอบตัดไม ในพ้ืนท่ีวิกฤตรุนแรง 12 จังหวัด โดยใหพรอมภายใน ปงบประมาณ 
2558 

4) ดําเนินการพัฒนาใหมีระบบฐานขอมูลดิจิตอล เพ่ือการบริหารจัดการและการจัดทํา
แนวเขตทรัพยากรปาไมทุกประเภทใหเปนแนวเดียวกัน ดวยแผนท่ีแนวเขต มาตราสวน 1 : 4,000 ใหแลวเสร็จ
ภายในปงบประมาณ 2558 
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5) หนวยราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีระบบการจัดการขยะมูลฝอยและ
ของเสียอันตราย ตลอดจนออกขอบัญญัติทองถ่ินท่ีเก่ียวของกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย  
ใหไดไมนอยกวารอยละ 100 ของแผนงานประจําปงบประมาณ 2558 

6) มีการดําเนินการจัดทําพระราชบัญญัติบริหารจัดการขยะมูลฝอยแหงชาติ  
และพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑเครื่องใชไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส และซากผลิตภัณฑอ่ืน 
โดยใหเขาสูสภานิติบัญญัติแหงชาติ และผานการพิจารณาไดภายในปงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
1) มีการจัดทําแผนแมบทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  ใน 2 ระยะ คือ 

พ.ศ. 2558 ถึง 2559 และ พ.ศ. 2560 ถึง 2564 
2) มีประกาศ ขอบังคับ เพ่ือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย รวมท้ัง

มีการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ตลอดจนการนําผลจากการกําจัด
ขยะมูลฝอยมาใชประโยชน ใหแลวเสร็จตามแผนงาน ภายในป 2560 

3) มีการฟนฟูพ้ืนท่ีปาตนน้ําท่ีเสื่อมโทรม การเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน ปาเศรษฐกิจชุมชน         
ใหไดรอยละ 100 ของพ้ืนท่ีเปาหมายท้ังหมดในแผนงาน 

4) พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึน รอยละ 20 จากท่ีมีอยู หรือประมาณ 10 ลานไร 

• กลยุทธท่ี 2 การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการดําเนินงานในการลงทะเบียนอาสาสมัครประชาชนรักษาปาในชุมชน  
โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไมต่ํากวา รอยละ 50 ของประชากรในชุมชนรอบพ้ืนท่ี           
เขตปาสงวนแหงชาติ 

2) มีการดําเนินการอบรมใหความรูแกคนในชุมชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ          
ไมนอยกวารอยละ 70 ของประชากรในชุมชน ภายในป 2558 

3) มีจํานวนคดีความท่ีเก่ียวของกับการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ลดลงกวาเม่ือเทียบกันกับหวงเวลาเดียวกันของปท่ีผานมา 

 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ                 
ใหเกิดประโยชนกับประชาชนในการใชบริการอยางแทจริง มีกลยุทธและตัวชี้วัด ดังนี้ 

• กลยุทธ : การปรับปรุงการบริหารรัฐวิสาหกิจใหเกิดประโยชนกับประชาชน 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีการจัดทําแผนแมบทในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจของประเทศเพ่ือปรับบทบาท
รัฐวิสาหกิจ ตลอดจนการพัฒนาระบบกํากับดูแลและระบบบรรษัทภิบาล ของรัฐวิสาหกิจ ภายในปงบประมาณ 
2558 

2) มีแผนติดตามและแกไขปญหาองคกรของรัฐวิสาหกิจ 7 แหง ดังนี้  บริษัท ทีโอที 
จํากัด (มหาชน), บริษัท กสท. จํากัด (มหาชน), ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมแหงประเทศ
ไทย, ธนาคารอิสลามแหงประเทศไทย, การรถไฟแหงประเทศไทย, องคการขนสงมวลชนกรุงเทพ และบริษัท           
การบินไทย จํากัด (มหาชน) ไดภายในปงบประมาณ 2558 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการของรัฐวิสาหกิจของประเทศ  อยูในระดับ            

ท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่อง จนถึงป 2564 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 การปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและย่ังยืนใน
อนาคต ใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก มีกลยุทธและตัวชี้วัด ดังนี้ 

• กลยุทธท่ี 1 : การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมของชาติใหทัดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

การเปลี่ยนผานการออกอากาศโทรทัศนจากระบบอนาล็อกสูระบบดิจิตอล ระยะท่ี 2 
ดําเนินการเสร็จสิ้น ในปงบประมาณ 2558 

• กลยุทธท่ี 2  : การปรับปรุงเทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและย่ังยืนในอนาคต 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) การพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศของขาวดําเนินการใหเสร็จสิ้นใ น
ปงบประมาณ 2558 

2) มีระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ (GIS) เพ่ือขอมูลการผังเมือง และการใชประโยชน
ท่ีดิน ดําเนินการใหเสร็จสิ้น ในปงบประมาณ 2558 

3) การพัฒนาซอฟตแวรเพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสนับสนุนการทําธุรกิจอิเล็กทรอนิกส ดําเนินการใหเสร็จสิ้น  ในปงบประมาณ 
2558 
 
 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 9 การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันอยางย่ังยืน  มีกลยุทธและตัวชี้วัด 
ดังนี้ 

• กลยุทธ : จัดระบบในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปช่ันอยางย่ังยืน 
- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะส้ัน ดังนี้ 

1) มีกลไก ตรวจสอบถวงดุล โดยมีการจัดตั้งศูนยรับเรื่องรองเรียน และพัฒนาระบบ   
รับเรื่องรองเรียนและรองทุกขของศูนยดํารงธรรมใหถึงระดับหมูบาน ผานโครงการจังหวัดเคลื่อนท่ีและอําเภอ
เคลื่อนท่ี ใหพรอมภายในไตรมาสท่ีสองของปงบประมาณ 2558 

2) แกไขระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย และเกณฑจริยธรรมเพ่ือควบคุมการปฏิบัติ           
ใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล สรางความรวมมือภาคีเครือขาย ภาคประชาชนในการตอตานการทุจริต               
ใหพรอมภายในไตรมาสท่ีสองของปงบประมาณ 2558 

3) ความโปรงใสของประเทศไทยมีอันดับท่ีสูงข้ึน โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น    
ไมต่ํากวา 4.0 คะแนน ภายในปงบประมาณ 2559 

- ตัวช้ีวัดความสําเร็จของเปาหมายระยะยาวสูความย่ังยืน ดังนี้  
ความโปรงใสของประเทศไทยมีอันดับท่ีสูงข้ึน โดยดัชนีภาพลักษณการคอรรัปชั่น            

ไมต่ํากวา 5.0 คะแนน ติดตอกันจนถึงป 2564 

2. การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตรที่สอดคลอง ตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาต ิ
 การจัดทํางบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ไดกําหนด
ประเด็นท่ีเห็นควรดําเนินการ จํานวน 17 เรื่อง ประกอบดวย 
  1. การสรางความปรองดองและสมานฉันท  
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  2. การขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต  
  3. การจัดการปญหาแรงงานตางดาวและการคามนุษย  
  4. การปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
  5. การจัดการปญหาท่ีดินทํากิน  
  6. การสรางรายไดจากการทองเท่ียวและบริการ  
  7. การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
  8. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
  9. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  
  10. การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ  
  11. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส  
  12. การสงเสริมการวิจัยและพัฒนา  
  13. การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย  
  14. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา  
  15. การพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  16. การบริหารจัดการขยะและของเสียอันตราย  
  17. การปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

3. คานิยมหลักของคนไทย 
1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน  
2. ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม  
3. กตัญู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  
4. ใฝหาความรู หม่ันศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม  
5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน  
7. เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง  
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ  
9. มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  
10. รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส                          

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย  
จําหนาย และขยายกิจการ  เม่ือมีความพรอม โดยมีภูมิคุมกันท่ีดี  

11. มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ  ไมยอมแพตออํานาจฝายตางๆ  หรือกิเลส                        
มีความละอาย เกรงกลัวตอบาป ตามหลักของศาสนา  

12. คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และตอชาติ มากกวาผลประโยชนของตนเอง  

นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
 พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐเพ่ือเปน
แนวทางนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกฝายและไมกันใครออกไป
จากสังคม อีกท้ังยังเปนสํานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจาก
ภยันตรายท้ังปวง และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสาน
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พลังการสรางชาติท่ีตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
จึงมีแนวคิดในเรื่องของความรวมมือรวมใจของรัฐและประสังคม เพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการ
พัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน เพราะวาประชารัฐ  เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมี
รูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการ
แผนดินยุคปจจุบัน ท่ีเกิดจากการหลอหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน ทุกหมูเหลา เห็นไดจากเพลงชาติไทย 
ซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวน อยูดํารงคงไวได        
ท้ังมวล ดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี....” 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)  

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และขับเคลื่อนใหบังเกิดผลในทาง
ปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึนในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนาใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสูความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการ  และเปนองครวม  และ
ยึดวิสัยทัศนป พ.ศ. 2570 ดังนี้  

“คนไทยภาคภูมิใจในความเปนไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแหงความพอเพียง 
ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพ้ืนฐานท่ีท่ัวถึง 
มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยูในสภาวะแวดลอมท่ีดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน 
ระบบการผลิตเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม มีความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน อยูบนฐานทางเศรษฐกิจ 
ท่ีพ่ึงตนเองและแขงขันไดในเวทีโลก สามารถอยูในประชาคมภูมิภาคและโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี”  

วิสัยทัศนและพันธกิจการพัฒนาประเทศในระยะ  5 ป ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาวดังกลาวจึงได
กําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจ ดังนี้  

วิสัยทัศน  
“สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง”  
พันธกิจ  

 1) สรางสังคมเปนธรรมและเปนสังคมท่ีมีคุณภาพ  ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิตไดรับการคุมครองทาง
สังคมท่ีมีคุณภาพอยางท่ัวถึงและเทาเทียม  มีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาค  
ทุกภาคสวนไดรับการเสริมพลังใหสามารถมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ภายใตระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ี
โปรงใส เปนธรรม  
 2) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีคุณธรรม  เรียนรูตลอดชีวิต  มีทักษะและการดํารงชีวิตอยางเหมาะสมใน
แตละชวงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนทองถ่ินมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวรูเทาทันกับการเปลี่ยนแปลง  
 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู ความคิดสรางสรรค และภูมิปญญา 
สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน  ปรับโครงสรางการผลิตและการบริโภคใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
พรอมสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม  
 4) สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  สนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  
รวมท้ังสรางภูมิคุมกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยพิบัติทางธรรมชาติ  

วัตถุประสงคและเปาหมาย  
1. วัตถุประสงค  
 1) เพ่ือเสริมสรางสังคมท่ีเปนธรรมและเปนสังคมสงบสันติสุข  
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 2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุมวัยอยางเปนองครวมท้ังทางกาย ใจ สติปญญา อารมณ คุณธรรม จริยธรรม 
และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนใหมีคุณภาพ  
 3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจใหเติบโตอยางมีเสถียรภาพ  คุณภาพ และยั่งยืน เปนผูนําการผลิตสินคาและ
บริการบนฐานปญญาและความคิดสรางสรรคในภูมิภาคอาเซียน มีความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน  การผลิต
และการบริโภคเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมนําไปสูการเปนสังคมคารบอนตาง ๆ  
 4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเพียงพอตอการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
และเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ  

2. เปาหมายหลัก  
 1) ความอยูเย็นเปนสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพ่ิมข้ึน  ความเหลื่อมลาในสังคมลดลง            
และภาพลักษณการคอรรัปชั่นดีข้ึน  
 2) คนไทยมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง มีสุขภาวะดีข้ึน และสถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งมากข้ึน  
 3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ  โดยใหความสําคัญกับการเพ่ิมผลิต
ภาพรวมไมต่ํากวารอยละ  3 ตอป เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ  เพ่ิมมูลคา
ผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ GDP ใหมีสัดสวนไมต่ํากวารอยละ  40 และลดปริมาณการ
ปลอยกาซเรือนกระจก  
 4) คุณภาพสิ่งแวดลอมอยูในเกณฑมาตรฐาน  เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปลอยกาซเรือนกระจก  
รวมท้ังเพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  

3. ตัวช้ีวัด  
 1) ดัชนีความอยูเย็นเปนสุข  ดัชนีความสงบสุข  สัดสวนรายไดระหวางกลุมประชากรท่ีมีรายไดสูงสุด
รอยละ 10 กับกลุมท่ีมีรายไดนอยรอยละ 10 สัดสวนแรงงานนอกระบบท่ีสามารถเขาถึงการคุมครองทางสังคม  
คดีความขัดแยงกับเจาหนาท่ีรัฐตอ  10,000 ครัวเรือน คดีในศาลปกครองตอ  10,000 ครัวเรือน และดัชนี
ภาพลักษณการทุจริตประพฤติมิชอบไมต่ํากวา 1.5 คะแนน  
 2) จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย  สัดสวนผูใชอินเตอรเน็ตเพ่ือการเรียนรู  จํานวนบุคลากรดาน
การวิจัยและพัฒนา อัตราการเจ็บปวยดวยโรคไมติดตอ และดัชนีความอบอุนของครอบครัว  
 3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  อัตราเงินเฟอ  ผลิตภาพการผลิตรวม  อันดับความสามารถใน
การแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดสวนมูลคาผลิตภัณฑของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอ GDP  
 4) คุณภาพน้ําและอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน  รอยละของพ้ืนท่ีปาไมตอพ้ืนท่ีประเทศ               
และสัดสวนการปลอยกาซเรือนกระจกตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  
 
 
 
 
 

การพัฒนาตามนโยบายรัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผนดิน  
(รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา)  
 รัฐบาลภายใตการนาของพลเอก  ประยุทธ จันทรโอชา  นายกรัฐมนตรี  ไดแถลงนโยบายตอสภานิติ
บัญญัติแหงชาติ เม่ือวันท่ี 12 กันยายน 2557 สรุปสาระสําคัญดังนี้  
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1. การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  
 สถาบันพระมหากษัตริยเปนองคประกอบสําคัญของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยตามประเพณี
การปกครองของไทย รัฐบาลจึงถือเปนหนาท่ีสําคัญยิ่งยวด ในอันท่ีจะเชิดชูสถาบันนี้ไวดวยความจงรักภักดีและ
ปกปองรักษาพระบรมเดชานุภาพ โดยจะใชมาตรการทางกฎหมาย  มาตรการทางสังคมจิตวิทยา  และมาตรการ
ทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศในการดําเนินการกับผูคะนองปาก ยามใจหรือประสงคราย มุงสั่นคลอน
สถาบันหลักของชาติโดยไมคํานึงถึงความรูสานึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเปนจํานวนมาก  ตลอดจน
เผยแพรความรูความเขาใจท่ีถูกตองและเปนจริงเก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยและพระราชกรณียกิจ เพ่ือ
ประชาชน  ท้ังจะสนับสนุนโครงการท้ังหลายอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  สงเสริมใหเจาหนาท่ีสถานศึกษา  
ตลอดจนหนวยงานท้ังหลายของรัฐเรียนรูเขาใจหลักการทรงงาน  สามารถนําหลักดังกลาวมาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการและการพัฒนา  ตลอดจนเรงขยายผลตามโครงการและแบบอยางท่ีทรงวางรากฐานไวให
แพรหลายเปนท่ีประจักษและเกิดประโยชนในวงกวาง อันจะชวยสรางความสมบูรณ พูนสุขแกประชาชนในท่ีสุด  

2. การรักษาความม่ันคงของรัฐและการตางประเทศ  
 2.1 ในระยะเรงดวน  รัฐบาลใหความสําคัญตอการเตรียมความพรอมสูประชาคมการเมืองและความ
ม่ันคงอาเซียนในกิจการ  5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการชายแดน  การสรางความม่ันคงทางทะเล  การแกไข
ปญหาอาชญากรรมขามชาติ  การสรางความไววางใจกับประเทศเพ่ือนบาน  และการเสริมสรางศักยภาพในการ
ปฏิบัติการทางทหารรวมกันของอาเซียนโดยเนนความรวมมือเพ่ือปองกัน  แกไขขอพิพาทตาง  ๆ และการแกไข
ปญหาเสนเขตแดนโดยใชกลไกท้ังระดับทวิภาคีและพหุภาคี  ท้ังจะจัดระเบียบการพัฒนาตามกรอบประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีชายแดนท้ังทางบกและทางทะเล  รองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจ
พิเศษตามแนวชายแดน  โดยใชระบบเฝาตรวจท่ีมีเทคโนโลยีทันสมัย  กําหนดใหปญหายาเสพติด  การคาอาวุธ 
การคามนุษย  การกระทํา อันเปนโจรสลัด  การกอการรายสากลและอาชญากรรมขามชาติเปนปญหาเฉพาะ
หนาท่ีตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการบังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวดและจัดการปญหาอ่ืน  ๆ ท่ีเชื่อมโยง
ตอเนื่องใหเบ็ดเสร็จ  เชน ปญหาสถานะและสิทธิของบุคคลการปรับปรุงระบบการเขาเมือง  การจัดระเบียบ
แรงงานตางดาว เปนตน  
 2.2 เรงแกไขปญหาการใชความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต โดยนายุทธศาสตร เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนามาใชตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี  สงเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผูมีความคิดเห็นตางจากรัฐ  
สรางความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนโดยไมเลือกปฏิบัติ  ควบคูกับ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท่ีสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีซ่ึงเปนพหุสังคม ขจัดการฉวย
โอกาสกอความรุนแรงแทรกซอนเพ่ือซํ้าเติมปญหาไมวาจากผูมีอิทธิพลในทองถ่ินหรือเจาหนาท่ีฝายบานเมือง  
ท้ังจะเพ่ิมระดับปฏิสัมพันธกับตางประเทศ และองคการระหวางประเทศท่ีอาจชวยคลี่คลายปญหาได  
 2.3 พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของกองทัพและระบบปองกันประเทศใหทันสมัย  มีความพรอม  ใน
การรักษาอธิปไตย และผลประโยชนของชาติ ปลอดพนจากการคุกคามทุกรูปแบบ สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการปองกันประเทศ  ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาและการถายทอดเทคโนโลยี  เพ่ือนําไปสูการ
พ่ึงพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณสามารถบูรณาการความรวมมือระหวางภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมปองกันประเทศไดพรอมท้ังนําศักยภาพของกองทัพในยามปกติมาสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  
การปองกันบรรเทาสาธารณภัย  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  และการรักษาความม่ันคงภายในโดยมุงระดม
สรรพกาลังจากทุกภาคสวนท้ังในระดับชุมชน ทองถ่ิน ภูมิภาค และนานาชาต ิโดยเฉพาะอาเซียนและประชาคมโลก  
 2.4 เสริมสรางความสัมพันธอันดีกับนานาประเทศบนหลักการท่ีวานโยบาย  การตางประเทศเปน
สวนประกอบสําคัญของนโยบายองครวมท้ังหมดในการบริหารราชการแผนดิน  ไมวาในดานการเมือง  เศรษฐกิจ 
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หรือสังคม โดยจะนํากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนท้ังทางตรงและ
ทางออม เชน การคุมครองดูแลคนไทยและผลประโยชนของคนไทยในตางแดน  การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา  
วัฒนธรรม การคา การพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการเปดโลกทัศนใหมีลักษณะสากล เปนตน  

3. การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ  
 ความเหลื่อมล้ําในสังคมเปนอีกสาเหตุหนึ่งของปญหาความขัดแยงและความเดือดรอนท้ังหลายของ
ประชาชน จึงมีนโยบายท่ีจะดําเนินการดังนี้  
 3.1 ในระยะเฉพาะหนา  จะเรงสรางโอกาส  อาชีพ และการมีรายไดท่ีม่ันคงแกผูท่ีเขาสูตลาดแรงงาน  
รวมท้ังสตรี ผูดอยโอกาส และแรงงานขามชาติท่ีถูกกฎหมาย พรอมท้ังยกระดับคุณภาพแรงงาน  โดยใหแรงงาน
ท้ังระบบมีโอกาสเขาถึงการเรียนรูและพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในทุกระดับอยางมีมาตรฐาน  ท้ังจะเชื่อมโยง
ขอมูลและการดําเนินการระหวางหนวยงานของรัฐกับเอกชน  เพ่ือใหตรงกับความตองการของพ้ืนท่ีและของ
ประเทศโดยรวม นอกจากนี้จะสงเสริมใหแรงงานนอกระบบเขาสูระบบท่ีถูกกฎหมายมากข้ึน  
 3.2 ปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย รวมถึงปญหาผูหลบหนีเขาเมือง การทารุณกรรมตอแรงงาน
ขามชาติ การทองเท่ียวท่ีเนนบริการทางเพศและเด็ก และปญหาคนขอทานโดยการปรับปรุงกฎหมายขอบังคับ
ท่ีจําเปนและเพ่ิมความเขมงวด ในการระวังตรวจสอบ  
 3.3 ในระยะตอไป จะพัฒนาระบบการคุมครองทางสังคม  ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให
มีประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่งข้ึน  รวมท้ังการดูแลใหมีระบบการกูยืมท่ีเปนธรรมและการสงเคราะหผู
ยากไรตามอัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุมครองและพิทักษสิทธิจัดสวัสดิการชวยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูสูงอายุ สตรี และเด็ก  
 3.4 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุ เพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและการมีงานหรือกิจกรรมท่ีเหมาะสม 
เพ่ือสรางสรรคและไมกอภาระตอสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบานสถานพักฟน และโรงพยาบาล 
ท่ีเปนความรวมมือของภาครัฐ  ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว  รวมท้ังพัฒนาระบบการเงินการคลังสําหรับ
การดูแลผูสูงอายุ  
 3.5 เตรียมความพรอมเขาสูสังคมท่ีมีความหลากหลายเนื่องจากการเขาสูประชาคมอาเซียน  โดยสราง
ความเขมแข็งและความพรอมแกแรงงานไทยและรวมพัฒนาระบบความคุมครองทางสังคมของแรงงานอาเซียน  
 3.6 จัดระเบียบสังคม สรางมาตรฐานดานคุณธรรม  จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ
และประชาชนท่ัวไป  โดยใชคานิยมหลัก  12 ประการ  ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ีได
ประกาศไวแลว  
 3.7 แกปญหาการไรท่ีดินทํากินของเกษตรกรและการรุกลาเขตปาสงวน  โดยการกระจายสิทธิการถือ
ครองใหแกผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีไมไดรุกลา  และออกมาตรการปองกันการเปลี่ยนมือไปอยูในครอบครองของผูท่ีมิใช
เกษตรกร ใชเทคโนโลยีดาวเทียมสํารวจและวิธีการแผนท่ีท่ีทันสมัย  แกไขปญหาเขตท่ีดินทับซอนและแนวเขต
พ้ืนท่ีปาท่ี ไมชัดเจน อันกอใหเกิดขอขัดแยงระหวางประชาชนกับเจาหนาท่ีรัฐ  

4. การศึกษาและเรียนรู การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
 รัฐบาลจะนําการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความเปนไทย มาใช
สรางสังคมใหเขมแข็งอยางมีคุณภาพและคุณธรรมควบคูกันดังนี้  
 4.1 จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู โดยใหความสําคัญท้ังการศึกษา ในระบบและการศึกษา
ทางเลือกไปพรอมกัน  เพ่ือสรางคุณภาพของคนไทยใหสามารถเรียนรู  พัฒนาตนไดเต็มตามศักยภาพ  ประกอบ
อาชีพและดํารงชีวิตไดโดยมีความใฝรูและทักษะท่ีเหมาะสม  เปนคนดีมีคุณธรรม  สรางเสริมคุณภาพการเรียนรู  
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โดยเนนการเรียนรูเพ่ือสรางสัมมาชีพในพ้ืนท่ี ลดความเหลื่อมลา และพัฒนากาลังคนใหเปนท่ีตองการเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี ท้ังในดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการ  
 4.2 ในระยะเฉพาะหนา  จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับ
ความจําเปนของผูเรียนและลักษณะพ้ืนท่ีของสถานศึกษา  และปรับปรุงและบูรณาการระบบการกูยืมเงิน  เพ่ือ
การศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพ่ือเพ่ิมโอกาสแก  ผูยากจนหรือดอยโอกาส  จัดระบบการสนับสนุนใหเยาวชนและ
ประชาชนท่ัวไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษาท้ังในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน  โดยจะพิจารณาจัดใหมี
คูปองการศึกษาเปนแนวทางหนึ่ง  
 4.3 ใหองคกรภาคประชาสังคม  ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนท่ัวไปมีโอกาส
รวมจัดการศึกษาท่ีมีคุณภาพและท่ัวถึง  และรวมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู  กระจายอํานาจกา ร
บริหารจัด การศึกษาสูสถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามศักยภาพและความ
พรอม โดยใหสถานศึกษาสามารถเปนนิติบุคคลและบริหารจัดการไดอยางอิสระและคลองตัวข้ึน  
 4.4 พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต  เพ่ือใหสามารถมีความรูและทักษะใหมท่ี
สามารถประกอบอาชีพไดหลากหลายตามแนวโนมการจางงานในอนาคตปรับกระบวนการเรียนรูและหลักสูตร
ใหเชื่อมโยงกับภูมิสังคม โดยบูรณาการความรูและคุณธรรมเขาดวยกันเพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนท้ังในดาน
ความรู ทักษะ การใฝเรียนรู  การแกปญหา  การรับฟงความเห็นผูอ่ืน  การมีคุณธรรม  จริยธรรม และความเปน
พลเมืองดี โดยเนนความรวมมือระหวางผูเก่ียวของท้ังในและนอกโรงเรียน  
 4.5 สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน  เพ่ือสรางแรงงานท่ีมีทักษะโดยเฉพาะใน
ทองถ่ินท่ีมีความตองการแรงงาน และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาใหเชื่อมโยงกับมาตรฐานวิชาชีพ  
 4.6 พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูท่ีมีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเปนครู  เนนครูผูสอนให
มีวุฒิตรงตามวิชาท่ีสอน  นําเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือท่ีเหมาะสมมาใชในการเรียนการสอน  เพ่ือเปน
เครื่องมือชวยครูหรือเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง  เชน การเรียนทางไกล  การเรียนโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  เปน
ตน รวมท้ังปรับระบบการประเมินสมรรถนะท่ีสะทอนประสิทธิภาพการจัดการเรียน  การสอนและการพัฒนา
คุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  
 4.7 ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน  ๆ สนับสนุนใหองคกรทางศาสนามีบทบาท
สําคัญในการปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตสรางสันติสุขและความปรองดองสมานฉันท
ในสังคมไทยอยางยั่งยืน และมีสวนรวมใน การพัฒนาสังคมตามความพรอม  
 4.8 อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม  ภาษาไทยและภาษาถ่ิน  ภูมิปญญาทองถ่ิน  
รวมท้ังความหลากหลายของศิลปวัฒนธรรมไทย เพ่ือการเรียนรูสรางความภาคภูมิใจในประวัติศาสตรและความ
เปนไทย นําไปสูการสรางความสัมพันธอันดี  ในระดับประชาชน  ระดับชาติ ระดับภูมิภาค  และระดับนานาชาติ  
ตลอดจนเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ  
 4.9 สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ  วัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบาน  และวัฒนธรรมสากล  
และการสรางสรรคงานศิลปะและวัฒนธรรมท่ีเปนสากล  เพ่ือเตรียมเขาสูเสาหลักวัฒนธรรมของประชาคม
อาเซียนและเพ่ือการเปนสวนหนึ่งของประชาคมโลก  
 4.10 ปลูกฝงคานิยมและจิตสานึกท่ีดี  รวมท้ังสนับสนุนการผลิตสื่อคุณภาพ  เพ่ือเปดพ้ืนท่ีสาธารณะให
เยาวชนและประชาชนไดมีโอกาสแสดงออกอยางสรางสรรค  

5. การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุข และสุขภาพของประชาชน  
 รัฐบาลจะวางรากฐานพัฒนาและเสริมความเขมแข็งใหแกการใหบริการ  ดานสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชนโดยเนนความท่ัวถึง ความมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ดังนี้   
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 5.1 วางรากฐานใหระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพ  โดย
ไมมีความเหลื่อมลาของคุณภาพบริการในแตละระบบ  และบูรณาการขอมูลระหวางทุกระบบหลักประกัน
สุขภาพเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ  
 5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ โดยเนนการปองกันโรคมากกวารอใหปวยแลวจึงมารักษา  สรางกลไก
การจัดการสุขภาพในระดับเขตแทนการกระจุกตัวอยูท่ีสวนกลางปรับระบบการจางงาน  การกระจายบุคลากร
และทรัพยากรสาธารณสุขใหเหมาะสมกับทองถ่ินและใหภาคเอกชนสามารถมีสวนรวมในการจางบุคลากรเพ่ือ
จัดบริการสาธารณสุข โดยรัฐเปนผูกากับดูแล  สนับสนุนความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบ
บริการทางการแพทยและสาธารณสุข โดยสงเสริมการรวมลงทุนและการใชทรัพยากรและบุคลากรรวมกันโดยมี
ขอตกลงท่ีรัดกุมและเปนประโยชนตอทุกฝาย  
 5.3 เสริมความเขมแข็งของระบบเฝาระวังโรคระบาด  โดยเฉพาะโรคอุบัติใหม  และโรคอุบัติซํ้า  โดยมี
เครือขายหนวยเฝาระวัง  หนวยตรวจวินิจฉัยโรค  และหนวยท่ีสามารถตัดสินใจเชิงนโยบายในการสกัดก้ันการ
แพรกระจายไดอยางทันทวงที  
 5.4 ปองกันและแกไขปญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจรอันนําไปสูการบาดเจ็บและเสียชีวิตโดยการ
รวมมือระหวางฝายตาง ๆ ในการตรวจจับเพ่ือปองกัน การรายงานและการดูแลผูบาดเจ็บ  
 5.5 สงเสริมการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ใชกีฬาเปนสื่อในการพัฒนาลักษณะนิสัย เยาวชนใหมีน้ําใจนักกีฬา  มี
วินัย ปฏิบัติตามกฎกติกามารยาท  และมีความสามัคคี  อีกท้ังพัฒนานักกีฬาใหมีศักยภาพสามารถแขงขันใน
ระดับนานาชาติจนสรางชื่อเสียงแกประเทศชาติ  
 5.6 ประสานการทํางานระหวางภาคสวนตาง ๆ ในสังคม เพ่ือปองกันและแกปญหาการตั้งครรภ ในวัยรุน 
และปญหาดานการแพทยและจริยธรรมของการอุมบุญ  การปลูกถายอวัยวะและสเต็มเซลล  โดยจัดใหมี
มาตรการและกฎหมายท่ีรัดกุม เหมาะสมกับประเด็นท่ีเปนปญหาใหมของสังคม  
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยดานวิทยาศาสตรการแพทย  และสาธารณสุข  โดยจัดใหมีบุคลากรและ
เครื่องมือท่ีทันสมัย  และใหมีความรวมมือ  ท้ังระหวางหนวยงานภายในประเทศและหนวยงานตางประเทศ  
โดยเฉพาะในการปองกันและรักษาโรคท่ีมีความสําคัญ  

6. การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
 ความไมสงบทางการเมืองท่ีดําเนินมานานกวา  6 เดือน จนถึงกลางปนี้  มีผลใหเศรษฐกิจชะลอตัวลง
อยางมาก  แมคณะรักษาความสงบแหงชาติไดดําเนินการกระตุนเศรษฐกิจจนเริ่มฟนตัวแลว  แตก็ยังไมอาจ
ขยายตัวเต็มตามศักยภาพ  นอกจากนั้น ระบบเศรษฐกิจของไทยยังมีจุดออนท่ีจะตองแกไขปรับปรุงหลายเรื่อง  
เพ่ือท่ีจะสรางพ้ืนฐานเศรษฐกิจใหสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องและม่ันคง  ตั้งแตการจัดเก็บภาษี  ซ่ึงยังไม
เพียงพอตอการบริหารและพัฒนาประเทศอยางเต็มศักยภาพ  ปญหาหนี้ภาครัฐ  การใชพลังงานอยางฟุมเฟอย
ตลอดจนปญหาการใชน้ําในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงขาดแคลนเปนประจําในฤดูแลง  ในขณะท่ีมีน้ํา
ทวมบอยครั้งในฤดูฝน  ซ่ึงเปนอุปสรรค  ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจ  รัฐบาลจะดําเนินนโยบายเศรษฐกิจ  
เปน 3 ระยะ คือ ระยะเรงดวนท่ีตองดําเนินการทันที  ระยะตอไปท่ีตองแกไขปญหาพ้ืนฐานท่ีคางคาอยู  และ
ระยะยาวท่ีตองวางรากฐานเพ่ือความเจริญเติบโตอยางตอเนื่อง ดังนี้  
 6.1 ในระยะเรงดวน  เรงจายงบลงทุนของปงบประมาณ  พ.ศ. 2557 ท่ียังคางอยูกอนท่ีจะพนกําหนด
ภายในสิ้นปนี้ และสานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว  
โดยติดตามใหมีการเบิกจายอยางคลองตัวตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน  รวมท้ังจะดูแลไมใหมีการใช
จายท่ีสูญเปลา เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค  



~ 40 ~ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 

 6.2 สานตอนโยบายงบประมาณกระตุนเศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติไดจัดทําไว  โดย
นําหลักการสําคัญของการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 ท่ีใหความสําคัญ  ใน
การบูรณาการงบประมาณและความพรอมในการดําเนินงานรวมท้ังนาแหลงเงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณา
ดวย เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมประหยัด  ไมซํ้าซอน  และมีประสิทธิภาพ  ทบทวน
ภารกิจท่ีมีลักษณะไมยั่งยืนหรือสรางภาระหนี้สาธารณะของประเทศเกินความจําเปน  และแสดงรายการลงทุน
ในระดับจังหวัดเพ่ือแสดงความโปรงใส  เปนธรรม และไมเลือกปฏิบัติ  ควบคูไปกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เบิกจายงบประมาณตั้งแตระดับกระทรวงจนถึงระดับทองถ่ิน  เพ่ือชวยสรางงานและกระตุนการบริโภค  โดยจะ
จัดใหมีระบบและกลไกในการติดตามตรวจสอบไมใหมีการใชจายท่ีสูญเปลา  
 6.3 กระตุนการลงทุนดวยการเรงพิจารณาโครงการลงทุนท่ีมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงนักลงทุนยื่นขออนุมัติ
สงเสริมการลงทุนไวแลวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว  และนําโครงการลงทุนในโครงสรางพ้ืนฐานประเภท                          
ท่ีมีผลตอบแทนดี  เชน โครงการขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครมาจัดทําเปนโครงการลงทุนรวมกับเอกชน   
ซ่ึงจะชวยสรางบรรยากาศการลงทุนท่ีดีท้ังในวงการกอสราง วงการอสังหาริมทรัพย และตลาดการเงิน  
 6.4 ดูแลเกษตรกรใหมีรายไดท่ีเหมาะสมดวยวิธีการตาง  ๆ เชน การลดตนทุนการผลิต  การชวยเหลือ
ในเรื่องปจจัยการผลิตอยางท่ัวถึง การชวยเหลือเกษตรกรรายยอยตลอดจนถึงการใชกลไกตลาดดูแลราคาสินคา
เกษตรประเภทท่ีราคาต่ําผิดปกติใหสูงข้ึนตามสมควร  

6.5 ลดอุปสรรคในการสงออกเพ่ือใหเกิดความคลองตัว  เชน ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินคาและมาตรฐานการผลิตระดับไรนา เปนตน ใหสะดวกรวดเร็วข้ึนตลอดจนลดข้ันตอนของกระบวนการดาน
ธุรการและเอกสารอ่ืน  ๆ ท่ีจะชวยใหระบบการสงสินคาเร็วข้ึน  พรอมท้ังแสวงหาตลาดท่ีมีศักยภาพเพ่ือขยาย
ฐานการสงออกซ่ึงครอบคลุมถึงการคาชายแดนท่ีมีความสําคัญมากข้ึน  
 6.6 ชักจูงใหนักทองเท่ียวตางชาติเขามาเท่ียวในประเทศไทย  โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจาก
การประกาศใชกฎอัยการศึกในบางพ้ืนท่ีท่ีมีตอการทองเท่ียวในโอกาสแรกท่ีจะทําได  และสรางสิ่งจูงใจและสิ่ง
อานวยความสะดวกท่ีเก้ือกูลตอบรรยากาศการทองเท่ียวสงเสริมการทองเท่ียวท่ีครอบคลุมแหลงทองเท่ียวอันมี
ลักษณะโดดเดนรวมกันหรือจัดเปนกลุมได  เชน กลุมธรรมชาติ  ประวัติศาสตร  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา
ทองถ่ิน และสุขภาพ เชน น้ําพุรอนธรรมชาติ ท้ังจะใหเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑท่ีพัฒนาจากวิถีชีวิตชุมชน  รวมท้ัง
พัฒนาแหลงทองเท่ียวในประเทศท้ังท่ีเปนแหลงทองเท่ียวเดิมและแหลงทองเท่ียวใหม  โดยเนนการใหความรู
และเพ่ิมมาตรฐาน  
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การควบคุมสินคาและบริการใหมีคุณภาพราคาเปนธรรม  ตลอดจนการอา
นวยความสะดวกในดานตาง ๆ แกนักทองเท่ียว  
 6.7 ในระยะตอไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังใหสอดคลองกัน  เพ่ือท่ีจะสนับสนุนการฟนตัว
ของเศรษฐกิจพรอมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอยางเหมาะสม  
 6.8 แกปญหาน้ําทวมในฤดูฝนท้ังท่ีทวมเปนบริเวณกวางและทวมเฉพาะพ้ืนท่ี  และปญหาขาดแคลนน้ํา
ในบางพ้ืนท่ีและบางฤดูกาล  ซ่ึงนําความเสียหายและทุกขรอนมาใหแกเกษตรกร  โดยระดมความคิดเพ่ือหาทาง
ปองกันไมใหเกิดน้ําทวมรุนแรงดังเชนเหตุการณน้ําทวมในป  2554 และหาวิธีท่ีจะแกปญหาน้ําทวมเฉพาะพ้ืนท่ี
ใหลดลงโดยเร็ว ไมกระทบตอพืชผลสวนภาวะภัยแลงจนเกิดการขาดแคลนน้ําเพ่ือการเกษตรนั้น  รัฐบาลจะเรง
ดําเนินการจัดสรางแหลงน้ําขนาดเล็กใหกระจายครอบคลุมท่ัวพ้ืนท่ีเพาะปลูกใหมากท่ีสุด ซ่ึงจะสามารถทําไดใน
เวลาประมาณ 1 ป  
 6.9 ปฏิรูปโครงสรางราคาเชื้อเพลิงประเภทตาง  ๆ ใหสอดคลองกับตนทุนและใหมีภาระภาษีท่ีเหมาะสม
ระหวางน้ํามันตางชนิดและผูใชตางประเภท  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานของประเทศและใหผูบริโภค
ระมัดระวังท่ีจะไมใชอยางฟุมเฟอย  รวมถึงดําเนินการใหมีการสํารวจและผลิตกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบรอบ
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ใหมท้ังในทะเลและบนบก  และดําเนินการใหมีการสรางโรงไฟฟาเพ่ิมข้ึนโดยหนวยงานของรัฐและเอกชน  ท้ัง
จากการใชฟอสซิลเปนเชื้อเพลิงและจากพลังงานทดแทนทุกชนิด  ดวยวิธีการท่ีเปดเผย  โปรงใส เปนธรรม และ
เปนมิตรตอสภาวะแวดลอม พรอมกับรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในการพัฒนาพลังงาน  
 6.10 ปรับปรุงวิธีการจัดเก็บภาษีใหจัดเก็บไดอยางครบถวน  โดยปรับปรุงโครงสรางภาษีใหคงอัตรา
ภาษีเงินไดไวในระดับปจจุบัน  ท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล  แตปรับปรุงโครงสรางอัตราภาษีทางดานการคา
และขยายฐานการจัดเก็บภาษีประเภทใหม ซ่ึงจะเก็บจากทรัพยสิน เชน ภาษีมรดก ภาษีจากท่ีดินและสิ่งปลูกสราง 
โดยใหมีผลกระทบตอผูมีรายไดนอยใหนอยท่ีสุดรวมท้ังปรับปรุงการลดหยอนภาษีเงินไดใหเกิดประโยชนแกผูมี
รายไดนอย และยกเลิกการยกเวนภาษีประเภทท่ีเอ้ือประโยชนเฉพาะผูท่ีมีฐานะการเงินดี  เพ่ือใหเกิดความเปน
ธรรมมากข้ึน  
 6.11 บริหารจัดการหนี้ภาครัฐท่ีเกิดข้ึนในชวงรัฐบาลท่ีผานมา  ซ่ึงมีจํานวนสูงมากกวา  700,000 ลาน
บาท และเปนภาระงบประมาณใน  5 ปขางหนา อันจะทําใหเหลืองบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศ
นอยลง โดยประมวลหนี้เหลานี้ใหครบถวน หาแหลงเงินระยะยาวมาสะสางหนี้ท้ังหมด  และยืดระยะเวลาชําระ
คืนใหนานท่ีสุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคต  
 6.12 ในระยะยาว  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการขนสงและคมนาคม  ดานคมนาคมทางบกโดยเริ่ม
โครงการรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและรถไฟฟาเชื่อมกรุงเทพมหานครกับเมืองบริวารเพ่ิมเติม
เพ่ือลดเวลาในการเดินทางของประชาชนและเพ่ือใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  เพ่ือตั้งฐานใหรัฐบาลตอไปทําตอได
ทันที ดานคมนาคมทางอากาศโดยปรับปรุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิระยะท่ี 2 ทาอากาศยานดอนเมือง  และทา
อากาศยานสากลในภูมิภาคสงเสริมการใชประโยชนทาอากาศยานในภูมิภาค  เพ่ือใหสามารถรองรับปริมาณ
การจราจรทางอากาศไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมการบินของ
ประเทศการซอมบํารุงอากาศยาน  และการพัฒนาขีดความสามารถในการใหบริการขนสงทางอากาศใหมี
คุณภาพไดมาตรฐานในระดับสากล  รวมท้ังการใชทาอากาศยานในภูมิภาคเสริมทาอากาศยานสุวรรณภูมิและ
ทาอากาศยานดอนเมือง เชน ทาอากาศยานอูตะเภา เปนตน และดานการคมนาคมทางน้ําโดยพัฒนาการขนสง
สินคาทางลําน้ําและชายฝงทะเล  เพ่ือลดตนทุนระบบโลจิสติกสของประเทศเริ่มจากการเรงรัดพัฒนาทาเทียบ
เรือชายฝงท่ีทาเรือแหลมฉบัง  ทาเรือชายฝงทะเลอาวไทยและ  อันดามัน ตลอดจนผลักดันใหทาเรือในลาน้ํา
เจาพระยาและปาสักมีการใชประโยชนในการขนสงสินคาภายในประเทศและเชื่อมโยงกับทาเรือแหลมฉบัง  
รวมท้ังการขุดลอกรองน้ําลึก  
 6.13 ปรับโครงสรางการบริหารจัดการในสาขาขนสงท่ีมีการแยกบทบาท  และภารกิจของหนวยงาน
ระดับนโยบาย  หนวยงานกากับดูแล  และหนวยปฏิบัติท่ีชัดเจน  และจัดตั้งหนวยงานกากับดูแลระบบราง  เพ่ือ
ทําหนาท่ีกําหนดมาตรฐานการใหบริการและความปลอดภัยโครงสรางอัตราคาบริการท่ีเปนธรรม  การลงทุน  
การบํารุงรักษา  และการบริหารจัดการ  ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางใหเปนโครงขายหลักของ
ประเทศ รวมท้ังพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับสาขาขนสงและการประกอบกิจการโลจิสติกส
ใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน และมีความชัดเจนในทางปฏิบัติ  รวมท้ังสนับสนุนใหภาคเอกชน
เขามามีสวนรวมในภาคขนสงเพ่ิมข้ึน  
 6.14 พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใส                    
และตรวจสอบได โดยจัดทํายุทธศาสตรการพัฒนารัฐวิสาหกิจท่ีชัดเจนพรอมท้ังกําหนดเปาหมายและมาตรการ        
ท่ีจะแกไขปญหาและฟนฟูกิจการของรัฐวิสาหกิจท่ีมีปญหาดานการเงินและการดําเนินงานใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติ  ตลอดจนพิจารณาความจําเปนในการคงบทบาทการเปนรัฐวิสาหกิจแตละแหงใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน  เพ่ือใหรัฐวิสาหกิจเปนเครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพของรัฐในการพัฒนาประเทศและพัฒนา
กลไก การกากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีเขมแข็ง เพ่ือใหเกิดการแขงขันท่ีเปนธรรม  คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ
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สวนรวมคุมครองผูใชบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถใหบริการประชาชนไดตามมาตรฐานท่ีกําหนด
ไว รวมท้ังมีการบริหารจัดการหนี้ท้ังในสวนท่ีรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจรับภาระอยางโปรงใสและมีประสิทธิภาพ
เพ่ือลดภาระทางการคลัง  
 6.15 ในดานเกษตรกรรม  ดําเนินการใน  2 เรื่องใหญ คือ การปรับโครงสราง  การผลิตสินคาเกษตรให
สอดคลองกับความตองการดวยวิธีการตาง ๆ เชน การแบงเขต เพ่ือปลูกพืชผลแตละชนิด  และการสนับสนุนให
สหกรณของกลุมเกษตรกรท่ีผลิตสินคาเกษตรเพ่ิมบทบาทในฐานะผูซ้ือพืชผลจนถึงการแปรรูปและการสงออก
ได แลวแตกรณี เพ่ือใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่ง  ซ่ึงจะชวยคานอํานาจของกลุม
พอคาเอกชนท่ีมีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากข้ึน  
 6.16 ในดานอุตสาหกรรม  สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีสอดคลองกับศักยภาพพ้ืนฐานของ
ประเทศ เชน สงเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ํา  โดยการพัฒนาวัตถุดิบ
และกระบวนการผลิตใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  สงเสริมการพัฒนานวัตกรรม  เพ่ือ
สรางมูลคาเพ่ิมใหแกอาหารไทยบนฐานความรูความคิดสรางสรรค  และภูมิปญญา  สงเสริมการวิจัยเกษตรแปร
รูป เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและแกไขปญหาท่ีสําคัญของประเทศ  เปนตน  สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใช
เทคโนโลยีข้ันสูง สงเสริมอุตสาหกรรมท่ีใชการออกแบบและสรางสรรค  และสงเสริมอุตสาหกรรมเครื่องจักรกล
เทคโนโลยีข้ันสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสูระบบอัตโนมัติและก่ึงอัตโนมัติ  
 6.17 เพ่ิมขีดความสามารถของผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเขมแข็ง  สามารถ
แขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยการเพ่ิมองคความรูในดานการปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต  
ในการพัฒนาผลิตภัณฑและพัฒนาการบริหารจัดการภายในองคกร  ปรับโครงสรางกลไกการสนับสนุนและการ
ขับเคลื่อนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมใหเปนระบบและมีเอกภาพท่ีชัดเจนท้ังในดานการเขาถึงแหลง
เงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสาหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การพัฒนาผลิตภัณฑ
และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในตางประเทศ  
 6.18 สงเสริมภาคเศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลใหเริ่มขับเคลื่อนไดอยางจริงจัง  
ซ่ึงจะทําใหทุกภาคเศรษฐกิจกาวหนาไปไดทันโลกและสามารถแขงขันในโลกสมัยใหมได  ซ่ึงหมายรวมถึงการ
ผลิตและการคาผลิตภัณฑดิจิทัลโดยตรง  ท้ังผลิตภัณฑฮารดแวร  ผลิตภัณฑซอฟตแวร  อุปกรณสื่อสารดิจิทัล  
อุปกรณโทรคมนาคมดิจิทัล และการใชดิจิทัลรองรับการใหบริการของภาคธุรกิจการเงินและธุรกิจบริการอ่ืน  ๆ 
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ภาคสื่อสารและบันเทิง  ตลอดจนการใชดิจิทัลรองรับการผลิตสินคาอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหนวยงานท่ีรับผิดชอบโดยตรงใหดูแลและผลักดัน
งานสําคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้ และจะจัดใหมีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับเคลื่อนเรื่องนี้อยางจริงจัง  

7. การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน  
 การรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซ่ึงจะมีผลใชบังคับอยางเต็มท่ี  ณ สิ้นป 2558 จะเกิด
ประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางมาก  หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่องตาง  ๆ ใหพรอม การเรงดําเนินการ
เตรียมความพรอมท้ังในเรื่องความเชื่อมโยงดานระบบการขนสงและโลจิสติกส  ดานกฎระเบียบ  การอานวย
ความสะดวกทางการคา  การพัฒนาดานชายแดนและการเตรียมการดานทรัพยากรมนุษย  จะสงเสริมบทบาท
และการใชโอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต
ประชาชนชาวไทยรวมกับประชาชนอาเซียน  
 7.1 เรงสงเสริมความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจ  การคา การลงทุน ในภูมิภาค อาเซียนและขยายความ
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงและโทรคมนาคมท่ี
เชื่อมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง /ใบอนุญาตผานระบบอิเล็กทรอนิกส  การทําธุรกรรม
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อิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน  รวมท้ังการสนับสนุนการใชประโยชนจากความตกลงทางการคาการลงทุน
ภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีท่ีมีผลใชบังคับแลว  เรงขยายการจัดทําขอตกลงการ
ยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยใหความสําคัญตอสินคาท่ีประเทศไทยมี
ศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากร
ใหสะดวก ลดข้ันตอนตาง ๆ หรือยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง  และปรับระบบภาษีและการอานวยความสะดวก  อ่ืน 
ๆ เพ่ือดึงดูดใหมีการตั้งสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร  เพ่ือพัฒนาใหกรุงเทพมหานคร
เปนศูนยกลางทางธุรกิจ การคา การลงทุนของภูมิภาคไดในท่ีสุด   
 7.2 พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลองกับขอตกลงในการ
เคลื่อนยายในดานสินคา  บริการ การลงทุน  แรงงานฝมือ  และปจจัยการผลิตตาง  ๆ ท่ีเปดเสรีมากข้ึน  
โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทย  ใหสามารถแขงขันได  รวมท้ังสามารถดําเนินธุรกิจ
รวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสูความเชื่อมโยงกับหวงโซอุปทานตลาดโลกได  
โดยเฉพาะอยางยิ่ง  ฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเนื่องท่ีประเทศไทยไดเขาไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว  ตลอดจนกลุมการผลิตท่ีผูประกอบการของไทยเตรียมท่ี
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซ่ึงชวยใหประเทศไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพหลากหลาย  เพ่ือ
ขายในตลาดตาง  ๆ ไดมากข้ึน ท้ังในอาเซียนและในตลาดโลก  และเปนการชวยเหลือประเทศเพ่ือนบานใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม  
 7.3 พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  ท้ังแรงงานวิชาชีพ  
แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผล การใชระบบคุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและมาตรฐานวิชาชีพใน  8 กลุม ท่ีมี
ขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตใหเพียงพอ  การยกระดับฝมือแรงงานใน
กลุมอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพและอุตสาหกรรมท่ีใชแรงงานเขมขน  การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบ
มาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ือใชในการประเมินคาจางแรงงาน  
 7.4 เรงพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  
โดยเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุมแมน้ําโขง  6 
ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความรวมมือทาง
เศรษฐกิจอิระวดี -เจาพระยา -แมโขง  (ACMECS) แผนความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือ
หลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ  (BIMSTEC) และแผนแมบทความเชื่อมโยงในอาเซียนซ่ึงจะชวย
สนับสนุนใหความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสในอาเซียนสัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม  
 7.5 ตอเชื่อมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสูแหลงแปรรูป  เพ่ือ
เพ่ิมมูลคาท้ังภายในประเทศและเชื่อมโยงกับอาเซียน เพ่ือยกระดับศักยภาพของผูประกอบการรายยอยสูตลาด
ท่ีกวางขวางยิ่งข้ึนท้ังในประเทศและระหวางประเทศและขณะเดียวกันก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจแกพ้ืนท่ี
ตาง ๆ ภายในประเทศดวย  
 7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดน  และโครงขายการคมนาคม
ขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพ่ือรองรับการเชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนขามแดน  
โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) และสิ่งอานวยความสะดวก
ทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเนื่อง  โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนท่ีสําคัญ  
6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร  สะเดา อรัญประเทศ  แมสอด บานคลองลึก  และบานคลองใหญ  ซ่ึงจะทําใหระบบ
ขนสงและ  โลจิสติกสสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานไดอยางมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการ
เดินทางและการขนสงท่ีคาดวาจะเพ่ิมข้ึนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
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8. การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม  
 รัฐบาลใหความสําคัญตอการวิจัย  การพัฒนาตอยอด และการสรางนวัตกรรม  เพ่ือนาไปสูการผลิตและ
บริการท่ีทันสมัยดังนี้  
 8.1 สนับสนุนการเพ่ิมคาใชจายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุงไปสูเปาหมายใหไมต่ํากวา
รอยละ 1 ของรายไดประชาชาติและมีสัดสวนรัฐตอเอกชน  30 : 70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ท้ังนี้ เพ่ือใหประเทศมีความสามารถในการแขงขันและมีความกาวหนาทัดเทียมกับประเทศอ่ืนท่ีมี
ระดับการพัฒนาใกลเคียงกัน  และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  วิจัย และนวัตกรรมใหมี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยใหมีความเชื่อมโยงกับภาคเอกชน  
 8.2 เรงเสริมสรางสังคมนวัตกรรม โดยสงเสริมระบบการเรียนการสอนท่ีเชื่อมโยงระหวางวิทยาศาสตร  
เทคโนโลย ีวิศวกรรมศาสตร และคณิตศาสตร  การผลิตกาลังคนในสาขาท่ีขาดแคลน  การเชื่อมโยงระหวางการ
เรียนรูกับการทํางาน  การใหบุคลากรดานการวิจัยของภาครัฐสามารถไปทางานในภาคเอกชน  และการให
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอมมีชองทางไดเทคโนโลยีโดยความรวมมือจากหนวยงานและสถานศึกษา
ภาครัฐ  
 8.3 ปฏิรูประบบการใหสิ่งจูงใจ  ระเบียบ และกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการนางานวิจัยและพัฒนาไป
ตอยอดหรือใชประโยชน รวมท้ังสงเสริมการจัดทําแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือกลุมจังหวัด  
เพ่ือใหตรงกับความตองการของทองถ่ิน  ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย  โดย
สงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยหนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน  
 8.4 สงเสริมใหโครงการลงทุนขนาดใหญของประเทศ  เชน ดานพลังงานสะอาด  ระบบราง ยานยนต 
ไฟฟา การจัดการน้ําและขยะ  ใชประโยชนจากผลการศึกษาวิจัย  และพัฒนา และนวัตกรรมของไทยตามความ
เหมาะสม ไมเพียงแตจะใชเทคโนโลยีจากตางประเทศ  สงเสริมการใชเครื่องมือ  วัสดุ และสินคาอ่ืน  ๆ ท่ีเปนผล
จากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกวาง โดยจัดใหมีนโยบายจัดซ้ือจัดจางของภาครัฐท่ีเอ้ืออานวย เพ่ือ
สรางโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ  ในกรณีท่ีจําเปนจะตองจัดซ้ือวัสดุอุปกรณหรือเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศจะใหมีเง่ือนไขการถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือใหสามารถพ่ึงตนเองไดในอนาคตดวย  
 8.5 ปรับปรุงและจัดเตรียมใหมีโครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ดานการวิจัยและ
พัฒนา และดานนวัตกรรมซ่ึงเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญาท่ีสําคัญในการตอยอดสูการใชเชิงพาณิชยของ
ภาคอุตสาหกรรมใหมีความพรอม  ทันสมัย และกระจายในพ้ืนท่ีตาง  ๆ เชน การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ การตั้งศูนยวิเคราะห หองปฏิบัติการสถาบัน และศูนยวิจัย เปนตน  

9. การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร  และการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใชประโยชน
อยางย่ังยืน  
 ในปจจุบันมีการบุกรุกท่ีดินของรัฐและตัดไมทําลายปามากข้ึน ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพท่ีเคยอุดมสมบูรณ  เชน ปาไม สัตวปา พันธุพืช และแรธาตุถูกทําลายหรือนาไปใชประโยชนทาง
พาณิชยโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนอันมาก  ท้ังปญหาภาวะมลพิษ  โดยเฉพาะขยะประเภท  ตาง ๆ ก็รุนแรง
ยิ่งข้ึน รัฐบาลจึงมีนโยบายจะรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติโดยสรางสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนอยางยั่งยืนดังนี้  
 9.1 ในระยะเฉพาะหนา  เรงปกปองและฟนฟูพ้ืนท่ีอนุรักษ  ทรัพยากรปาไม  และสัตวปา  โดยให
ความสําคัญในการแกไขปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  จัดทําแนวเขตท่ีดินของรัฐใหชัดเจน  เรงรัดกระบวนการ
พิสูจนสิทธิการถือครองท่ีดินในเขตท่ีดินของรัฐโดยนาระบบสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหารจัดการ  ปรับปรุง
กฎหมายใหทันสมัยและ สรางบรรทัดฐานในการบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรมโดยเฉพาะ
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ในพ้ืนท่ีปาตนน้ําและพ้ืนท่ีอนุรักษท่ีมีความสําคัญเชิงนิเวศ กําหนดพ้ืนท่ีแนวกันชนและท่ีราบเชิงเขาใหเปนพ้ืนท่ี
ยุทธศาสตรการปลูกปาเพ่ือปองกันภัยพิบัติและปองกันการบุกรุกปา  ขยายปาชุมชน  และสงเสริมการปลูกไมมี
คาทางเศรษฐกิจในพ้ืนท่ีเอกชนเพ่ือลดแรงกดดันในการตัดไมจากปาธรรมชาติ  รวมท้ังผลักดันแนวทางการ
ประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรของระบบนิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ  เชน โครงการปลูกปาเพ่ือ
ฟนฟูระบบนิเวศ โครงการอนุรักษทรัพยากรปาไมแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน เปนตน  
 9.2 สงเสริมการอนุรักษและใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพและความหลากหลายทางชีวภาพอยาง
ยั่งยืน คํานึงถึงขีดจํากัดและศักยภาพในการฟนตัว สรางโอกาสในการเขาถึงและแบงปนผลประโยชนอันเกิดข้ึน
จากการใชทรัพยากรพันธุกรรมอยางยุติธรรมและเทาเทียม  เพ่ือสรางความเปนอยูท่ีดีของประชาชน  ความ
ม่ันคงทางดานอาหาร  สุขอนามัยสนับสนุนวิถีชีวิตของชุมชน  และการพัฒนา  เพ่ือสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ  
รวมท้ังใหการคุมครองเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยทางชีวภาพ  
 9.3 ในระยะตอไป  พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีดิน  และแกไขการบุกรุก  ท่ีดินของรัฐโดยยึดแนว
พระราชดําริท่ีใหประชาชนสามารถอยูรวมกับปาได เชน กําหนดเขตปาชุมชนใหชัดเจน  พ้ืนท่ีใดท่ีสงวนหรือกัน
ไวเปนพ้ืนท่ีปาสมบูรณก็ใชมาตรการทางกฎหมายอยางเครงครัดพ้ืนท่ีใดสมควรใหประชาชนใชประโยชนไดก็จะ
ผอนผันใหตามความจําเปนโดยใชมาตรการทางการบริหารจัดการ  มาตรการทางสังคมจิตวิทยา  และการปลูก
ปาทดแทนเขาดําเนินการ  ท้ังจะใหเชื่อมโยงกับการสงเสริมการมีอาชีพและรายไดอ่ืนอันเปนบอเกิดของ
เศรษฐกิจชุมชนท่ีตอเนื่องเพ่ือใหคนเหลานั้นสามารถพ่ึงพาตนเองไดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงโดยท่ีดินยังเปน
ของรัฐจะจัดทําฐานขอมูลเพ่ือการบริหารจัดการ  จัดทําทะเบียนผูถือครองท่ีดินในท่ีดินของรัฐ  ปรับปรุงกลไก
การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐและเอกชนใหมีเอกภาพเพ่ือทําหนาท่ีกําหนดนโยบายดานท่ีดินในภาพรวม  และ
ปรับปรุงกลไกภาษีเพ่ือกระจายการถือครองท่ีดิน  เรงรัดการจัดสรรท่ีดินใหแกผูยากไรโดยไมตองเปนกรรมสิทธิ์  
แตรับรองสิทธิรวมในการจัดการท่ีดินของชุมชน กําหนดรูปแบบท่ีเหมาะสมของธนาคารท่ีดินเพ่ือใหเปนกลไกใน
การนาทรัพยากรท่ีดินมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  
 9.4 บริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศใหเปนเอกภาพในทุกมิติท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ  จัดให
มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ําของประเทศและมีกระบวนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณรวมกัน
ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการจัดทําแผนงานโครงการ  ไมเกิดความซํ้าซอน  มีความเชื่อมโยงกันอยางเปน
ระบบ และสอดคลองกับทิศทางและนโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา โดยจัดตั้งหรือกําหนดกลไกในการ
บริหารจัดการน้ําพรอมท้ังมีการนาเทคโนโลยีท่ีมีประสิทธิภาพสูงมาใชในระบบของการบริหารจัดการน้ําและ
การเตือนภัย  
 9.5 เรงรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  ขยะ และน้ําเสีย ท่ีเกิดจากการผลิตและบริโภค  เพ่ือสราง
คุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีดีใหแกประชาชน  โดยใหความสําคัญในการเรงรัดแกไขปญหาการจัดการขยะเปนลาดับ
แรก สงเสริมใหเกิดกลไกการคัดแยกขยะ  เพ่ือนํากลับมาใชใหมใหมากท่ีสุด  เรงกาจัดขยะมูลฝอยตกคางสะสม
ในสถานท่ีกาจัดขยะ  ในพ้ืนท่ีวิกฤติซ่ึงจะใชท่ีดินของรัฐเปนหลัก  ในพ้ืนท่ีใดท่ีสามารถจัดการขยะมูลฝอย  โดย
การแปรรูปเปนพลังงานก็จะสนับสนุนใหดําเนินการ  สวนขยะอุตสาหกรรมนั้น  จะวางระเบียบมาตรการการ
บริหารจัดการเปนพิเศษ  โดยกําหนดใหท้ิงในบอขยะอุตสาหกรรมท่ีสรางข้ึนอยางถูกตองตามมาตรฐานและให
แยกเปนสัดสวนจากบอขยะชุมชน  สําหรับขยะของเสียอันตราย  ขยะอิเล็กทรอนิกส  และขยะติดเชื้อจะพัฒนา
ระบบกากับติดตามตรวจสอบและเฝาระวังไมใหมีการลักลอบท้ิง  รวมท้ังจัดการสารเคมีโดยลดความเสี่ยงและ
อันตรายท่ีเกิดจากการรั่วไหล  และการเกิดอุบัติเหตุ  ใหความสําคัญในการจัดการอยางครบวงจร  และใช
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายอยางเด็ดขาดในระดับพ้ืนท่ี  จะเรงแกไขปญหาในพ้ืนท่ีมาบตา
พุดซ่ึงเปนฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศอยางตอเนื่องครอบคลุมทุกมิติ ท้ังการลดและขจัดมลพิษ  การฟนฟู
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนท่ีไดรับผลกระทบจากอุตสาหกรรม  รวมท้ัง
การพัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถโครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนาสูเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

10. การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการปองกัน  ปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ  
 ระบบราชการเปนระบบท่ีใหญโตมหึมา  ประกอบดวยบุคลากร  งบประมาณและอํานาจตามตัวบท
กฎหมาย ตลอดจนดุลพินิจอันกวางขวางของเจาหนาท่ีซ่ึงสามารถใหคุณใหโทษใหความสะดวก หรือเปนอุปสรรคตอ
การทํามาหากินและการดํารงชีวิตได  แตนาเสียดายวาในเวลาท่ีผานมา  ระบบราชการและเจาหนาท่ีบางสวน
กลายเปนสาเหตุหนึ่งของความขัดแยงในสังคมตั้งแตระดับทองถ่ินจนถึงระดับประเทศ  เปนอุปสรรคตอการ
พัฒนาประเทศเพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซ่ึงมีมาแตอดีตและยังมิไดแกไข  ใหทันกระแสความ
เปลี่ยนแปลงของโลก ท้ังยังไมอาจใชเปนกลไกเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันกับนานาประเทศ เชน เสียคาใชจายสูง 
ใชเวลามากมีการขออนุญาตซํ้าซอน ใชระบบตรวจสอบท่ีไมจําเปนจนเปนภาระแกประชาชน บางครั้งมีการ
ปลอยปละละเลยสลับกับการเขมงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหมฟาง มีการทุจริตคอรรัปชันสรางความไม
เปนธรรมและเหลื่อมลาในสังคม ไมจูงใจใหนักลงทุนเขามาประกอบการในประเทศดังท่ีปรากฏในผลการสํารวจ
หรือรายงานประจําปของหนวยงานตางประเทศบางแหงเก่ียวกับการจัดอันดับความนาเชื่อถือและความสะดวก
หรือยากงายในการทําธุรกิจในประเทศไทยมาแลว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้  
 10.1 ปรับปรุงระบบราชการในดานองคกรหรือหนวยงานภาครัฐท้ังในระดับประเทศ  ภูมิภาค และ
ทองถ่ิน ทบทวนการจัดโครงสรางหนวยงานภาครัฐท่ีมีอํานาจหนาท่ีซํ้าซอนหรือลักลั่นกันหรือมีเสนทางการ
ปฏิบัติงานท่ียืดยาว  ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการใหทันสมัยโดยนําเทคโนโลยีมาใช  แกไขกฎระเบียบใหโปรงใส  
ชัดเจน สามารถบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตรากาลังและปรับปรุงคาตอบแทน
บุคลากรภาครัฐใหเหมาะสมและเปนธรรม  ยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  การบริหารจัดการภาครัฐ
แบบใหมการตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะท่ีเปนศูนยกลาง  และการอานวยความสะดวกแก
ผูใชบริการเพ่ือสรางความ  เชื่อม่ันวางใจในระบบราชการ  ลดตนทุนดําเนินการของภาคธุรกิจเพ่ิมศักยภาพใน
การแขงขันกับนานาประเทศ  และการรักษาบุคลากรภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพไวในระบบราชการ  โดยจะ
ดําเนินการตั้งแตระยะเฉพาะหนาไปตามลําดับความจําเปน และตามท่ีกฎหมายเอ้ือใหสามารถดําเนินการได  
 10.2 ในระยะแรก  กระจายอํานาจเพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการสาธารณะไดโดยรวดเร็ว  
ประหยัด  และสะดวก  ท้ังจะวางมาตรการทางกฎหมาย  กําหนดผูรับผิดชอบท่ีชัดเจน  ข้ันตอนท่ีแนนอน  
ระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว และระบบอุทธรณท่ีเปนธรรม โปรงใสมิใหเจาหนาท่ีหลีกเลี่ยง  ประวิงเวลา  หรือ
ใชอํานาจโดยมิชอบกอใหเกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสรางความเสียหายแกประชาชนโดยเฉพาะ นักลงทุน 
ในระยะเฉพาะหนาจะเนนการปรับปรุงหนวยงานใหบริการดานการทําธุรกิจ  การลงทุน  และดานบริการ
สาธารณะในชีวิตประจําวันเปนสําคัญ  
 10.3 ยกระดับสมรรถนะของหนวยงานของรัฐใหมีประสิทธิภาพ สามารถใหบริการเชิงรุกท้ังในรูปแบบ
การเพ่ิมศูนยรับเรื่องราวรองทุกขจากประชาชนในตางจังหวัดโดยไมตองเดินทางเขามายังสวนกลาง  ศูนยบริการ
สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการใหบริการหลากหลายซ่ึงจะจัดตั้งตามท่ีชุมชนตาง  ๆ เพ่ือใหประชาชน
สามารถเดินทางไปติดตอขอรับบริการไดโดยสะดวกการใหบริการถึงตัวบุคคลผานระบบศูนยบริการรวม ณ จุดเดียว 
(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสท่ีสมบูรณแบบ  พัฒนาหนวยงานของรัฐใหเปนองคกร
แหงการเรียนรูมีการสรางนวัตกรรมในการทํางานอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ  
 10.4 เสริมสรางระบบคุณธรรมในการแตงตั้งและโยกยายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการปองกันการแทรกแซง
จากนักการเมือง และสงเสริมใหมีการนาระบบพิทักษคุณธรรมมาใชในการบริหารงานบุคคลของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ  
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 10.5 ใชมาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝงคานิยม  คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีของความเปนขาราชการและความซ่ือสัตยสุจริต  ควบคูกับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ
เพ่ือปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาท่ีของรัฐทุกระดับอยางเครงครัด  ยกเลิก
หรือแกไขกฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับตาง  ๆ ท่ีไมจําเปน สรางภาระแกประชาชนเกินควร  หรือเปดชองโอกาส
การทุจริต เชน ระเบียบการจัดซ้ือ จัดจาง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ  ซ่ึงมีข้ันตอนยืดยาว  
ใชเวลานาน ซํ้าซอน และเสียคาใชจายท้ังของภาครัฐและประชาชน  
 10.6 ปรับปรุงและจัดใหมีกฎหมายเพ่ือใหครอบคลุมการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ และการมีผลประโยชนทับซอนในภาครัฐทุกระดับ  โดยถือวาเรื่องนี้เปนวาระสําคัญเรงดวนแหงชาติและ
เปนเรื่องท่ีตองแทรกอยูในการปฏิรูปทุกดาน ท้ังจะเรงรัดการดําเนินการตอผูกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ท้ังในดานวินัยและคดี  รวมท้ังใหผูใชบริการมีโอกาสประเมินระดับความนาเชื่อถือของหนวยงานของรัฐ  และ
เปดเผยผลการประเมินตอประชาชน  ท้ังจะนํากรณีศึกษาท่ีเคยเปนปญหา  เชน การจัดซ้ือจัดจางการรวมทุน  
การใชจายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัต ิโดยมิชอบ การใชดุลพินิจของเจาหนาท่ี การมีผลประโยชน
ขัดแยงหรือทับซอน ซ่ึงไดมีคําวินิจฉัยขององคกรตาง ๆ เปนบรรทัดฐานแลวมาเปนบทเรียนใหความรูแกเจาหนาท่ี
ของรัฐ และประมวลเปนกฎระเบียบหรือคูมือในการปฏิบัติราชการ   
 10.7 สงเสริมและสนับสนุนภาคีองคกรภาคเอกชนและเครือขายตาง  ๆท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือสอดสอง เฝาระวัง 
ตรวจสอบเจาหนาท่ีของรัฐหรือตอตานการทุจริตและประพฤติ  มิชอบท้ังจะวางมาตรการคุมครองพยานและ
ผูเก่ียวของเพ่ือใหการดําเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยไมถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง  

11. การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
 ในสังคมท่ีอารยะ การยึดหลักนิติธรรมคือมีกฎหมายเปนใหญ ไมใชตัวบุคคลหรืออําเภอใจของเจาหนาท่ี
ผูปกครองยอมเปนสาระสําคัญ  แตหลักนิติธรรมจะเปนท่ียอมรับนับถือไดมิใชเพียงสักแตวามีกฎหมาย  หาก
กฎหมายเหลานั้นตองสอดคลองกับความเปนจริงและความตองการของประชาชน  เปนธรรม  คุมครองสิทธิ
มนุษยชน ท้ังตองมีกระบวนการยุติธรรมท่ีเขาถึงไดงายมีมาตรฐานตามหลักสากล  ทันสมัยและเปนธรรมดวย  
มิฉะนั้นจะกลายเปนสาเหตุแหงความขัดแยงและการโกรธแคนชิงชังไมสิ้นสุด รัฐบาลจึงมีนโยบายในเรื่องดังกลาวดังนี้  
 11.1 ในระยะเฉพาะหนา  จะเรงปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆ  ท่ี
ลาสมัย ไมเปนธรรม  ไมสอดคลองกับความตกลงระหวางประเทศ  เปนอุปสรรคตอการบริหารราชการแผนดิน  
การประกอบธุรกิจหรือไมเอ้ือตอศักยภาพในการแขงขันกับตางประเทศโดยจะใชกลไกของหนวยงานเดิมท่ีมีอยู
และระดมผูทรงคุณวุฒิมาเปนคณะกรรมการท่ีจะจัดตั้งข้ึนเฉพาะกิจเปนผูเรงดําเนินการ  
 11.2 เพ่ิมศักยภาพหนวยงานท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายและจัดทํากฎหมายใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความชวยเหลือแกภาคเอกชนและประชาชนไดตามหลักเกณฑท่ีจะเปดกวางข้ึน 
และใหบุคลากรของหนวยงานทางกฎหมายมีสวนใหความรูเสริมศักยภาพในทางกฎหมายมหาชน  การ
ดําเนินคดีปกครอง  การยกรางกฎหมาย  และการตีความกฎหมายแกเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานตาง  ๆ เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพและเก้ือกูลการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน  
 11.3 ในระยะตอไป จะจัดตั้งองคกรปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมท่ีปราศจากการแทรกแซงของรัฐ  
 11.4 นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและความรูทางนิติวิทยาศาสตรมาใชเพ่ือเรงรัด  การดําเนินคดีทุกข้ันตอน
ใหรวดเร็ว  เกิดความเปนธรรม  และมีระบบฐานขอมูลท่ีเชื่อมโยงกันสามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของหนวยงานและเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมได  
 11.5 ปรับปรุงระบบการชวยเหลือทางกฎหมายและคาใชจายแกประชาชน  ท่ีไมไดรับความเปนธรรม  
โดยใหเขาถึงความเปนธรรมไดงาย รวดเร็ว สงเสริมกองทุนยุติธรรมเพ่ือคุมครองชวยเหลือคนจนและผูดอยโอกาส 
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คุมครองผูถูกลวงละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผูบริสุทธิ์หรือไดรับผลกระทบจากความไมเปนธรรม  โดยเนน
ความสุจริตและความมีประสิทธิภาพของภาครัฐ  ความเปนธรรมของผูไดรับผลกระทบ  และการไมแอบอางฉวย
โอกาสโดยทุจริตจากระบบการชวยเหลือดังกลาว  
 11.6 นํามาตรการทางการเงิน ภาษี และการปองกันการฟอกเงินมาใชในการปองกันและปราบปราม  
ผูมีอิทธิพลและเจาหนาท่ีของรัฐท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบ  หรือกระทําผิดเก่ียวกับการคามนุษย  แรงงานทาส 
การกอการรายสากล ยาเสพติด และอาชญากรรมขามชาติ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  
ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1   
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินคาและบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
Uเปาประสงค  
 1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
 3. ประชาชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน  
 4. สินคาและบริการมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  
Uตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  
 1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  
 2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยตอไรของมันสําปะหลังและออย   
 3. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑไหมท่ีไดมาตรฐาน  
 4. รอยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
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 5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลคาสินคาเกษตร  
Uกลยุทธและแนวทาง  
1.การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
   1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรใหเขมแข็งและย่ังยืน  
 1.1.1 อนุรักษและฟนฟูทรัพยากรการเกษตรใหเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี  เพ่ือใหสามารถใชประโยชน
จากทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดไดอยางยั่งยืน  
 1.1.2 บริหารจัดการน้ําอยางบูรณาการ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีชลประทานโดยการกอสรางระบบชลประทาน
ขนาดใหญ กลาง และเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแลง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ํา  
 1.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชน้ําภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต  
   1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินคาการเกษตร  ไดแก ขาว มันสําปะหลัง ออยโรงงาน พริก ยางพารา 
ตลอดหวงโซอุปทานเช่ือมโยงการตลาด และเครือขายสินคาเกษตร  
 1.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร  และสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ  
เพ่ือลดตนทุนการผลิตโดยสงเสริมการใชปจจัยผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานการตลาด  
 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาปศุสัตวและประมง  
 1.2.3 สงเสริมและพัฒนาการปลูกหมอนเลี้ยงไหมเพ่ือใหไดผลิตภัณฑไหมท่ีมีคุณภาพ  
 1.2.4 สรางมูลคาเพ่ิมใหกับสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ เพ่ือลดตนทุนการผลิตโดยสงเสริมการใชปจจัย
การผลิตทางการเกษตรท่ีเหมาะสม รวมท้ังพัฒนาระบบการจัดการดานการตลาด  
 1.2.5 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการเกษตร  การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินคาเกษตร  
 1.2.6 สงเสริมการวิจัยและพัฒนาการใชเทคโนโลยีดานการเกษตรท่ีเหมาะสมและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
เพ่ือลดตนทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
 1.2.7 สงเสริมเกษตรอินทรีย โดยการนําภูมิปญญาทองถ่ินมาใชและพัฒนาองคความรูใหชุมชน สนับสนุน
การผลิตและใชปุยอินทรียเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินคาเกษตร      และอาหาร  
 1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินคาเกษตรแบบกลุมการผลิต  และสงเสริมสินคาเกษตร          
และเกษตรแปรรูปท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด  
 1.2.9 สงเสริมการใชเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน  
 1.2.10 พัฒนาดานการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจําหนายผลผลิต  
 1.2.11 สงเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิต  ในพ้ืนท่ีไม
เหมาะสม  
   1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
 1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  สภาเกษตรกรแหงชาติ  และเครือขายปราชญ
ชาวบาน ใหเขามามีสวนรวมในการพัฒนาเกษตรกร  
 1.3.2 สงเสริมการทําการเกษตรตามแนวพระราชดําริ  เกษตรทฤษฎีใหม  เกษตรอินทรีย  และการทํา
เกษตรยั่งยืน  และลดการใชสารเคมีในการผลิตสินคาเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน   เพ่ือสรางความ
เขมแข็งใหกับเกษตรกร  
 1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร  และพัฒนาการ
ดําเนินงานขององคกรเกษตรกรโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  
   1.4 พัฒนาพ้ืนท่ีการเกษตร และการถือครองท่ีดิน  
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 1.4.1 วางระบบการถือครองท่ีดินการจัดท่ีดินทํากินและกระจายสิทธิ  โดยเรงรัดการออกโฉนดท่ีดินให
ท่ัวถึงและเปนธรรม  
 1.4.2 เรงรัดการออกเอกสารสิทธิ์ /จัดสรรท่ีดินทํากินใหแกเกษตรกรผูไรท่ีทํากิน  และประชาชนท่ี
ยากจนใหมีท่ีดินเปนของตนเองอยางเปนธรรม  
 1.4.3 สงเสริมการใชประโยชนจากท่ีดิน  โดยกําหนดแนวเขตการใชท่ีดินอยางเหมาะสม  ท้ังเขตเกษตร
เศรษฐกิจและการจัดทําผังเมือง และผังชุมชน  
2. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
   2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  
 2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
 2.1.2 สงเสริมการพัฒนาพ้ืนท่ีและโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมี
ศักยภาพของจังหวัด  เชน อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ          
และอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรโปแตช  
 2.1.3 สงเสริมการสรางคุณคาสินคาอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน  
 2.1.4 สงเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกสอุตสาหกรรม  เพ่ือพัฒนาการผลิต  การขนสงสินคา
อุตสาหกรรมและสินคาอ่ืน ๆ อยางเปนระบบ  
 2.1.5 สงเสริมและพัฒนาใหมีการรวมกลุมอุตสาหกรรมหรือกลุมสินคา  (Cluster และ Supply 
Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขัน  
 2.1.6 พัฒนาผูประกอบการอุตสาหกรรม  เพ่ือยกระดับความสามารถดานการบริหารจัดการรวมท้ัง
เสริมสรางความเปนบรรษัทภิบาลใหแกผูประกอบการ  เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  
มีความรับผิดชอบตอสังคมเชิงรุก และอยูรวมกับชุมชนอยางยั่งยืน  
 2.1.7 สงเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแขงขันของภาคอุตสาหกรรม            
เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  
   2.2 พัฒนาฝมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอยางเปนระบบ  
 2.2.1 สนับสนุนการฝกอบรมแรงงานใหมีความรูและพัฒนาทักษะฝมือท่ีไดมาตรฐานสอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงาน  เพ่ือเตรียมการรองรับการเปดการเคลื่อนยายแรงงานเสรีภายใตประชาคม
อาเซียน รวมท้ังฝกอาชีพอิสระใหกับคนหางานตามความตองการของตลาดแรงงาน  
 2.2.2 สงเสริมใหกลุมบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการทํางานภาคอุตสาหกรรม  และมีความ
เสมอภาคในการจางงาน  
 2.2.3 สนับสนุนและสงเสริมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดมาตรฐานแรงงาน การคุมครอง
แรงงานใหไดรับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน สงเสริมการคุมครองแรงงานนอกระบบใหครอบคลุมมากข้ึน  
 2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการดานแรงงานใหมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบคาจาง  
 2.2.5 สงเสริมความปลอดภัยในการทํางาน  แรงงานสัมพันธ  มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความม่ันคงในการดํารงชีวิต  
 2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานตางดาวอยางเปนระบบ  จัดระบบแรงงานตางดาวใหเหมาะสม
กับความตองการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในประเทศ  
 2.2.7 สงเสริมแรงงานใหเขาสูระบบประกันสังคม  
   2.3 พัฒนาและสงเสริมการทําเหมืองแรโปแตช และอุตสาหกรรมตอเนื่อง  
 2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแรโปแตชของจังหวัดไปสูนโยบายระดับชาติ  
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 2.3.2 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่องจากแรโปแตช  
3. การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพของสินคาและบริการ  
   3.1 พัฒนาผลิตภัณฑไหมและผลิตภัณฑชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพ  
 3.1.1 เสริมสรางศักยภาพองคกรวิสาหกิจชุมชนใหเกิดความเขมแข็ง พัฒนาบุคลากรและผูประกอบการ
ใหมีความคิดในเชิงสรางสรรค สามารถตอบสนองตอความตองการของภาคการผลิตและบริการ  
 3.1.2 สงเสริมการดําเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและทองถ่ินใหมีคุณภาพและไดมาตรฐาน  
โดยใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถ่ินควบคูกับองคความรูสมัยใหม  สงเสริมกิจกรรมการประกวดแขงขัน           
การประยุกตใชความคิดสรางสรรคในกลุมเยาวชนและผูประกอบการ  
 3.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑชุมชน สนับสนุนใหมีศูนยกระจายและแสดงสินคา  
และพัฒนาชองทางการตลาดท้ังในและตางประเทศ  
 3.1.4 เสริมสรางชุมชนใหมีการใชความคิดสรางสรรคผสานกับภูมิปญญาทองถ่ิน องคความรู เอกลักษณ 
วัฒนธรรมในการสรางคุณคาและมูลคาเพ่ิมของสินคา มีการรวมกลุมผูผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได  
   3.2 พัฒนาผูประกอบการและเครือขายดานการตลาด  
 3.2.1 พัฒนาองคความรูดานการตลาดโดยเพ่ิมบทบาทศูนยบมเพาะผูประกอบการใหครอบคลุมสินคา
และบริการ เพ่ือใหผูประกอบการสามารถแขงขันได  ตลอดจนเสริมสรางองคกรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ใหเกิด
ความเขมแข็ง และเขาถึงแหลงเงินทุนได  
 3.2.2 สรางและเชื่อมโยงเครือขายผูประกอบการท้ังในระดับจังหวัด  และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมชองทางทาง
การคา และกระจายผลผลิตจากแหลงผลิตถึงผูบริโภคใหมีความรวดเร็วและท่ัวถึง  รวมท้ังเชื่อมโยงเครือขาย
การคากับประเทศเพ่ือนบาน  
 3.2.3 จัดตั้งศูนยประสานการลงทุนดานอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัด  เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปดเสรีทางการคา  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
Uเปาประสงค  
 1. จํานวนนักทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน  
 2. สินคาและบริการดานการทองเท่ียวมีมูลคาเพ่ิมข้ึน  
 3. แหลงทองเท่ียวไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
Uตัวช้ีวัด  
 1. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจํานวนนักทองเท่ียว  
 2. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายไดจากสินคาและบริการการทองเท่ียว   
 3. จํานวนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน  
Uกลยุทธและแนวทาง  
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวใหมีคุณภาพมาตรฐาน  
 1.1 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม  และสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมท่ีมีศักยภาพใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคลองกับความตองการของตลาดเพ่ือใหเปนจังหวัดทองเท่ียวชั้นนําของภาคอีสาน  
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานท่ีสนับสนุนการทองเท่ียว  ปรับปรุงมาตรฐาน  สิ่งอํานวย
ความสะดวก  ความปลอดภัย  และสุขอนามัย  ตลอดจนใหความสําคัญกับการเขาถึงแหลงทองเท่ียวของผูพิการ
และผูสูงอายุ  
 1.3 พัฒนาแหลงทองเท่ียวแบบครบวงจรและทองเท่ียวไดตลอดปและทุกฤดูกาล  
2. สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ  
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 2.1 ประชาสัมพันธเผยแพรกิจกรรมการตลาดของแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพไปยังตลาดการ
ทองเท่ียวกลุมเปาหมาย  
 2.2 สงเสริมธุรกิจการทองเท่ียวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการทองเท่ียวเพ่ือสรางคุณคาและ
มูลคาเพ่ิมทางการทองเท่ียว  
 2.3 พัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว และบริการใหมีคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอ  
 2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินคาชุมชน  และบริการ เพ่ือพัฒนาสินคาการทองเท่ียว  ท่ีสรางสรรค
จากเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ินโดยใชความรูและนวัตกรรมในการสรางมูลคาเพ่ิม  
 2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนยสารสนเทศดานการทองเท่ียวอยางเปนระบบและเชื่อมโยงขอมูลการ
ทองเท่ียวระดับจังหวัดเขากับการทองเท่ียวในระดับชาติ เพ่ืออานวยการความสะดวกใหกับนักทองเท่ียวท้ังชาว
ไทยและชาวตางประเทศ  
3. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการการทองเท่ียวใหเกิดความสมดุลและย่ังยืน  
 3.1 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน  ใหเขามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการทองเท่ียวท่ีบูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวสูความยั่งยืน  
 3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษทรัพยากรการทองเท่ียวอยางเปนระบบ  โดยสนับสนุนใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนเขามามีสวนรวม  
 3.3 สนับสนุนชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสวนรวมในการบริหารจัดการแหลงทองเท่ียว
ในพ้ืนท่ีเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน  
 3.4 สงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยจําหนายสินคาชุมชนเพ่ือการทองเท่ียว  เพ่ือเพ่ิมทางเลือก  ในการ
ประกอบอาชีพใหกับประชาชนในทองถ่ิน  
 3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและใหบริการอานวยความสะดวกแกนักทองเท่ียวอยาง                  
มีประสิทธิภาพ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางย่ังยืน  
Uเปาประสงค  
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความสมดุลและยั่งยืน  
 2. การใชพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงานอยางยั่งยืน  
Uตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  
 1. สัดสวนของพ้ืนท่ีปาสมบูรณตอพ้ืนท่ีจังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 2. สัดสวนพ้ืนท่ีปาท่ีไดรับการอนุรักษและฟนฟูใหคงสภาพสมบูรณ  
 3. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 4. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
 5. ระดับความสําเร็จของการบริหารจัดการใชพลังงานทดแทน  
Uกลยุทธและแนวทาง  
1. การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม   
 1.1 สงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และทุกภาคสวน          
ในการอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพ  
 1.2 การบริหารจัดการท่ีดินของรัฐเพ่ือใหประชาชนสามารถใชประโยชนอยางเหมาะสม  รวมท้ัง
แกปญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดขอพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ  
 1.3 ควบคุมการใชประโยชนพ้ืนท่ีตนน้ําและการใชสารเคมีการเกษตรในพ้ืนท่ีตนน้ําอยางเขมงวด  
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 1.4 พัฒนาและฟนฟูคุณภาพดิน การแกไขปญหาดินเค็ม  ดินขาดอินทรียวัตถุ  และการชะลางพังทลาย
ของหนาดิน ดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
 1.5 เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรลุมน้ําและองคกรทองถ่ินในการจัดการน้ํา  และการจัดทําแผน
บริหารจัดการน้ําในแตละลุมน้ําอยางบูรณาการท่ีเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาทองถ่ิน  อําเภอ และจังหวัด /กลุม
จังหวัด เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ํา  
2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางบูรณาการ  
 2.1 พัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง  และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและการใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางสมดุลและยั่งยืน  ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีสวนรวมและพัฒนาศักยภาพของ
ทองถ่ินและชุมชนเพ่ือใหเกิดความเปนหุนสวนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม  
 2.2 สงเสริมใหชุมชน  ทองถ่ิน และองคกรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุมและการสรางเครือขายดานการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เพ่ือใหเกิดความตระหนักและทัศนคติท่ีเปนมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององคกรปกครองทองถ่ินในการกาจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ําเสียชุมชน  
 2.4 สงเสริมบทบาทของชุมชนในการกําหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนท่ีอยางมีสวนรวมในพ้ืนท่ี
อนุรักษท่ีมีความสําคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ใหคนกับปาอยูรวมกันอยางยั่งยืน  
 2.5 พัฒนาระบบฐานขอมูล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร  การจัดการองคความรู  เพ่ือใชเปนเครื่องมือ    
ในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
 2.6 การสรางรายไดจากการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดย  
การอนุรักษ  การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมทองถ่ินและพืชพ้ืนบาน  เพ่ือสรางนวัตกรรมในการผลิตสินคา               
และบริการท่ีมีมูลคาเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสรางสรรค  
 2.7 สงเสริมเกษตรกร  ชุมชน และทองถ่ินวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมกับทองถ่ินในการใช
พลังงานทดแทน  การผลิตพืชพลังงานทดแทน  การปลูกพืชพลังงานทดแทนในท่ีดินรกราง  เพ่ือสรางรายได          
และลดรายจายดานพลังงาน  
3. การเตรียมความพรอมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 3.1 การจัดทําแผนท่ีเพ่ือบงชี้พ้ืนท่ีเสี่ยงภัยท้ังในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด โดยจัดลําดับ
ความสําคัญพ้ืนท่ีเสี่ยง เพ่ือกําหนดแนวทางเฝาระวัง และแนวทางบรรเทาและปองกันผลกระทบ  
 3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติใหมีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติท่ีรุนแรงในอนาคต  
โดยใหความสําคัญกับการบูรณาการและสรางเอกภาพในการบริหารจัดการ  
 3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพ่ือสงเสริมการดําเนินงานของภาคสวนตางๆ  ใหมี
มาตรฐานตามหลักสากล  
 3.4 สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการ  โรงเรียน  และทองถ่ิน  ใหมีการเตรียมความพรอม            
จัดทําแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซอมรับมือภัยพิบัติอยางสมํ่าเสมอ  
 3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนใหเขมแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ือใหสังคมมีภูมิคุมกัน  
 3.6 การถายทอดองคความรูเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใหทุกภาคสวนไดทราบ           
เพ่ือสรางความตระหนักใหแกประชาชนในการรวมกันดําเนินการแกไขและบรรเทาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
Uเปาประสงค  
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 1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพ่ิมข้ึน  
 2. ประชาชนและชุมชนเขมแข็งพ่ึงพาตนเองได  
 3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
Uตัวช้ีวัด/คาเปาหมาย  
 1. รอยละของประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ  
 2. รอยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและท่ัวถึง  
 3. จํานวนชุมชนท่ีดําเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงข้ึน  
 4. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน  
 5. รอยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ี 
 Uกลยุทธและแนวทาง  
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 1.1 เพ่ิมศักยภาพและสงเสริมใหศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  มีบทบาทนําในการปลูกฝงคุณธรรม
จริยธรรมใหแกประชาชน รวมท้ังรวมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสรางคานิยมครอบครัว
อบอุน และการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเปนคนดี มีคุณธรรมนาความรู  
 1.2 สรางเครือขายชุมชน /ทองถ่ิน และทุกภาคสวน  เขามามีสวนรวมในการอนุรักษศิลปวัฒนธรรม   
เฝาระวังทางวัฒนธรรมท่ีมีผลกระทบตอการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน             
และฟนฟูเผยแพรสืบสานคุณคาของวัฒนธรรม ประเพณี คานิยม ซ่ึงเปนวิถีชีวิตท่ีดีงาม  
 1.3 สรางโอกาสใหเด็กและเยาวชน  และประชาชนผูมีความรูความสามารถดานวัฒนธรรมไดมีเวที
แสดงออก เผยแพร แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมวัฒนธรรมตางๆ  ท้ังในระดับชุมชนและระดับทองถ่ินอยาง
ตอเนื่อง   
 1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใหมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับพัฒนาความรู
ทางวิชาการและสติปญญาทางอารมณท่ีเขมแข็ง รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปองกันและแกไขปญหาสังคม  
 1.5 เสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีนาอยูโดยสงเสริมใหภาครัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ินรวมกับชุมชน  
สามารถวางและจัดทําผังเมือง  การจัดบริการข้ันพ้ืนฐาน  และพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ีได
อยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพพ้ืนท่ีและความตองการของประชาชน ควบคูกับการบังคับใชกฎหมาย 
ท่ีเก่ียวของกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด  
 1.6 สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมูบาน                
สูสภาวัฒนธรรมตําบล  
 1.7 สงเสริมใหเด็ก  เยาวชนและประชาชนไดปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม จริยธรรม
และคานิยมหลัก 12 ประการ  
 1.8 ขยายโอกาสการมีงานทําและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพสําหรับประชาชนทุกกลุม  
 1.9 สงเสริมและสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ  โดยการจัด
กิจกรรมและเพ่ิมชองทางใหประชาชนเขาถึงกีฬาและนันทนาการ  
 1.10 สงเสริมและพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนา  และนําวิทยาศาสตร
ทางการกีฬามาใชอยางจริงจัง  
 1.11 สงเสริมใหประชาชนทุกกลุมวัยมีการออกกาลังกายและเลนกีฬาเปนประจํา                     
เพ่ือเสริมสรางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 1.12 สงเสริมใหประชาชนไดรับการคุมครองการการประกันสังคมอยางท่ัวถึง  
2. การพัฒนาการศึกษา  
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 2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสูมาตรฐานสากล  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพ่ือการมีงานทําใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินในการสรางกระบวนการเรียนรู  โดยการมีสวน
รวมของประชาชน  ในการสรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึกคานิยมหลัก  12 ประการ คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2 สรางและกระจายโอกาสทางการศึกษาสําหรับประชาชนใหเขาถึงบริการการศึกษาและแหลง
เรียนรูตลอดจนสรางปจจัยและสภาพแวดลอมเพ่ือเอ้ือตอการสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางตอเนื่อง
ใหกับคนทุกชวงวัย  
 2.3 สงเสริมการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามุงสูสากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู เพ่ือการเรียนรูใหท่ัวถึงและเทาเทียมกัน   
 2.4 สรางความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเขาถึงบริการการศึกษา  และสรางหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแกผูดอยโอกาส  ผูยากไรและผูพิการ  รวมท้ังพัฒนาเครือขายความรวมมือในการใหบริการ  และ
ชวยเหลือทางการศึกษาใหกับผูยากไรและผูดอยโอกาส  
 2.5 สนับสนุนการสรางเครือขายรวมกันระหวางสถาบันการศึกษากับชุมชน /วิสาหกิจชุมชน  ในการ
ถายทอดความรูใหแกชางทองถ่ิน ทักษะอาชีพสูชุมชน รวมท้ังการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินคาชุมชน  
 2.6 สงเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนใหมีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาใหสอดคลองกับความ
ตองการของตลาด เพ่ือรองรับการเปดเสรีประชาคมอาเซียน   
3. การพัฒนาการสาธารณสุข  
 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางไมเปนอุปสรรค  
รวมท้ังพัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐาน  
 3.2 พัฒนาระบบบริการ  วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทยและสาธารณสุข  ใหมีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 พัฒนาระบบเฝาระวัง  ปองกันและควบคุมโรค  รวมท้ังการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุงเนน
การพัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของเครือขาย  
3.4 สงเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ  รวมท้ังพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑสุขภาพ  
 3.5 สนับสนุนสรางแรงจูงใจ  ทักษะความรูแกอาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจใน
การปฏิบัติงานดานพฤติกรรมสุขภาพและลดปจจัยเสี่ยงตอโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการดําเนินการรวมกับองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  
4. การสรางความเขมแข็งของชุมชน  
 4.1 สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนพระประมุข  สรางกลไกชุมชนในการสงเสริมประชาธิปไตยเพ่ือใหเกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 4.2 สงเสริมและสนับสนุนองคกรชุมชนและผูนําชุมชนใหมีศักยภาพในการบริหารจัดการ  และการมี
สวนรวมในการแกไขปญหาสังคมของชุมชน  
 4.3 สงเสริมกระบวนการเรียนรูของชุมชน  ในการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ชุมชน ผานกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมูบานและชุมชน  
 4.4 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนท้ัง  5 ดาน ประกอบดวย  ทุนมนุษย ทุนสังคม ทุนกายภาพ 
ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ใหมีการบริหารจัดการท่ีดี ตามหลักธรรมาภิบาล   
5. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
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 5.1 พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานของรัฐแกประชาชน  โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมืออันทันสมัยมาใชในการใหบริการเชิงรุก เพ่ืออานวยความสะดวกใหแกประชาชน  
 5.2 พัฒนาสมรรถนะขาราชการใหมีจิตสํานึกสาธารณะ  มาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม                   
ธรรมาภิบาล และทัศนคต ิท่ีเอ้ือตอการบริการประชาชน  
 5.3 สรางจิตสํานึกคานิยม จรรยาบรรณ ของขาราชการ  ในการปฏิบัติราชการดวยคุณธรรม  จริยธรรม 
มีความซ่ือสัตยสุจริต ตลอดจนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอยางตอเนื่อง  
 5.4 สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนพัฒนาในทุกระดับอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังเสริมสรางขีด
ความสามารถของอําเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน  ตําบล  และอําเภอ            
ใหสามารถเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือใหระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแกไข
ปญหาและพัฒนาพ้ืนท่ีไดตรงตามความตองการของประชาชน  
 5.5 สงเสริมการพัฒนาหนวยงานไปสูองคกรแหงการเรียนรู  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสูระบบท่ีเปนสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
6. การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน /ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบรอยของหมูบาน /ชุมชน 
การแกไขปญหายาเสพติดในเชิงรุก  และพัฒนาระบบการเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน /
ชุมชน โดยการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและคณะกรรมการหมูบาน (กม.)  
 6.2 เรงรัดปราบปรามการคายาเสพติด  และผูมีอิทธิพลในทุกๆ  ดาน ดําเนินการปองกันมิใหกลุมเสี่ยง
ตกเปนเหยื่อของยาเสพติด  ตลอดจนบําบัดฟนฟู  ผูเสพ/ผูติดยาเสพติดและติดตามชวยเหลือใหสามารถกลับไป
ใชชีวิตในสังคมได โดยกระบวนการมีสวนรวมของหมูบาน/ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคประชาสังคม  
 6.3 สนับสนุนใหทุกภาคสวนในสังคมใหมามีสวนรวมในการปองกัน  และแกไขปญหายาเสพติดโดยให
สอดรับกับยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล  
 6.4 เสริมสรางสมรรถนะเจาหนาท่ีของรัฐ  ในการแกไขปญหาความขัดแยงและระงับขอพิพาทเบื้องตน
รวมท้ังการรักษาความสงบเรียบรอย เสริมสรางความปลอดภัยและสรางเครือขายภาคประชาชนในการปองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในพ้ืนท่ี  
 6.5 คุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชนและผูบริโภคเชิงรุก  เสริมสรางความรู   
ความเขาใจและพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการอานวยความยุติธรรม  
 6.6 สงเสริมและสนับสนุนการแกไขปญหาในดานตางๆของประชาชนโดยศูนยดํารงธรรมจังหวัดและอําเภอ  
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3.1.2 การใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะในการกําหนดแนวทางการพัฒนา  
ผังเมืองรวมผังเมือง/ชุมชน  
ผังเมือง/ชุมชน 

พ้ืนท่ีการวางผังเมืองรวมตําบลหนองบัวโคกครอบคลุมพ้ืนท่ี  มีเนื้อท่ีประมาณ  114.49  ตร.กม.             
หรือประมาณ 71,556.25 ไร มีแนวคิดในการวางผังคือ การกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  ใหสอดคลองลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดชัยภูมิ  คือ “มุงสูเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรมส่ิงทอ ชูธงการทองเท่ียวทางธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน” การใชท่ีดิน          
ในอนาคตตามผังเมืองรวมตําบลหนองบัวโคก  ประกอบดวยท่ีดินประเภทชุมชน  ครอบคลุมบริเวณเขต            
ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  นอกจากนี้มีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเปนพ้ืนท่ี
สวนใหญ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 การพัฒนาตามนโยบายของผูบริหารทองถิ่น  
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(นายสุขสันต  ชํานาญกุล)  นายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  
 นโยบายการพัฒนาของนายกองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ในการแถลงนโยบายตอสภา
องคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก  วันท่ี  2  ธันวาคม  2556  เปนดังนี้ 

1. นโยบายดานการเมืองและการบริหาร 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพ่ือใหบรรลุตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   พ.ศ.  
๒๕๕๐  ท่ีไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจ  การปกครองสูทองถ่ิน  ใหความอิสระแกทองถ่ิน  ในการ
กําหนดนโยบาย  การบริหาร  การเงิน  การคลัง  การบริหารงานบุคคล   
 ดังนั้นจึงมีความจําเปนท่ีจะตองเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติตามภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึนขององคการ
บริหารสวนตําบล ตลอดจนการเสริมสรางจิตสํานึกของพนักงานเจาหนาท่ี และลูกจางในการบริการประชาชน
ใหไดรับความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพ่ึงพอใจดังนี้ 
  1.1 พัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ให เปนองคกรธรรมาภิบาล  ท่ีมีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมท่ีดี  มีมาตรฐานในการบริหารงานเชิงรุกอยางมี
ประสิทธิภาพและยกระดับแกสมาชิกสภาทองถ่ิน พนักงานและลูกจาง ซ่ึงเปนทรัพยากรบุคคลอันสําคัญของ
ตําบลหนองบัวโคกสรางบุคลากรใหมีคุณภาพและมีจิตสํานึกในการบริการเพ่ือรองรับการบริการแตละดานให
เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  1.2 สงเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองคกรชุมชน และคณะกรรมการหมูบานท่ีดําเนิน
กิจกรรมและโครงการตางๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนรวมท้ังการสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน  เพ่ือพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสูทิศทางของเมืองนาอยู  ชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน 
  1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดและนําเงินรายไดมาพัฒนาตําบลหนองบัวโคก  
อยางท่ัวถึง เปนธรรม รวมท้ังรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย                
ตั้งแตเริ่มกระบวนการ รวมคิด รวมตรวจสอบ โปรงใสและปฏิบัติงานอยางมีระบบ 
 

2. นโยบายดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสภาพแวดลอมของตําบล เพ่ือสงเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เปนการวางรากฐานการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยมุงเนนการเปนศูนยกลางในการ
ใหบริการดังนี้ 
  2.1 พัฒนาระบบการกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตางๆ การขยายเขตไฟฟา 
และติดตั้งไฟฟาสาธารณะใหท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี  ประชาชนมีไฟฟาในครัวเรือนใชตามความเหมาะสม 
  2.2 จัดสํารวจถนนทุกเสนทางและปรับปรุงเสนทางคมนาคมใหสามารถรองรับการขยายตัว
ของหมูบาน และพ้ืนท่ีตาง ๆ ในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบตําบลหนองบัวโคก และรอยตอระหวางทองถ่ินใหสามารถ
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก ทางเชื่อมระหวางตําบล  เพ่ือขนสงพืชผลทางการเกษตร 

2.3 พัฒนาแหลงน้ําท่ีตื้นเขินใหมีคุณประโยชนดวยการขุดลอกคูคลอง และจัดทําฝายก้ันน้ํา  
เพ่ือเปนแหลงเก็บกักน้ําไวใชฤดูแลง 
  2.4 สงเสริมการพัฒนาแหลงน้ําใหเกิดประโยชนเพ่ือการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 
ของพ่ีนองประชาชนในระยะยาว และใหเกิดความยั่งยืนตอไป 
  2.5 สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนาตําบล  เพ่ือเปนแนวทางในการ
พัฒนาตําบลใหตรงตามความตองการของประชาชน 

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 



~ 59 ~ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 

 การสงเสริมและสนับสนุนดานการปฏิรูปเพ่ือพัฒนาสังคมไทยใหเปนสังคมแหงความรู อันเปนเง่ือนไข
ไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรู ใหประชาชนท้ังปวงไดรับโอกาสเทาเทียมกันสามารถท่ีจะเรียนรูและฝกอบรม
ไดตลอดชีวิต และมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได และนําพาทองถ่ินใหรอดพนจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และสังคม โดยยึดการศึกษา สรางงาน  สรางคน และสรางชาติ ตลอดจนการสงเสริม  สนับสนุนดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน ดังนี้ 
  3.1 สนับสนุนและสงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กกอนวันเรียน  ใหเปนศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กท่ีนาอยู และพัฒนาไปสูความเปนเลิศดานพัฒนาการของเด็ก ในมิติตาง ๆ อาทิ เชน ดานรางกาย อารมณ 
จิตใจ สังคมสิ่งแวดลอม และสติปญญา เปนตน 
  3.2 สนับสนุนและสงเสริมดานการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ  
  3.3 สนับสนุนและสงเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนท่ีมีอยู
ในเขตตําบลหนองบัวโคกใหสามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ใหมีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3.4 สนับสนุนและเสริมการทํานุบํารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปญญาทองถ่ิน พรอมท้ังฟนฟูตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

  4.  6Tนโยบายดานสังคมและการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
6 T4.1 สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมีความรูความเขาใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพ่ือนํามาใชในการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
6 T4.2 สงเสริมและสนับสนุน ใหมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การปองกันโรค        

การระงับโรคติดตอโดยการประสานงานใหความรวมมือในการปฏิบัติเพ่ือใหประชาชนไดมีสุขอนามัยท่ีดี 
6T4.3 สงเสริมใหมีกิจกรรมในทางสรางสรรค เพ่ือใหเด็ก เยาวชนไดมีโอกาสในการแสดง 

6Tความสามารถของตนเอง เชน5T6T 5T6Tจัดใหมีลานกีฬาหมูบาน แขงขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการใหเยาวชนไดมี
การรวมกลุมทํากิจกรรมรวมกัน 

6T4.4 สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพิการใหมีความรู ความสามารถใน
การดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

6T4.5 จัดเตรียมความพรอมในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการอบรมทบทวน
ความรู จัดหาวัสดุ อุปกรณในการชวยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนยอํานวยการประสานงานชวยเหลือ
ประชาชน 

5.  นโยบายดานการพัฒนาประสิทธิภาพในการสงเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม 
  5.1 6 Tสงเสริมการดําเนินกิจกรรมดานสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุขข้ัน
พ้ืนฐาน ประชาชน โดยกลุมอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน (อสม.)โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ                   
ซ่ึงมีงบประมาณขององคการบริหารสวนตําบลสนับสนุนอีกสวนหนึ่งเพ่ือเปนทุนในการดําเนินงานในการดูแล
สุขภาพของชุมชนอยางท่ัวถึง คลอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน  
5T   5.2 5T6Tสงเสริมสุขภาพอนามัย และการออกกําลังกายของประชาชน ใหมีรางกายและสุขภาพท่ีแข็งแรง 

6T5.3 ดําเนินการควบคุมปองกัน และระงับโรคติดตอ ท่ีเปนอันตรายของคนในชุมชน  
6T5.4 เผยแพร และประชาสัมพันธขอมูล ความรูเก่ียวกับการคุมครองผูบริโภค 
6T5.5 สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผูสูงอายุ และอ่ืนๆ 

  5.6 สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หนองบัวโคกใหสามารถเปน
แผนพัฒนาสุขภาพท่ีเชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดชัยภูมิ 
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  5.7 จัดใหมีสวัสดิการทางดานสุขภาพอนามัย การชวยเหลือผูตกอยูในสภาวะยากลําบาก  
เชน การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแกผูสูงอายุ คนพิการและผูปวยเอดส  ใหเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เปนธรรม             
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

6. นโยบายดานสงเสริมการ6Tบริหารจัดการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
6T6.1 จัดใหมีเครื่องมือและสถานท่ีกําจัดขยะท่ีมีประสิทธิภาพ  ไรมลพิษ 6 T 
6T6.2 สงเสริมใหมีการปลูกตนไมในวันสําคัญ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว และลดมลภาวะโลกรอน 

6 Tรักษาความสะอาดของแมน้ํา คูคลอง โดยการกําจัดวัชพืชในแมน้ําใหเปนแหลงทําการประมงของประชาชน 5 T6T 5T 
6Tและเปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

6T6.3 ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนท่ีสาธารณะ เพ่ือใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกัน 
6T         6.4 บริหารจัดการสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด  

7. นโยบายดาน เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของประชาชนในทองถิ่น 
 สงเสริมใหผูบริหารทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
ทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีสวนรวมในการสราง ความ
สมานฉันทของทุกภาคสวนเพ่ือใหเกิดความสามัคคี เชื่อมโยงเปนเครือขายการพัฒนาทองถ่ินใหม่ันคงและยั่งยืน 
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3.2 ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา 
3.2.1 ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น 

ปญหา 
ขอบขายและปริมาณ 

ของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

แนวโนมในอนาคต 

1. โครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.1 ปญหาดานการคมนาคม - ถนนสวนใหญเปนหลุม เปนบอ 

การคมนาคมไมสะดวก 
- ทุกหมูบาน - กอสรางถนน ปรับปรุง 

ซอมแซมถนนเดิมใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานไดเสมอ 

   1.2 ปญหาดานไฟฟาสาธารณะ  
 

- ไฟฟาสาธารณะยังไมท่ัวถึง 
รวมถึงไฟฟาสองสวาง 
 

- ทุกหมูบาน - สามารถขยายเขตไฟฟา 
และมีไฟฟาสองสวาง
ครอบคลุมทุกหมูบาน 

   1.3 ปญหาดานนํ้าประปา 
 

- นํ้าประปาหมูบานไมมีคุณภาพ 
- ขาดแคลนแหลงนํ้าผลิตประปา
หมูบาน 

- ทุกหมูบาน - มีระบบประปาท่ีได
มาตรฐาน มีนํ้าเพียงพอ  
เพ่ือการอุปโภค บริโภค 

   1.4 ปญหาขาดแคลนแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 

- ขาดแคลนนํ้าเพ่ือการเกษตร - ทุกหมูบาน - จัดหาแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตรใหเพียงพอ 

2. ปญหาดานเศรษฐกิจ ความยากจน 
   2.1 ปญหาดานรายไดนอย - ประชาชนสวนใหญมีอาชีพ  

เกษตรกรรม มีรายไดนอย 
- ทุกหมูบาน - พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน สงเสริมกลุม
อาชีพ เพ่ือสรางรายได 

3. สังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ปญหาดานสาธารณสุข สุขภาพอนามัย 
 

- การแพรระบาดของโรค
ไขเลือดออก 

- ทุกหมูบาน - ชุมชนปลอดจากการแพร
ระบาด คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีด ี

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   -  ปญหาดานขยะ - ขยะ สิ่งปฏิกูลตางๆ มีจํานวน

มาก และยังไมไดรับการกําจัดท่ี
ถูกวิธี 

- ทุกหมูบาน - มีการแยกขยะกอนท้ิง 
และมีการกําจัดขยะท่ี
ถูกตอง ลดการเกิดมลพิษ 
 

   - ปญหาดานสิ่งแวดลอม พ้ืนท่ีปาลดลง - พ้ืนท่ีปาลดลง ประชาชนตัดไม 
ถางปาเพ่ือการเกษตร 

- ทุกหมูบาน - คนในชุมชนหันมาปลูกปา
ทดแทน เพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน 

5. การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
   - ปญหาดานการพัฒนาบุคลากร - พนักงานไดรับการฝกอบรม 

พัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ 

- พนักงานทุกคน - จัดอบรมบุคลากรหรือ
จัดสงบุคลากรเขารับการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู 

  
3.2.2 ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะ เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนท่ี 
ผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ 

จากโครงการวางแผนและจัดทําผังเมืองรวมจังหวัดชัยภูมิ  ไดกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ี          
โดยกําหนดวิสัยทัศนไววา “มุงสูเศรษฐกิจการเกษตร อุตสาหกรรมส่ิงทอ ชูธงการทองเท่ียวทางธรรมชาต ิ         
และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน” โดยมีเปาหมายในการพัฒนาท้ังหมด 4 เปาหมาย นั้น องคการบริหารสวน
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ตําบลหนองบัวโคก มีผังเมืองรวมอยูในขอบขายการพัฒนาทางกายภาพในมิติพ้ืนท่ี ในเปาหมายท่ี 1  
(ผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน) ซ่ึงเมืองชัยภูมิมีศักยภาพท่ีเอ้ืออํานวยตอ
การทําการเกษตรเปนอยางมาก เนื่องจากพ้ืนท่ีจังหวัดชัยภูมิสวนใหญจะเปนดินรวนปนทราย สภาพพ้ืนท่ีดิน             
เปนท่ีราบสูงเหมาะสําหรับทําการเกษตรประเภทตองการ น้ํานอย  เนื่องจากเก็บกักน้ําไมได เชน มันสําปะหลัง 
ออย พริก และขาวโพด สวนท่ีราบลุมเหมาะสําหรับการทํานา จึงถือเปนโอกาสท่ีองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคกจะพัฒนาสงเสริมการพัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมใหมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืนตอไป  

ผังเมืองรวมตําบลหนองบัวโคก 
พ้ืนท่ีการวางผังเมืองรวมตําบลหนองบัวโคกครอบคลุมพ้ืนท่ี  มีเนื้อท่ีประมาณ  114.49  ตร.กม.             

หรือประมาณ 71,556.25 ไร มีแนวคิดในการวางผังคือ การกําหนดการใชประโยชนท่ีดิน  ใหสอดคลองลักษณะ
ทางกายภาพ เศรษฐกิจ และสังคม รวมถึงใหสอดคลองกับวิสัยทัศนของจังหวัดชัยภูมิ  คือ “มุงสูเศรษฐกิจ
การเกษตร อุตสาหกรรมส่ิงทอ ชูธงการทองเท่ียวทางธรรมชาติ และพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืน” การใชท่ีดิน          
ในอนาคตตามผังเมืองรวมตําบลหนองบัวโคก  ประกอบดวยท่ีดินประเภทชุมชน  ครอบคลุมบริเวณเขต            
ในเขตเทศบาลตําบลหนองบัวโคก  นอกจากนี้มีการใชประโยชนท่ีดินประเภทชนบทและเกษตรกรรมเปนพ้ืนท่ี
สวนใหญ  

 

 

 

 

 

 

 

3.2.3 ผลการวิเคราะหศักยภาพ เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนา        
ในอนาคตของพ้ืนท่ี ดวยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดออน โอกาสและอุปสรรค) 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก โดยนําขอมูลพ้ืนฐานท่ีสําคัญ 
ผลการพัฒนาท่ีผานมา ศักยภาพการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม สามารถ
นํามาวิเคราะหศักยภาพ โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis ดังนี้ 

1. ปจจัยภายใน  ( Internal Factors)  พบวาจุดแข็ง ( S) หรือขอไดเปรียบ และจุดออน ( W)           
หรือขอเสียเปรียบท่ีสําคัญมีดังนี้ 

 1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของตําบลหนองบัวโคก ประกอบดวย 
 (1)  พ้ืนท่ีของตําบลหนองบัวโคกมีความเหมาะสมในการทําการเกษตร เพราะสามารถปลูก

พืชเศรษฐกิจไดหลายชนิด ไดแก ขาว ขาวโพด ออย มันสําปะหลัง พริก ฯลฯ 
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 (2) ตําบลหนองบัวโคกเปนแหลงศูนยกลางการคมนาคม ระหวางภาคกลางสูภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (3) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แหง และมัธยมศึกษา 1 แหง สามารถรับใหบริการ
การศึกษาไดอยางเพียงพอและท่ัวถึง 

 (4) มีหนวยงานใหบริการในตําบลอยางหลากหลาย ไดแก ไปรษณีย ดานปาไม โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ  ตําบลหนองบัวโคก สถานีตํารวจภูธรหนองบัวโคก จุดตรวจทางหลวง 

 (5) มีการบูรณาการการทํางานรวมกันระหวางสวนราชการตางๆ ในพ้ืนท่ี  
 (6) มีศักยภาพในการใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน  
 (7) มีองคกรชุมชนเขมแข็ง เปนแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม สงเสริมใหประชาชนมีสวน

รวมในการพัฒนาทองถ่ิน 
 (8) มีพ้ืนท่ีเหมาะแกการรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร  

1.2 จุดออน (Weakness = W) ของตําบลหนองบัวโคก ประกอบดวย 
(1) ขาดการจัดการดานผังเมือง การกําหนดเขตพ้ืนท่ีในการกอสรางอาคาร 
(2) เด็กและเยาวชนบางสวนไมนิยมศึกษาตอในระดับสูง ทําใหเกิดการวางงาน และเกิด

ปญหาทางสังคม 
(3) ผูปกครองขาดความม่ันใจในการสงบุตรหลานเขาศึกษาในพ้ืนท่ี โดยสงเขาศึกษาในตัว

อําเภอ จังหวัด และตางจังหวัด 
(4) ไมมีแหลงตนน้ํา มีแหลงกักเก็บน้ําแตไมมีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ํา เนื่องจากเปน

พ้ืนท่ีราบสูง ระบบชลประทานยังไมดีพอ และน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไมเพียงพอตอความ
ตองการ 

(5) ไมมีแหลงทองเท่ียวในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
(6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีติดตอระหวางภาคกลางสูภาคอีสาน จึงเปน

เสนทางลําเลียงยาเสพติด 
(7) พ้ืนท่ีบางแหงเปนดินเค็ม และดินทรายทําการเกษตรไมไดผลเทาท่ีควร หรือผลผลิตทาง

การเกษตรมีคุณภาพต่ํา 
(8) มีการใชสารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 
(9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เปนเหตุใหมีหนี้สินในครัวเรือน 
(10) กลุมอาชีพยังไมมีความเขมแข็ง ขาดการดําเนินงานอยางตอเนื่อง  

2. ปจจัยภายนอก  (EXternal Factors)  )  พบวาโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ท่ีสําคัญมีดังนี้ 
 2.1 โอกาส (Opportunity=O)  
 (1) หนวยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 (2) พ้ืนท่ีตําบลหนองบัวโคกเปนพ้ืนท่ีท่ีเหมาะแกการลงทุน สามารถรองรับการเติบโตทาง

ธุรกิจการลงทุนไดในอนาคต 
 (3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนทําใหมีงบประมาณในการ

พัฒนาทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึน 
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 (4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหลงน้ํา กอสรางระบบชลประทานเขาสูพ้ืนท่ี สามารถ
พัฒนาใหเปนแหลงกักเก็บน้ําขนาดกลางได 

2.2 อุปสรรค (Threat=T) 
 (1) ไมมีพ้ืนท่ีขนาดใหญในการกอสรางสนามกีฬาและสวนสาธารณะท่ีไดมาตรฐาน  
 (2) ประชาชนมาจากหลายพ้ืนท่ี หลากหลายชุมชน ซ่ึงมีพ้ืนฐานทางความรูและสังคมตางกัน  
 (3) พ้ืนท่ีในตําบลเปนบริเวณกวาง ประชาชนอยูอยางกระจัดกระจาย ทําใหการบริการ

สาธารณะอาจไมท่ัวถึงเทาท่ีควร 
 (4) ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ิมมากข้ึนจากการไดรับการถายโอน แต

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรไมเพียงพอตอภารกิจ ทําใหการตอบสนองความตองการของประชาชนยังไม
ท่ัวถึงครอบคลุมเทาท่ีควร 

 (5) เปนพ้ืนท่ีทางผานของยาเสพติด เปนเหตุใหปญหาสังคมนับวันจะททวีความรุนแรง 

จากการวิเคราะหศักยภาพและโอกาสการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ทําให
สามารถกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาไดอยางถูกตอง สามารถเสริมศักยภาพการพัฒนาขององคการบริหาร
สวนตําบลใหมีความเขมแข็งมากยิ่งข้ึน และสามารถตอบสนองปญหาและความตองการของประชาชนได 

3.2.4 ผลการวิเคราะหการพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพ้ืนท่ีและการพัฒนาทองถิ่นสูความ
เช่ือมโยงการพัฒนาระดับอําเภอ จังหวัด และประเทศ 

  ตามท่ีกลุมประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต จํานวน 10 ประเทศ ไดรวมตัว
จัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต ( 1 TAssociation of South East AsianNations หรือ 1T3TASEAN3T)           
ซ่ึงเปนองคกรระหวางประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยในชวงตั้งแต ป 2510 ถึง 2534 
สมาคมอาเซียนใหความสําคัญดานการเมือง และความม่ันคง มุงสงเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 
ตอมาในป 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนไดผลักดันใหเกิดความรวมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุมประเทศในอาเซียน โดยใหมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน  ( ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟตา 
(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหวางกันเหลือรอยละ 0-5 เปนท่ีเรียบรอยเม่ือป 2551 ซ่ึงไดสงผลให
ปจจุบันบริบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังความสัมพันธระหวางประเทศของกลุมประเทศใน
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอยางมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกลเคียง คือ จีน 
และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เชน สหภาพยุโรป อีกท้ังไดเกิดปญหาความทาทาย ความม่ันคงในรูปแบบใหม 
เชน โรคระบาด การกอการราย ยาเสพติด การคามนุษย  สิ่งแวดลอม ภัยพิบัติ ทําใหอาเซียนจําเปนตอง
ปรับตัว  เพ่ือใหสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอม ระหวางประเทศ ประกอบกับ ท่ีประชุมสุด
ยอดผูนําอาเซียนป 2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟลิปปนส ผูนําอาเซียนไดตกลงใหมีการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซ่ึงเปา หมายสําคัญของการสราง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 
  1. เพ่ือใหอาเซียนเปนฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา ทุน และปจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
ไดอยางเสรี 
  2. เพ่ือสรางเสริมขีดความสามารถในการแขงขัน 
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  3. เพ่ือใหเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ลดชองวางการพัฒนาระหวางสมาชิก
เกาและสมาชิกใหม 
  4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเขากับเศรษฐกิจโลก โดยผานการจัดทําขอตกลง
การคาเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 

  การกาวเขาสูประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต       
ในกรณีของประเทศไทย สวนท่ีสําคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพรอมของชุมชนทองถ่ิน ในการกาว
เขาสูประชาคมอาเซียน เพราะวาถาหากชุมชนทองถ่ิน ไมมีมาตรการหรือแผนรองรับการกาวเขาสูประชาคม
อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางดานการแขงขัน การตลาด ตลอดจนทางดานภูมิปญญาทองถ่ิน 
วัฒนธรรมทองถ่ิน ท่ีถือวาเปนสิ่งท่ีอยูคูกับสังคมไทยมาอยางยาวนาน และการสรางชุมชนทองถ่ินท่ีมีวิสัยทัศน 
ใหมีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนใหเขากับบริบทของชุมชนทองถ่ิน องคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีภารกิจสําคัญในการจัดบริการสาธารณะใหตอบสนองความตองการของประชาชน   
ในทองถ่ิน จําเปนตองเล็งเห็นถึงความสําคัญของการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ดวยการสรางความรู         
ความเขาใจ ใหกับประชาชน โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาทองถ่ินและการบริหารงาน เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใหสามารถรองรับผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือประเทศไทยเขาสูความเปนประชาคมอาเซียน 
ท้ังนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองวางแผน และเตรียมความพรอมในการรองรับผลกระทบ จากการเขาสู
ประชาคมอาเซียนท่ีมีตอองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนในทองถ่ิน 7 ดาน ดังนี้ 

  1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสรางเครือขายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ทํา
ใหเกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจท่ีมีมูลคา และมีชองทางการกระจายสินคาเพ่ิมมากข้ึนนอกจากนั้น จะเกิดการ
เรียกรองจากกลุมนักลงทุนท่ีเขามาลงทุนในประเทศไทยใหมีการพัฒนาเครือขายการคมนาคม เพ่ือใหการ
เคลื่อนยายสินคาและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จะตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีจําเปนตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟาและประปา ซ่ึงองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินอาจไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

  2. การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเขามาของทุนตางชาติท่ีจะ
เพ่ิมมากข้ึนสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทบทวนบทบาทในการดูแลและชวยเหลือกลุมผูผลิตในพ้ืนท่ี             
โดยอาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ท้ังอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการ
ผลิตแบบใหม เพ่ือยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทาเทียมกับระดับสากล 

  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความยั่งยืนดาน
สิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดาน
สิ่งแวดลอม ซ่ึงจะตองดูแลทรัพยากรและจัดการอยางเปนระบบ โดยเนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพ้ืนฐานของความเปนเจาของรวมกัน เพ่ือสรางความรัก 
ความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ตองไมลืม
เรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการจัดการท่ี
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตองทบทวนขอบเขตอํานาจหนาท่ีระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาค
สวนท่ีเก่ียวของเพ่ือใหมีการบูรณาการการทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 



 

~ 72 ~ 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ.2560-2563) 

 

  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมรับผลกระทบจากปญหา
สังคมและสาธารณสุขท่ีอาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเท่ียวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแยงทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานท่ีกําหนดในแตละงานหรือกิจกรรมอยางเครงครัด 
รวมท้ังจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและท่ัวถึง 
นอกจากนี้ องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการเขาถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซ่ึงจะ
ทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตท่ีปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  5. การรักษาความสงบเรียบรอย องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีบทบาทในการเฝาระวัง
ปญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมท้ังอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับแรงงานอพยพรวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและหลักเกณฑของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกัน
ไดภายใตแนวคิดสังคมท่ีเอ้ืออาทรและมีความม่ันคง 

  6. การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเปนจุดเริ่มตนของ
การพัฒนาดานตางๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงมีหนาท่ีในการจัดและ
สงเสริมการศึกษาใหแกประชาชนและชุมชนตองพัฒนาประชาชนและชุมชนใหสามารถกาวสูประชาคมอาเซียน
ไดโดยตองเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา ” ไมวาจะเปนการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดย
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรูภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบานในภูมิภาคอาเซียนเพ่ือการ
สื่อสารท่ีดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนํา
เทคโนโลยีมาใชประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูท่ีทันสมัย มีความเปนสากลและมี
คุณภาพ นอกจากนี้องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูลท่ีจําเปนตอแรงงานตางชาติ เปน
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอ่ืนๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 
นอกจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสิ่งเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบานใน
อาเซียนแลว ยังตองเปนสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหวางประชาชนในเขตพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนในประเทศอาเซียนอ่ืนท่ีมีพรมแดนติดตอกัน ซ่ึงมักจะมีวัฒนธรรมท่ี
คลายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเชนนี้จะชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 

   7. การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  อาจตองมีการจัดตั้งหนวยงานดาน
วิเทศสัมพันธ โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนเพ่ือรับรองเนื้องานดานการตางประเทศและความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน และเพ่ือใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนท่ีมาติดตอราชการได 
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3.3 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
โครงสรางความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก พ.ศ.2560-2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ป.4.1 

ป.4.2 

ป.4.3 

ป.4.4 

แนวทาง 
การพัฒนา 

นท.1.1 

นท.1.2 

นท.1.3 

นท.2.1 

นท.2.2 

นท.2.3 

นท.3.1 

นท.3.2 

นท.3.3 

นท.3.4 

นท.3.5 

นท.3.6 

นท.4.1 

นท.4.2 

นท.5.1 

นท.5.2 

นท.5.3 

นท.5.4 

ผลผลิต 
โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ โครงการ 

ยุทธศาสตร 
จังหวัด 

ยท.จว.2 

นท.1 นท.2 นท.3 

ยท.จว.1 

นท.1 นท.2 นท.3 

ยท.จว.3 

นท.1 นท.2 นท.3 

ยท.จว.4 

นท.1 นท.2 นท.3 นท.4 นท.5 นท.6 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 
ของ อปท.  

ในเขตจังหวัด 

ยท.อปท.

 

ยท.อปท.

 

ยท.อปท.

 

ยท.อปท.

 

ยท.อปท.

 

ยท.อปท.

 

ยท.อปท.

 

ยท.อปท.

 

ยุทธศาสตร 
การพัฒนา 

อบต. 
หนองบัวโคก 

ยท.อบต.

 

ยท.อบต.

 
ป.1.1 

ป.1.2 

ป.1.3 

ยท.อบต.

 
ป.2.1 

ป.2.2 

ป.2.3 

ป.2.4 

ยท.อบต.

 
ป.5.1 

ป.5.2 

ป.5.3 

ป.5.4 

ป.5.5 

ยท.อบต.

 
ป.3.1 

ป.3.2 

ป.3.3 

ป.3.4 

ป.3.5 

ป.3.6 

ป.3.7 

ป.3.8 

ป.3.9 

แบบ ยท.01 
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Uคําอธิบาย 

ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก (แบบ ยท.01) 

ยุทธศาสตรจังหวัด (ยท.จว.) 
 ยท.จว.1  : ยุทธศาสตรพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินคาและบริการ          
     สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ยท.จว.2  : ยุทธศาสตรพัฒนาการทองเท่ียวใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
 ยท.จว.3  : ยุทธศาสตรบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม        
     อยางยั่งยืน 
 ยท.จว.4  : ยุทธศาสตรพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด (ยท.อปท.) 
 ยท.อปท.1 : การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 
 ยท.อปท.2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 ยท.อปท.3 : การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานการเกษตร 
 ยท.อปท.4 : การพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 
 ยท.อปท.5 : การสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีคุณคา 
 ยท.อปท.6 : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการ
     เชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
 ยท.อปท.7 : การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน 
 ยท.อปท.8 : การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (ยท.อบต.) 
 ยท.อบต.1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยท.อบต.2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหาความยากจน 
 ยท.อบต.3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยท.อบต.4 : ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
 ยท.อบต.5 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 

 

เปาประสงค (ป.) 
ป.1.1  : เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวก  

     และปลอดภัย  
ป.1.2  : ประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
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ป.1.3  : ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรให  
     เพียงพอ  

ป.2.1  : เพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได 
ป.2.2  : สงเสริมการรวมกลุมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหแก  

     ชุมชน  
ป.2.3  : เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
ป.2.4  : สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ป.3.1  : สนับสนุนการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
ป.3.2  : การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูชุมชน 
ป.3.3  : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ป.3.4  : สงเสริมการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
ป.3.5  : สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ป.3.6  : สงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ป.3.7  : การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ป.3.8  : การสงเสริมการพัฒนาและสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส 

     และผูดอยโอกาส 
ป.3.9  : สงเสริมการพัฒนางานดานสาธารณสุข 
ป.4.1  : ประชาชนมีจิตสํานึก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีสวนรวม 

     ในการบริหารจัดการ 
ป.4.2  : เพ่ือสรางทัศนียภาพท่ีสวยงามในชุมชน ใหมีความรมรื่น สวยงาม 
ป.4.3  : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟู และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม 
ป.4.4  : เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน 
ป.5.1  : บุคลากรมีความรู และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ป.5.2  : ประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิ หนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
ป.5.3  : ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหทองถ่ินมีการพัฒนาตรงตาม  

     ความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึน  
ป.5.4  : การบริหารงานมีความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
ป.5.5  : พัฒนาการจัดเก็บรายไดทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการพัฒนา (นท.) 
นท.1.1  : แนวทางการพัฒนาเสนทางการคมนาคม 
นท.1.2  : แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 
นท.1.3  : แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
นท.2.1  : แนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได  
นท.2.2  : แนวทางการสงเสริมใหความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
นท.2.3  : แนวทางการสงเสริมการเรียนรูประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นท.3.1  : แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
นท.3.2  : แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
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นท.3.3  : แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
นท.3.4  : แนวทางการสงเสริมดานสาธารณสุข 
นท.3.5  : แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
นท.3.6  : แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
นท.4.1  : แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นท.4.2  : แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
นท.5.1  : แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0 T  
นท.5.2  : แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาระบอบ 

     ป ระชาธิปไตยและมีสวนรวมตรวจสอบ 
นท.5.3  : แนวทางการพัฒนารายไดทองถ่ินและระบบการจัดเก็บภาษี 
นท.5.4  : แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
Uคําอธิบาย 

แผนท่ียุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (แบบ ยท.02) 
พันธกิจ (พ) 

“หนองบัวโคกชุมชนนาอยู เคียงคูธรรมาภิบาล บริหารอยางมีสวนรวม ประชาชนอยูดี

ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 
วิสัยทัศน 

พันธกิจ พ 1 พ 2 พ 3 พ 4 พ 5 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
Strategy Map 

เปาประสงค 
ป 1.1 

ป 1.2 

ป 1.3 

ป 2.1 

ป 2.2 

ป 2.3 

ป 2.4 

ป 3.1 

ป 3.2 

ป 3.3 

ป 3.4 

ป 3.5 

ป 3.6 

ป 3.7 

ป 3.8 

ป 3.9 

ป 4.1 

ป 4.2 

ป 4.3 

ป 4.4 

ป 5.1 

ป 5.2 

ป 5.3 

ป 5.4 

ป 5.5 

ยุทธศาสตร ยท 1 ยท 2 ยท 3 ยท 4 ยท 5 

แนวทางการ
พัฒนา 

นท 1.1 

นท 1.2 

นท 1.3 

นท 2.1 

นท 2.2 

นท 2.3 

นท 3.1 

นท 3.2 

นท 3.3 

นท 3.4 

นท 3.5 

นท 3.6 

นท 4.1 

นท 4.2 

นท 5.1 

นท 5.2 

นท 5.3 

นท 5.4 

แบบ ยท.02 
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พ 1 : พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา ประปา ใหเพียงพอและท่ัวถึง 
พ 2 : พัฒนาศักยภาพทักษะในกา รประกอบอาชีพ สรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  สราง

    อาชีพและรายไดแกชุมชน 
พ 3 : พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน ท้ังรางกาย จิตใจ สังคม ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงเคราะห  

    ผูดอยโอกาสทางสังคม 
พ 4  : สรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและใชพลังงานอยางมีคุณคา และเกิดประโยชน

    สูงสุดจัดการขยะลดมลพิษในชุมชน สรางภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
พ 5 : การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ท้ังดานการเมืองการปกครองทองถ่ินและการบริหาร

    จัดการ 
เปาประสงค (ป) 

ป 1.1 : เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและ
    ปลอดภัย  

ป 1.2 : ประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
ป 1.3 : ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอ 
ป 2.1 : เพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได 
ป 2.2 : สงเสริมการรวมกลุมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชน 
ป 2.3 : เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
ป 2.4 : สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ป 3.1 : สนับสนุนการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
ป 3.2 : การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูชุมชน 
ป 3.3 : การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
ป 3.4 : สงเสริมการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
ป 3.5 : สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ป 3.6 : สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ป 3.7 : การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
ป 3.8 : การสงเสริมการพัฒนาและสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและ  

    ผูดอยโอกาส 
ป 3.9 : สงเสริมการพัฒนางานดานสาธารณสุข 
ป 4.1 : ประชาชนมีจิตสํานึก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีสวนรวมใน

    การบริหารจัดการ 
ป 4.2 : เพ่ือสรางทัศนียภาพท่ีสวยงามในชุมชน ใหมีความรมรื่น สวยงาม 
ป 4.3 : ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟู และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม 
ป 4.4 : เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน 
ป 5.1 : บุคลากรมีความรู และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ป 5.2 : ประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิ หนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
ป 5.3 : ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหทองถ่ินมีการพัฒนาตรงตาม             

    ความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึน  
ป 5.4 : การบริหารงานมีความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
ป 5.5 : พัฒนาการจัดเก็บรายไดทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรการพัฒนา (ยท) 
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 ยท 1 : ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ยท 2 : ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหาความยากจน 
 ยท 3 : ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยท 4 : ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 
 ยท 5 : ยุทธศาสตรการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
แนวทางการพัฒนา (นท) 

นท 1.1 : แนวทางการพัฒนาเสนทางการคมนาคม 
นท 1.2 : แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 
นท 1.3 : แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
นท 2.1 : แนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได  
นท 2.2 : แนวทางการสงเสริมใหความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
นท 2.3 : แนวทางการสงเสริมการเรียนรูประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
นท 3.1 : แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
นท 3.2 : แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
นท 3.3 : แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
นท 3.4 : แนวทางการสงเสริมดานสาธารณสุข 
นท 3.5 : แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
นท 3.6 : แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
นท 4.1 : แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
นท 4.2 : แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
นท 5.1 : แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0 T  
นท 5.2 : แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาระบอบ 

    ประชาธิปไตยและมีสวนรวมตรวจสอบ 
นท 5.3 : แนวทางการพัฒนารายไดทองถ่ินและระบบการจัดเก็บภาษี 
นท 5.4 : แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 
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บทท่ี 4 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนาและตัวช้ีวัด 
 4.1.1 ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 

1)  พันธกิจ  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา ประปา ใหเพียงพอ
    และท่ัวถึง  

2)  เปาประสงคท่ี 1 ประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคม มีความสะดวก
   และปลอดภัย 
 เปาประสงคท่ี 2 ประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
 เปาประสงคท่ี 3 ประชาชนมี แหลงน้ําเพ่ือ การอุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร          
   ท่ีเพียงพอ 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1. ประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร              
การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 

ปริมาณของเสนทางคมนาคมท่ีมีการกอสราง หรือปรับปรุงให
มีสภาพดีข้ึน 

2. ประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง จํานวนรอยละของประชาชนท่ีไดรับบริการระบบ
สาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 

3. ประชาชนมแีหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลงนํ้า
เพ่ือการเกษตรท่ีเพียงพอ 

จํานวนรอยละของแหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และแหลง
นํ้าเพ่ือการเกษตรท่ีสามารถเก็บกักนํ้าไดอยางเพียงพอ 

 3) แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางท่ี 1  การพัฒนาเสนทางการคมนาคม  
 แนวทางท่ี 2 การพัฒนาสาธารณูปโภค 
 แนวทางท่ี 3  การพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. การพัฒนาเสนทางการคมนาคม เสนทางคมนาคมไดรับการกอสราง หรือปรับปรุงใหมีสภาพดี

ข้ึน ไมนอยกวาปละ 7 สาย 
2. การพัฒนาสาธารณูปโภค ประชาชนมีระบบสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง           

ไมนอยกวารอยละ 80 ของประชากรท้ังหมด 
3. การพัฒนาแหลงนํ้าเพ่ือการเกษตร เกษตรกรมแีหลงนํ้าเพ่ือการเกษตรท่ีสามารถเก็บกักนํ้าได   

ไมนอยกวารอยละ 50  

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  กองชาง/ สํานักงานปลัด อบต. 
 5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินคา     
และบริการ สรางมูลคาเพ่ิมอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4.1.2 ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหาความยากจน 
1)  พันธกิจ  พัฒนาศักยภาพทักษะในการประกอบอาชีพ สรางความม่ันคงของเศรษฐกิจ  

    ชุมชน สรางอาชีพและรายไดแกชุมชน 
2)  เปาประสงคท่ี 1 สงเสริมใหกลุมอาชีพมีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพ เพ่ือเพ่ิมรายได 
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แบบ ยท.03 

 เปาประสงคท่ี 2 สงเสริมการรวมกลุมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางอาชีพและรายได
   ใหแกชุมชน  
 เปาประสงคท่ี 3 เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
 เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถและทักษะในการประกอบ
อาชีพ และเพ่ิมรายได 

จํานวนครัวเรือนท่ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม 

2. สงเสริมการรวมกลุมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชน        
เพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชน 

จํานวนรอยละของกลุมอาชีพ/เกษตรกรในพ้ืนท่ี 11 หมูบาน  
มีอาชีพและรายไดเพ่ิมข้ึน 

3. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร จํานวนรอยละของเกษตรกรไดรับความรูในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตรมากข้ึน 

4. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จํานวนรอยละของจํานวนครัวเรือนท่ีมีความเปนอยูแบบ
พอเพียงและพ่ึงตนเองได 

 3) แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางท่ี 1  แนวทางการ สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได 
 แนวทางท่ี 2 แนวทางการสงเสริมใหความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร 
 แนวทางท่ี 3  แนวทางการสงเสริมการเรียนรูประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และ
ยกระดับรายได 

จํานวนครัวเรือนท่ีมีรายไดจากการประกอบอาชีพเสริม  
ไมนอยกวารอยละ 30 ของครัวเรือนท้ังหมด 

2. แนวทางการสงเสริมใหความรูทางดานวิชาการและ
เทคโนโลยีทางการเกษตร 

กลุมอาชีพ/เกษตรกรในพ้ืนท่ี 11 หมูบาน ไดรับการพัฒนา
อาชีพทางการเกษตรและรายไดเพ่ิมข้ึน ไมนอยกวารอยละ 60 
ของเกษตรกรท้ังหมด 

3. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูประยุกตใชปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จํานวนครัวเรือนท่ีมีความเปนอยูแบบพอเพียงและพ่ึงตนเอง
ได ไมนอยกวารอยละ 50 ของครัวเรือนท้ังหมด  

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  กองสวัสดิการสังคม/ สํานักงานปลัด อบต. 
 5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1.3 ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  
1)  พันธกิจ  พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  ท้ังรางกาย จิตใจ สังคม ใหมีคุณภาพชีวิต   

    ท่ีดีข้ึน สงเคราะหผูดอยโอกาสทางสังคม 
2)  เปาประสงคท่ี 1 สนับสนุนการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
 เปาประสงคท่ี 2 การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูชุมชน    
 เปาประสงคท่ี 3 การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ 
   ภูมิปญญาทองถ่ิน  
 เปาประสงคท่ี 4 สงเสริมการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
 เปาประสงคท่ี 5 สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
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แบบ ยท.03 

 เปาประสงคท่ี 6 สงเสริมและสนับสนุน การจัดระเบียบชุมชน การปองกันและแกไขปญหา    
   ยาเสพติด  
 เปาประสงคท่ี 7 การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 เปาประสงคท่ี 8 การสงเสริมการพัฒนาและสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ         
   ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส 
 เปาประสงคท่ี 9 สงเสริมการพัฒนางานดานสาธารณสุข 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน รอยละของการดําเนินการจัดการศึกษาทองถ่ินท่ีไดมาตรฐาน 
2. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูชุมชน รอยละของการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูชุมชน 
3. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน  

รอยละของการดําเนินการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 

4. สงเสริมการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ  รอยละของการสงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
5. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  รอยละของการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. สงเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบชุมชน การปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

รอยละของการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด รวมถึงการบําบัดฟนฟู และติดตาม
ชวยเหลือผูผานการบําบัดยาเสพติด 

7. การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  รอยละของการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน 

8. การสงเสริมการพัฒนาและสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี 
ผูสูงอายุ ผูพิการ  ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส 

รอยละของการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

9. สงเสริมการพัฒนางานดานสาธารณสุข รอยละของการสงเสริมการพัฒนางานดานสาธารณสุข 

  
 
 
 3) แนวทางการพัฒนา 

 แนวทางท่ี 1  แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
แนวทางท่ี 3 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางท่ี 4 แนวทางการสงเสริมดานสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 5 แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ  

เรียบรอย 
แนวทางท่ี 6 แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาการศึกษา เด็กเล็กไดรับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันตามหลัก
โภชนาการ ครบ 100 เปอรเซ็นต 

2. แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม มีผูเขารวมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ิน  
ไมนอยกวารอยละ 60 ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด 

3. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ มีกิจกรรมเพ่ือสงเสริมการออกกําลังกาย ครบท้ัง 11 หมูบาน 
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4. แนวทางการสงเสริมดานสาธารณสุข - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพดีไมนอยกวารอยละ 90 
- ประชาชนในพ้ืนท่ีมีสุขภาพดีไมนอยกวารอยละ 70 

5. แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการ
รักษาความสงบเรียบรอย 

- ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะห 
ครบ 100 เปอรเซ็นต 
- ปญหาความขัดแยง ดานยาเสพติด อาชญากรรมในชุมชน 
ลดลง 

6. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 

เด็ก/เยาวชนเขารวมกิจกรรมปองกันและแกไขปญหา        
ยาเสพติด ไมนอยกวารอยละ 60 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  สํานักงานปลัด อบต./ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ กองสวัสดิการสังคม 
 5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

 

 

 

4.1.4 ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวม 
1)  พันธกิจ  สรางจิตสํานึก การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและใชพลังงานอยางมีคุณคา            

    และเกิดประโยชนสูงสุด จัดการขยะลดมลพิษในชุมชน สรางภูมิทัศนท่ีสวยงาม  
2)  เปาประสงคท่ี 1 ประชาชนมีจิตสํานึก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ ม   

   และมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
 เปาประสงคท่ี 2 เพ่ือสรางทัศนียภาพท่ีสวยงามในชุมชน ใหมีความรมรื่น สวยงาม  

เปาประสงคท่ี 3 ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟู และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม 
 เปาประสงคท่ี 4 เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน     
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1. ประชาชนมีจิตสํานึก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

รอยละของการดําเนินการจัดทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2. เพ่ือสรางทัศนียภาพท่ีสวยงามในชุมชน ใหมีความรมรื่น 
สวยงาม 

รอยละของการสรางทัศนียภาพท่ีสวยงามในชุมชนใหมีความ
รมรื่น สวยงาม 

3. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟู และมีการใช
ประโยชนอยางเหมาะสม 

รอยละของทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟู และมี
การใชประโยชนอยางเหมาะสม 

4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน รอยละของการเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน 

 3) แนวทางการพัฒนา 
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 แนวทางท่ี 1  แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางท่ี 2 แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - ปลูกหญาแฝก 1,500 ตน หรือปลูกตนไม 100 ตน/ป 

ในพ้ืนท่ีอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ      
- ปรับปรุงภูมิทัศนใหสะอาดสวยงามเปนประจํา  
ครบท้ัง 11 หมูบาน 

2. แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ประชาชนในพ้ืนท่ี ไมนอยกวารอยละ 60  
พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  สํานักงานปลัด อบต./ 3Tกองชาง 
 5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 

 ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม          
แบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 

 

4.1.5 ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
1)  พันธกิจ   การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ท้ังดานการเมืองการปกครองทองถ่ิน 

และการบริหารจัดการ 
2)  เปาประสงคท่ี 1 บุคลากรมีความรู และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

เปาประสงคท่ี 2 ประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิ หนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย  
เปาประสงคท่ี 3 ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหทองถ่ินมีการ  

พัฒนาตรงตามความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
 เปาประสงคท่ี 4 การบริหารงานมีความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
 เปาประสงคท่ี 5 พัฒนาการจัดเก็บรายไดทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ 
 

เปาประสงค ตัวชี้วัดเปาประสงค 
1. บุคลากรมีความรู และคุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 

รอยละของการดําเนินการพัฒนาบุคลากร ท้ังพนักงานสวน
ตําบล สมาชิกสภา อบต. ใหมีความรูคุณธรรมคุณและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 

2. ประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิ หนาท่ีของตนเอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

รอยละของการดําเนินการบริหารการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

3. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน สงผลให
ทองถ่ินมีการพัฒนาตรงตามความตองการของประชาชนมาก
ยิ่งข้ึน 

รอยละของการดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
ในการพัฒนาตําบล 
 

4. การบริหารงานมีความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมใน
การตรวจสอบ 

รอยละของการดําเนินการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 

5. พัฒนาการจัดเก็บรายไดทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพ รอยละของการดําเนินการสงเสริมการพัฒนารายไดโดยการ
ปรับปรุงแหลงรายได วิธีการหารายได รวมท้ังระบบการ
จัดเก็บภาษีการทํากิจการพาณิชยของ อบต. 
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 3) แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี 1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0 T  
แนวทางท่ี 2 แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนา  

ระบอบประชาธิปไตยและมีสวนรวมตรวจสอบ 
แนวทางท่ี 3 แนวทางการพัฒนารายไดทองถ่ินและระบบการจัดเก็บภาษี 
แนวทางท่ี 4 แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 
 
 
 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู คุณธรรม       
และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน0T  

- เพ่ิมพูนความรูบุคลากรครบ 100 เปอรเซ็นต 
- ไมมีเรื่องรองเรียน 

2. แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยและมีสวนรวม
ตรวจสอบ 

จํานวนประชาชนไมนอยกวารอยละ 80 ไดรับทราบผลการ
ปฏิบัติงานและรวมตรวจสอบการปฏิบัติงานของ อบต. 

3. แนวทางการพัฒนารายไดทองถ่ินและระบบการจัดเก็บ
ภาษี 

การจัดเก็บรายไดเพ่ิมข้ึนไมต่ํากวารอยละ 5 ตอป 

4. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน ประชาชนในพ้ืนท่ี ไมนอยกวารอยละ 80  
พึงพอใจในการบริการประชาชน 

 4) หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
  สํานักงานปลัด อบต./ กองคลัง/ กองชาง/ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม/ 
  กองสวัสดิการสังคม 
 5) ความเช่ือมโยงยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรจังหวัด : ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
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4.2 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนว
ทางการพัฒนา 
(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

60 61 62 63 
ยุทธศาสตรที่ 1 
พัฒนาขีด
ความสามารถ 
ในการผลิตการ
จัดการสินคา     
และบริการ  
สรางมูลคาเพิ่ม
อยางมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 6 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน  
เพื่อรองรับการ
เปนศูนยกลาง
ทางการตลาด
และการ
เชื่อมโยงสู
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนา
โครงสราง
พื้นฐาน 

พัฒนา
โครงสราง
พื้นฐานระบบ
สาธารณูปโภค 
ถนน ไฟฟา 
ประปาให
เพียงพอและ
ทั่วถึง 

ประชาชนไดรับ
ความสะดวกสบาย
ในการสัญจร  
การคมนาคมมี
ความสะดวกและ
ปลอดภัย  
มีสาธารณูปโภค 
ที่เพียงพอและ
ทั่วถึง มีแหลงน้ํา
เพื่อการเกษตร 
ที่เพียงพอ 
 

7 
 
 
 

80 
 
 
 
 

50 

7 
 
 
 

80 
 
 
 
 

55 
 

7 
 
 
 

80 
 
 
 
 

60 

7 
 
 
 

80 
 
 
 
 

65 

1.1 การพัฒนา
เสนทางการ
คมนาคม 
 
1.2 การพัฒนา
สาธารณูปโภค 
 
 
 
1.3 การพัฒนา
แหลงน้ําเพื่อ
การเกษตร 

- เสนทางคมนาคมไดรับ
การกอสราง หรือปรับปรุง
ใหมีสภาพดีขึ้น   
 
- ประชาชนมีระบบ
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ
และทั่วถึง  
 
 
- เกษตรกรมแีหลงน้ําเพื่อ
การเกษตรที่สามารถเก็บ
กักน้ําได  

- ไมนอย
กวาปละ  
7 สาย 
 
- ไมนอย
กวารอยละ 
80 ตอป 
 
 
- ไมนอย
กวารอยละ 
50 และ 
รอยละ 5 
ไดใช
ประโยชน
จากแหลง
น้ํา 

- เสนทางคมนาคม  
ไดรับการกอสราง หรือ
ปรับปรุงใหมีสภาพดีขึ้น 
 
- ประชาชนไมนอยกวา
รอยละ 80 เขาถึงการ
บริการจัดระบบ
สาธารณูปโภคของ อบต. 
 
- เกษตรกรไมนอยกวา
รอยละ 50 มีแหลงน้ํา 
เพื่อใชในการเกษตรอยาง
เพียงพอ 
 
 
 

- กองชาง 
 
 
 
- กองชาง 
 
 
 
 
- สํานักงาน
ปลัด อบต. 
- กองชาง 
 

 
 

 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 

แนวทางการ
พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 



 
 

~ 89 ~ 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 
~ 89 ~ 

แบบ ยท.04 

60 61 62 63 
ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษบกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยู 
ของประชาชน 
ใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 2 
การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
และแกไขปญหา
ความยากจน 

พัฒนา
ศักยภาพ
ทักษะในการ
ประกอบ
อาชีพ  
สรางความ
มั่นคงของ
เศรษฐกิจ 
ชุมชน  
สรางอาชีพ
และรายได 
แกชุมชน 

ประชาชนกินดีอยูดี 
ดําเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

30 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

50 

30 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

55 

30 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

60 

30 
 
 
 
 
 
 

60 
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2.1 แนวทางการ
สงเสริม
เศรษฐกิจชุมชน 
พัฒนาอาชีพ 
และยกระดับ
รายได 
 
2.2 แนวทางการ
สงเสริมใหความรู
ทางดานวิชาการ
และเทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
 
 

2.3 แนวทางการ
สงเสริมการ
เรียนรู
ประยุกตใช
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

- จํานวนรอยละของ
ครัวเรือนที่มีรายไดเพิ่มขึ้น
จากการประกอบอาชีพ
เสริม 
 
 
 
- จํานวนรอยละของ 
กลุมอาชีพ/เกษตรกร 
ไดเขารวมกิจกรรมในการ
พัฒนาอาชีพ  
 
 
 

- จํานวนรอยละของ
ครัวเรือนที่มีความเปนอยู
แบบพอเพียงและ
พึ่งตนเองได  
 

- ไมนอย
กวารอยละ 
30 
 
 
 
 
- ไมนอย
กวารอยละ 
60 
 
 
 
 

- ไมนอย
กวารอยละ 
50 และ
เพิ่มขึ้น 
รอยละ 5 
ตอป 

- จํานวนครัวเรือนมีรายได
เพิ่มขึ้นจากการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มขึ้น 
ไมนอยกวารอยละ 30 
ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
 
- กลุมอาชีพ/เกษตรกร 
ในพื้นที่ 11 หมูบาน  
นําความรูไปพัฒนาอาชีพ
และสรางรายได   
ไมนอยกวารอยละ 60 
ของเกษตรกรทั้งหมด 
 

- จํานวนครัวเรือน 
มีความเปนอยู 
แบบพอเพียงและ
พึ่งตนเองได ไมนอยกวา
รอยละ 50 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
 

- กอง
สวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
- สํานักงาน
ปลัด อบต. 
- กอง
สวัสดิการฯ 
 
 
 

- สํานักงาน
ปลัด อบต. 

 

 

 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

60 61 62 63 
ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา

ยุทธศาสตรที่ 1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต

พัฒนา
ศักยภาพของ
คนในชุมชน 
ทั้งรางกาย 

คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
ทั้งทางดานรางกาย 
จิตใจ สุขภาพ

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

 

3.1 แนวทางการ
พัฒนาการศึกษา 
 
 

- จํานวนรอยละของเด็ก
เล็กไดรับอาหารเสริม (นม) 
และอาหารกลางวัน 
 

- ครบ 100 
เปอรเซ็นต 
 
 

- เด็กเล็กไดรับอาหาร
เสริม (นม) และอาหาร
กลางวัน ครบ 100 % 
 

- กอง
การศึกษาฯ  
 
 

 
 



 
 

~ 90 ~ 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 
~ 90 ~ 

แบบ ยท.04 

เศรษฐกิจ
พอเพียง 

  จิตใจ สังคม 
ใหมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 
สงเคราะห
ผูดอยโอกาส
ทางสังคม 

อนามัย การศึกษา 
ผูยากไร ดอย
โอกาส คนชรา 
ผูปวยเอดส ไดรับ
การดูแลอยางทั่วถึง 
สงเสริมทํานุบํารุง 
ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีภายใน
ชุมชน 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

90 
 
 
 

70 
 

5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

90 
 
 
 

70 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

90 
 
 
 

70 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

90 
 
 
 

70 
 

3.2 แนวทางการ
พัฒนาดาน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
3.3 แนวทางการ
สงเสริมและ
สนับสนุนกีฬา
และนันทนาการ 
 
3.4 แนวทางการ
สงเสริมดาน
สาธารณสุข 
 
 
 
 

- จํานวนกิจกรรมที่สงเสริม
ศาสนา ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
 
 
 
 
- จัดกิจกรรมการออก
กําลังกายครบทุกหมูบาน 
 
 
 
- จํานวนรอยละของ
ประชาชนที่เขาถึงบริการ
ดานสาธารณสุข 
 
- จํานวนรอยละของ
ประชาชนในพื้นที ่
มีสุขภาพดี 

- มีกิจกรรม
ไมนอยกวา
5 กิจกรรม
ตอป 
 
 
 
- ครบทั้ง 
11 หมูบาน 
 
 
 
- ไมนอย
กวารอยละ 
90 ตอป 
 
- ไมนอย
กวารอยละ 
70 ตอป 

- มีผูเขารวมกิจกรรม 
ดานศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ไมนอยกวารอยละ 60 
ของจํานวนครัวเรือน
ทั้งหมด 
 
- มีกิจกรรมเพื่อสงเสริม
การออกกําลังกาย 
ครบทั้ง 11 หมูบาน 
 
 
- ประชาชนไดรับบริการ
ดานสาธารณสุข ไมนอย
กวารอยละ 90 
 
- ประชาชนในพื้นที่มี
สุขภาพดีไมนอยกวา 
รอยละ 70 

- กอง
การศึกษาฯ  
 
 
 
 
 
- กอง
การศึกษาฯ, 
- กอง
สวัสดิการฯ 
 
- กอง
สวัสดิการฯ  
 
 
- กอง
สวัสดิการฯ  

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

60 61 62 63 
     100 

 
 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 

3.5 แนวทางการ
พัฒนาสังคม 
การจัดระเบียบ
ชุมชนและการ
รักษาความสงบ
เรียบรอย 
 
 
 

- จํานวนผูสูงอายุ ผูพิการ 
และผูปวยเอดส ไดรับการ
สงเคราะห 
 
 
- จํานวนรอยละของ
ประชาชนที่มีสวนรวมใน
การรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน 

- ครบ 100 
เปอรเซ็นต 
 
 
 
- มากกวา
รอยละ 60 
ตอป 
 

- ผูสูงอายุ ผูพิการ และ
ผูปวยเอดส  
ไดรับการสงเคราะห 
ครบ 100 เปอรเซ็นต 
 
- ปญหาความขัดแยง  
ดานยาเสพติด 
อาชญากรรมในชุมชน 
ลดลง 

- กอง
สวัสดิการฯ 
 
 
 
- สํานักงาน
ปลัด อบต. 
 
 

 



 
 

~ 91 ~ 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 
~ 91 ~ 

แบบ ยท.04 

 
60 
 

 
60 
 

 
60 
 

 
60 
 
 

 
3.6 แนวทางการ
สงเสริมและ
สนับสนุน 
การปองกันและ
แกไขปญหายา
เสพติด 

 
- จํานวนรอยละของเด็ก/
เยาวชนเขารวมกิจกรรม
ปองกันและแกไขปญหา 
ยาเสพติด 

 
- ไมนอย
กวารอยละ 
60 ตอป 

 
- เด็ก/เยาวชนเขารวม 
กิจกรรมปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด  
ไมนอยกวารอยละ 60 

 
- สํานักงาน
ปลัด อบต. 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

60 61 62 63 
ยุทธศาสตรที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
ส่ิงแวดลอม          
แบบมีสวนรวม
อยางยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 7 
การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
แบบมีสวนรวม
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตรที่ 4 
การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
แบบมีสวนรวม 

สรางจิตสํานึก
การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและใช
พลังงานอยางมี
คุณคา และเกิด
ประโยชนสูงสุด 
จัดการขยะลด
มลพิษในชุมชน 
สรางภูมิทัศนที่
สวยงาม 

มีการอนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม  
และใชพลังงาน
อยางมีคุณคา 
 

1,500 

 
 
 
 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

60 

1,500 

 
 
 
 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

60 

1,500 

 
 
 
 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

60 

1,500 

 
 
 
 

 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

60 

4.1 แนวทางการ
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2 แนวทางการ

- จํานวนตนไม-หญาแฝก  
ที่ปลูกในพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
 
 
 
 
- จํานวนหมูบาน 
ที่เขารวมกิจกรรม 
การพัฒนาทําความสะอาด
ในหมูบาน 
 
- จํานวนรอยละ 

- จํานวน
หญาแฝก 
1,500 ตน/
ป  
หรือจํานวน
ตนไม 100 
ตน/ป 
 
- ครบทั้ง 
11 หมูบาน 
 
 
 
- ไมนอย

- ปลูกหญาแฝก 1,500 
ตน/ป หรือปลูกตนไม 
100 ตน/ป 
ในพื้นที่อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
 
 
- ปรับปรุงภูมิทัศนให
สะอาดสวยงามเปนประจํา  
ครบทั้ง 11 หมูบาน 

 
 
- ประชาชนในพื้นที่  

- สํานักงาน
ปลัด อบต. 
 
 
 
 
 
 
- สํานักงาน
ปลัด อบต. 
 
 
 
- กองชาง 
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แบบ ยท.04 

บริหารจัดการ
ขยะและส่ิง
ปฏิกูล 

ของประชาชน 
ในพื้นที่พึงพอใจ 
ในการจัดเก็บขยะ 

กวารอยละ 
60 ตอป 

ไมนอยกวารอยละ 60  
พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ 
 

 

 
 
 
 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

60 61 62 63 
ยุทธศาสตรที่ 4 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตรที่ 8 
การบริหาร
จัดการบานเมือง
ที่ดี  
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตรที่ 5 
การเสริมสราง
การบริหาร
กิจการบานเมือง
ที่ดี 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
ทั้งดาน
การเมืองการ
ปกครอง
ทองถิ่นและการ
บริหารจัดการ 
 

การบริหารจัดการ
บานเมืองที่ดี 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

5.1 แนวทางการ
พัฒนาบุคลากร
ใหมีความรู 
คุณธรรมและ
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 

- จํานวนรอยละ 
ของบุคลากร 
ที่ไดรับการพัฒนาความรู 
คุณธรรมและจริยธรรม 
ในการปฏิบัติงาน 
 
 
- จํานวนเร่ืองรองเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 
 
 

- ครบ 100 
เปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
- ไมมีเร่ือง
รองเรียน
ของ
บุคลากร  
 

- เพิ่มพูนความรูบุคลากร
ครบ 100 เปอรเซ็นต 
 
 
 
 
 
- ไมมีเร่ืองรองเรียน 
 
 
 
 

- สํานักงาน
ปลัด อบต.  
- ทุกกอง 
 
 
 
 
- สํานักงาน
ปลัด อบต.  
- ทุกกอง 
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แบบ ยท.04 

80 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 แนวทางการ
พัฒนาการ
สงเสริมการมี
สวนรวมของ
ประชาชนในการ
พัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตย
และมีสวนรวม
ตรวจสอบ 

- จํานวนรอยละของ
ประชาชนที่ไดรับทราบผล
การปฏิบัติงานและรวม
ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของ อบต. 
 
 

- ไมนอย
กวารอยละ 
80 ตอป 
 
 
 
 
 

- ประชาชนไมนอยกวา
รอยละ 80 ไดรับทราบผล
การปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 
 
 
 

- สํานักงาน
ปลัด อบต.  
- ทุกกอง 
 
 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร 
อปท. 

พันธกิจ 
ตัวชี้วัดระดับ
เปาประสงค 
(ตัวชี้วัดรวม) 

 
คาเปาหมาย 

 
แนวทางการ

พัฒนา 

ตัวชี้วัดระดับแนวทางการ
พัฒนา 

(ตัวชี้วัดรวม) 

ความกาว 
หนาของ
เปาหมาย 

ผลผลิต/โครงการ 
หนวยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หนวย
สนับสนุน 

60 61 62 63 
     5 

 
 
 
 
 

80 

10 
 
 
 
 
 

80 

15 
 
 
 
 
 

80 

20 
 
 
 
 
 

80 

5.3 แนวทางการ
พัฒนารายได
ทองถิ่นและ
ระบบการจัดเก็บ
ภาษ ี
 
5.4 แนวทางการ
พัฒนา
ประสิทธิภาพ
งานบริการ
ประชาชน 

- จํานวนรอยละการจัดเก็บ
รายไดของ อบต. เพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
- จํานวนประชาชนในพื้นที่ 
พึงพอใจในการบริการ
ประชาชน 

- เพิ่มขึ้น 
ไมนอยกวา
รอยละ  
5 ตอป 
 
 
- ไมนอย
กวารอยละ 
80  

- การจัดเก็บรายไดของ 
อบต. เพิ่มขึ้นไมนอยกวา
รอยละ 5 ตอป 
 
 
 
- ประชาชนในพื้นที่  
ไมนอยกวารอยละ 80  
พึงพอใจในการบริการ
ประชาชน 

- กองคลัง 
 
 
 
 
 
- ทุกกอง 
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4.3 หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
 

 

ลําดับ 
 

 

ยุทธศาสตร 
 

หนวยงานรับผิดชอบหลัก 

1 ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 1. สํานักงานปลัด อบต. 
2. กองชาง 

2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหาความยากจน 1. สํานักงานปลัด อบต. 
2. กองสวัสดิการสังคม 

3 ดานการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  1. สํานักงานปลัด อบต. 
2. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
3. กองสวัสดิการสังคม 

4 ดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวม 1. สํานักงานปลัด อบต. 
3T2. กองชาง 

5 ดานการเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีด ี 1. สํานักงานปลัด อบต. 
2. กองคลัง 
3. กองชาง 
4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
5. กองสวัสดิการสังคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
 ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดชัยภูมิกับยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหาร     
สวนตําบลหนองบัวโคก 

Uวิสัยทัศน 
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 “หนองบัวโคกชุมชนนาอยู   เคียงคูธรรมาภิบาล  

 บริหารอยางมีสวนรวม   ประชาชนอยูดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  

Uพันธกิจ 
1. พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟา ประปา ใหเพียงพอและท่ัวถึง 
2. พัฒนาศักยภาพทักษะในการประกอบอาชีพ สรางความม่ันคงของเศรษฐกิจชุมชน  สรางอาชีพ  

และรายไดแกชุมชน 
3. พัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน  ท้ังรางกาย จิตใจ สังคม ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน สงเคราะห  

ผูดอยโอกาสทางสังคม 
4. สรางจิตสํานึกการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและใชพลังงานอยางมีคุณคา และเกิดประโยชนสูงสุด 

จัดการขยะลดมลพิษในชุมชน สรางภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
 5. การพัฒนาการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี ท้ังดานการเมืองการปกครองทองถ่ินและการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 Uเปาประสงค 

1. เพ่ือใหประชาชนไดรับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย 
2. ประชาชนไดรับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
3. ปรับปรุง พัฒนาแหลงน้ําเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหลงน้ําเพ่ือการเกษตรใหเพียงพอ 

 Uแนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาเสนทางการคมนาคม 
2. แนวทางการพัฒนาสาธารณูปโภค 
3. แนวทางการพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือรองรับการเปนศูนยกลางทางการตลาดและการ

เชื่อมโยงสูประเทศในประชาคมอาเซียน 
 
 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตการจัดการสินคาและบริการสรางมูลคาเพ่ิม         

อยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแกไขปญหาความยากจน 

 Uเปาประสงค 
1. เพ่ือเพ่ิมความรูความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได  
2. สงเสริมการรวมกลุมพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางอาชีพและรายไดใหแกชุมชน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
4. สงเสริมการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 



~ 97 ~ 

 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 

 

Uแนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได  
2. แนวทางการสงเสริมใหความรูทางดานวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
3. แนวทางการสงเสริมการเรียนรูประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  
Uเปาประสงค 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐาน 
2. การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนรูชุมชน 
3. การสงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 
4. สงเสริมการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 
5. สงเสริมการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6. สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
7. การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน 
8. การสงเสริมการพัฒนาและสงเคราะหเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดสและผูดอยโอกาส 
9. สงเสริมการพัฒนางานดานสาธารณสุข 

Uแนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาการศึกษา 
2. แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
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3. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. แนวทางการสงเสริมดานสาธารณสุข 
5. แนวทางการพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบรอย 
6. แนวทางการสงเสริมและสนับสนุนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมแบบมีสวนรวม 
Uเปาประสงค 
1. ประชาชนมีจิตสํานึก เห็นคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและมีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการ 
2. เพ่ือสรางทัศนียภาพท่ีสวยงามในชุมชน ใหมีความรมรื่น สวยงาม 
3. ทรัพยากรธรรมชาติไดรับการอนุรักษฟนฟู และมีการใชประโยชนอยางเหมาะสม  
4. เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีปาชุมชน 

Uแนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
2. แนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมและยั่งยืน 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแบบมีสวนรวมอยางยั่งยืน 
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ยุทธศาสตรท่ี 5 การเสริมสรางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
 Uเปาประสงค 

1. บุคลากรมีความรู และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ประชาชนมีความรู ความเขาใจในสิทธิ หนาท่ีของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
3. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน สงผลใหทองถ่ินมีการพัฒนาตรงตาม         

ความตองการของประชาชนมากยิ่งข้ึน 
4. การบริหารงานมีความโปรงใส และประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
5. พัฒนาการจัดเก็บรายไดทองถ่ินใหมีประสิทธิภาพแนวทางการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

Uแนวทางการพัฒนา 
1. แนวทางการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 0 T  
2. แนวทางการพัฒนาการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

และมีสวนรวมตรวจสอบ 
3. แนวทางการพัฒนารายไดทองถ่ินและระบบการจัดเก็บภาษี 
4. แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 8 การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 

Uเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรจังหวัด  
ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทท่ี 5 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก เปนการติดตามและ

ประเมินผลความสอดคลองและความสําเร็จของแผนยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล  
หนองบัวโคก  และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก           
ไดดําเนินการตามแผนดําเนินงาน วาเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาท่ีสอดคลองกับพันธกิจ  ซ่ึงสามารถนําไปสู
การบรรลุวิสัยทัศนท่ีองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกกําหนดหรือไม และโครงการพัฒนานั้นประสบ
ความสําเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีข้ันตอนดังนี้  

ข้ันตอนท่ี 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก 
กําหนดกรอบ  แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบล
หนองบัวโคก และประเมินผลโครงการพัฒนาตามท่ีไดดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน กําหนด แนวทางการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก ดังนี้   

 1) ความสอดคลองของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธท่ีกําหนด  
 2)  ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน 

3)  ความกาวหนาของกิจกรรมท่ีกําหนดไวตามแผนโดยมีการติดตามผล  
4)  ประสิทธิภาพ เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใชในการ

ประเมินประสิทธิภาพ  
5) ประสิทธิผล เปนการศึกษาผลท่ีไดรับ  
6)  ผลลัพธและผลผลิต เปนการประเมินผลประโยชนท่ีเกิดจากการทํากิจกรรมท่ีมี         

ตอกลุมเปาหมายท่ีไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม  
7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลท่ีไดรับรวมยอด 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจนําแนวทางท้ังหมดท่ีกําหนดมาใช      
หรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินได 
โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและความสามารถวัดความสําเร็จหรือความกาวหนา       
ของแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกได ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การกําหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้  

1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล  
3) การประเมินผลกระทบ  

ข้ันตอนท่ี 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคกตามกรอบ  แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด
โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาองคการบริหาร       
สวนตําบลหนองบัวโคก 
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ข้ันตอนท่ี 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินดําเนินการการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด โดยสามารถติดตาม  และประเมินผล
ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  

ข้ันตอนท่ี 4  รายงานและเสนอความเห็นชอบซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ
บริหารสวนตําบลหนองบัวโคก และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอม
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดย ท่ัวกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง  

ข้ันตอนท่ี 5  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอาจใหความเห็นชอบหรือ ขอเสนอแนะ 
ในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก    
และโครงการพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน             
และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  
 

5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล  
5.2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 

หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขอ 28, ขอ 29, ขอ 30 และขอ 31  

ขอ 28 ใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
ประกอบดวย  

(1) สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน  
(2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(3)  ผูแทนหนวยงานท่ีเก่ียวของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  
(4)  หัวหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน  
(5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน  โดยใหคณะกรรมการเลือก

กรรมการหนึ่งคนทําหนาท่ีประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทําหนาท่ี
เลขานุการของคณะกรรมการ กรรมการตามขอ 28 ใหมีวาระอยูใน  ตําแหนงคราวละ
สองปและอาจไดรับการคัดเลือกอีกได 

 
  

ขอ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้   
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผล  แผนพัฒนาตอ

ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนา
ทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน
ทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 (4)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร  
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ขอ 30 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจมอบใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอก  ดําเนินการหรือรวม
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไดโดยมีข้ันตอนดําเนินการ ดังนี้  

(1)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินจัดทําราง  ขอกําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานท่ีจะมอบหมายใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการ   
เพ่ือเสนอผูบริหารทองถ่ิน 

(2)  ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนุมัติขอกําหนด ขอบขายและรายละเอียดของงาน  
(3)  หนวยงานหรือบุคคลภายนอกดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตามและประเมินผล 
(4)  ใหหนวยงานหรือบุคคลภายนอกท่ีดําเนินการหรือรวมดําเนินการติดตาม และประเมินผล

รายงานผลการดําเนินการซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลตอคณะกรรมการติดตาม  
และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นตอผูบริหารทองถ่ิน  

(5)  ผูบริหารทองถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการ
พัฒนาทองถ่ิ นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน  
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปท้ังนี้ใหปด
ประกาศโดย เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

ขอ 31 เพ่ือประโยชนของประชาชนโดยสวนรวมและเพ่ือใหการบริหารงานขององคกร  ปกครองสวน
ทองถ่ินสอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดใหมีการติดตาม  และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไดตามความเหมาะสม  

 

 

 

5.2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผล มีข้ันตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้  
1.  กําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
2. สรางและพัฒนาเครื่องมือสําหรับการติดตามและประเมินผล  
3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        

เพ่ือ พิจารณาใหความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือสําหรับการติดตามและ 
ประเมินผล 

4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลรวมกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ
เพ่ือจัดเตรียมขอมูลสําหรับรองรับการประเมินกอนลงพ้ืนท่ีจริง  

5. ลงพ้ืนท่ีสําหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  

6. ประชุมสําหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ  ตามกรอบ
แนวทางและวิธีการท่ีกําหนด  

5.3 กําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  



 

~ 104 ~ 

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก (พ.ศ. 2560-2563) 

 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลหนองบัวโคก กําหนดเครื่องมือท่ีใช          
ในการติดตามประเมินผล ดังนี้  

1. การใชแบบสอบถาม  
2. การสัมภาษณมีแบบสอบถาม  
3. การสังเกตหรือการสนทนากลุม  
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