
 

 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม 

เร่ือง  ใชแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)     

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

เนื่องดวย  องคการบรหิารสวนตําบลพลสงคราม  ไดดําเนนิการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๔๘  ซึ่งที่แกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ดวนที่สุด ท่ี มท 

๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒ เร่ือง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 

๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดยสภาองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม ไดพิจารณา

และมีมติเห็นชอบรางแผนพัฒนาดังกลาว  ในการประชุมสภา  สมัยวิสามัญสมัยท่ี 2  ครั้งที่ 2/๒๕๖๒  วันที่ 10  

มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม  และนายกองคการบริหารสวน

ตําบลพลสงครามไดอนุมัติรางแผนพัฒนาฯ  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒  เปนที่เรียบรอยแลว 
 

ดังนั้น  เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๕  ขอ ๒๔  ขอ ๒๕  และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหาร

สวนตําบลพลสงครามเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และสามารถนําแผนพัฒนาไปใชไดอยางถูกตอง  รวมทั้งให

หนวยงานที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไปไดรับทราบ  องคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม  จึงประกาศใช

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  โดยใหมีผลนับตั้งแต  ณ  วันประกาศเปนตนไป  ทั้งนี้  สามารถขอดู

หรือสอบถามเพิ่มเติมไดที่  ศูนยขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม  ณ  ที่ทําการองคการ

บริหารสวนตําบลพลสงคราม   

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

    (ลงชื่อ) 

                (นายพงษศักดิ์  ไทรพิพัฒนพานิช) 

               นายกองคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม 

 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถ่ิน  
 (พ.ศ. 2561-2565) 

ขององคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม อําเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 
 

สวนท่ี 1 สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
   1. ดานกายภาพ 

                 1.1 ที่ตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตําบล 
     องคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม ตั้งอยู หมูที่ 1 บริเวณถนนหญาคา-หนองหัวฟาน อยูหาง
จากอําเภอโนนสูง ทางดานทิศเหนือ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดนครราชสีมา จากถนน
สายมิตรภาพ แยกถนนหญาคา-หนองหัวฟาน ประมาณ 55 กิโลเมตร ตําบลพลสงครามมีเนื้อท่ีประมาณ                     
43,518 ไร หรือประมาณ 69.63 ตารางกิโลเมตร 
       อาณาเขตตําบลพลสงครามมีพื้นที่ติดตอกับพื้นที่ของตําบลตางๆ ดังนี้ 
                ทิศเหนือ  ติดตอกับตําบลเมืองนาท   อําเภอขามสะแกแสง 
       ทิศใต  ตดิตอกับเทศบาลตําบลมะคา  อําเภอโนนสูง  
       ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลมะคา   อําเภอโนนสูง 
       ทิศตะวันตก  ตดิตอกับตําบลขามเฒา ตาํบลลําคอหงษ อําเภอโนนสูง  
       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
                    ตําบลพลสงครามมรสภาพพื้นที่เปนลักษณะที่ราบลุม ลอนตื้น ลาดเอียงไปทางทิศตะวันตก
เล็กนอย ความลาดเอียงประมาณ 5 เปอรเซ็นต ตามเสนแนวระดับความสูงของพ้ืนที่ปรากฏวามีเสนระดับความสูง 
2 เสน   คือระดับความสูงจากระดับน้ําทะเลประมาณ 160 และ 170 เมตร ซึ่งสภาพโดยทั่วไปมีพื้นท่ีปา 
1,680 ไร       คิดเปน 3 เปอรเซ็นตของพ้ืนท่ีทั้งหมด สวนใหญเปนปาเบญจพรรณ ผลัดใบทั้งป เปนพ้ืนที่ปา
เสื่อมโทรมขาดความอุดมสมบูรณ ที่ดินสวนใหญจะเปนดินเค็มและดินเสื่อมสภาพ ทําใหการเพาะปลูกพืชไมคอย
ไดผลดีนัก มีปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยทั้งป 1,050 กิโลเมตร ซึ่งไมเพียงพอกับการทํานาของเกษตรกร แหลงน้ําตาม
ธรรมชาติที่เปนหวย หนอง คลองบึง มีจํากัดปริมาณท่ีเก็บกักน้ําไมเพียงพอในการทําการเกษตร ทําใหประสบกับ
ภัยแลงทุกป และปญหาท่ีสําคัญที่จะตองแกปญหาคือปญหาเรื่องดินเค็ม ปจจุบันมีผลกระทบกับเกษตรในระดับที่
รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีการขยายพื้นที่การทํานาเกลือเพิ่มมากขึ้น ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม การเกษตรที่สําคัญไดแก การปลูกขาว มันสําปะหลัง การทําไรพริก ออย ขาวโพด ถั่วลิสง และการ
เลี่ยงสัตว  
       1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

  ลักษณะภูมิอากาศอยูภายใตอิทธิพลของภูมิอากาศแบบมรสุม ดังนั้นฤดูกาลตางๆจึง มีลักษณะที่เกี่ยวของ
กับลมมรสุมไปดวย 

1. ฤดูหนาว (ฤดูลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ) เริ่มตั้ งแต เดือนพฤศจิกายน  ถึงเดือน
กุมภาพันธ  เปนชวงที่มีอากาศหนาวที่สุดของป 

2.  ฤดูรอน  เริ่มในเดือนมีนาคม  ถึงเดือนเมษายน  เปนชวงที่มีการเปลี่ยนแปลงจากลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมาเปนลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต  เปนชวงที่มีอากาศรอนที่สุด โดยมี
อากาศรอนที่สุดเดือนเมษายน 

3. ฤดูฝน (ฤดูลมมรสุมตะวันตกแยงใต)  เริ่มต้ังแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายน ลมมรสุม
ตะวันตกเฉียงใตจากมหาสมุทรอินเดีย  มีอิทธิพลอยางมากโดยเฉพาะในเดือนกรกฎาคมทํา
ใหฝนตกครบคลุมทั่วประเทศ  และเร่ิมลดลงในเดือนกันยายน 

4. ฤดูลมมรสุมในเดือนตุลาคม  เปนชวงที่จะเปลี่ยนแปลงจากฤดูมรสุมตะวันตกเฉียงใตเปน
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ 



 
 

ปริมาณน้ําฝนปานกลางโดยเฉลี่ยทั่ วท้ังภาคอีสานมีประมาณ 1,251-2500 มิลลิเมตร           
แตอยางไรก็ตาม  แมวาปริมาณน้ําฝนโดยเฉลี่ยของภาคอีสานจะอยูในปริมาณใกลเคียงหรือมากกวาภาคอื่นๆก็ตาม 
แตโคลงสรางชั้นดินในภาคนี้เปนหินทรายจึงทําใหดินสวนมากของภาคอีสารเปนดินทราย มีคุณสมบัติอุมน้ําไดเลว
จึงทําใหไมสามารถที่จะทําการเพราะปลูกไดดีอีกทั้งบางปอาจเกิดสภาพฝนมาลาจึงทําใหเกิดความแหงแลงข้ึนใน
ภาคอีสานมากกวาภาคอ่ืนๆ 
                1.4 ลักษณะของดนิ 
   สวนใหญพื้นที่เปนดินรวนปนทราย เก็บความชุมชื้นไดนอย มีความอุดมสมบูรณต่ํา และสวน
ใหญเปนดินเค็ม 
    2. ดานการเมือง/การปกครอง 
                2.1 เขตการปกครอง ในเขตปกครองขององคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม มีจํานวนหมูบาน 15 
หมูบาน ซึ่งประกอบไปดวย 
                      หมูที่ 1 บานสระเพลง  ผูใหญบาน  นายสมยศ  ขอรสกลาง 
    หมูท่ี 2 บานพลสงคราม  ผูใหญบาน  นายสุทัศน  ขอจรกลาง 

  หมูท่ี 3 บานโคกเปราะหอม ผูใหญบาน  นายประทีป  ปลั่งกลาง 
  หมูท่ี 4 บานเสลา  ผูใหญบาน  นายทอง  ทับมะเริง 
  หมูท่ี 5 บานหญาคา  ผูใหญบาน  นายโชคชัย  ขอมีกลาง 
  หมูท่ี 6 บานหนองหัวแรด ผูใหญบาน  นายสําราญ  แจงจันอัด 
  หมูท่ี 7 บานมะรุม  ผูใหญบาน  นายสมโภชน  จงสุขกลาง 
  หมูท่ี 8 บานดอนแฝก  ผูใหญบาน  นางศิรลิักษณ  ศอกกลาง 
  หมูท่ี 9 บานหนองนา  กํานัน   นายมิตรชัย  จงคลายกลาง 
  หมูท่ี 10 บานดอนมันกระซาก ผูใหญบาน  นายสมบูรณ  ญาติโพธิ์ 
  หมูท่ี 11 บานโนนวัด  ผูใหญบาน  นางนวลปรางค  แบขุนทด 
  หมูท่ี 12 บานหนองสรวง ผูใหญบาน  นางสาวพนิดา  ยศสูงเนิน 
  หมูท่ี 13 บานดอนมะเหลื่อม ผูใหญบาน  นายสรดิ  ขอมีกลาง 
  หมูท่ี 14 บานดอนบุตาโพธ์ิ ผูใหญบาน  นายสงวน  คํานอก 
  หมูท่ี 15 บานดอนแฝกพัฒนา ผูใหญบาน  นางละมอม  สิบทัศ 
 

                2.2 การเลือกตั้ง 
                     องคการบริหารสวนตําบลพลสงครามแบงเขตการเลือกตั้ง ออกเปน 15 เขต ตามจํานวนหมูบาน
ท้ังหมด 15 หมูบาน ดังนี้  
  เขตเลือกตั้งท่ี 1 บานสระเพลง  หมูที่ 1 

เขตเลือกตั้งท่ี 2 บานพลสงคราม  หมูที่ 2 
เขตเลือกตั้งท่ี 3 บานโคกเปราะหอม หมูที่ 3 
เขตเลือกตั้งท่ี 4 บานเสลา  หมูที่ 4 
เขตเลือกตั้งท่ี 5 บานหญาคา  หมูที่ 5 
เขตเลือกตั้งท่ี 6 บานหนองหัวแรด  หมูที่ 6 
เขตเลือกตั้งท่ี 7 บานมะรมุ  หมูที่ 7 
เขตเลือกตั้งท่ี 8 บานดอนแฝก  หมูที่ 8 
เขตเลือกตั้งท่ี 9 บานหนองนา  หมูที่ 9 
เขตเลือกตั้งท่ี 10 บานดอนมันกระซาก หมูที่ 10 



 
 

 
เขตเลือกตั้งท่ี 11 บานโนนวัด  หมูที่ 11 
เขตเลือกตั้งท่ี 12 บานหนองสรวง  หมูที่ 12 
เขตเลือกตั้งท่ี 13 บานดอนบุตาโพธ์ิ หมูที่ 13 
เขตเลือกตั้งท่ี 14 บานดอนมะเหลื่อม หมูที่ 14 
เขตเลือกตั้งท่ี 15 บานดอนแฝกพัฒนา หมูที่ 15 

 

    3. ประชากร 
                3.1 ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร 
 

ตําบล/หมูบาน จํานวนครัวเรือน 
เพศ 

รวม 
ชาย หญิง 

หมูที่ 1 บานสระเพลง 270 432 451 883 
หมูที่ 2 บานพลสงคราม 242 475 456 931 
หมูที่ 3 บานโคกเปราะหอม 193 348 338 686 
หมูที่ 4 บานเสลา 203 337 306 643 
หมูที่ 5 บานหญาคา 293 483 448 931 
หมูที่ 6 บานหนองหัวแรด 87 178 188 366 
หมูที่ 7 บานมะรุม 149 269 259 528 
หมูที่ 8 บานดอนแฝก 193 335 373 708 
หมูที่ 9 บานหนองนา 231 367 379 746 
หมูที่ 10 บานดอนมันกระซาก 119 201 196 397 
หมูที่ 11 บานโนนวัด 65 120 130 250 
หมูที่ 12 บานหนองสรวง 85 208 164 372 
หมูที่ 13 บานดอนมะเหลื่อม 71 184 159 343 
หมูที่ 14 บานดอนบุตาโพธ์ิ 65 143 127 270 
หมูที่ 15 บานดอนแฝกพัฒนา 146 319 311 630 

รวม 2,412 4,399 4,285 8,684 
ท่ีมา สถิตปิระชาชน ขอมูลทะเบียนราษฎร (สํารวจ เดือนมีนาคม พ.ศ.2561) 
 

                3.2 ชวงอายุและจํานวนประชากร 
  จํานวนประชากรแบงตามชวงอายุ ไดดงันี้ 

- อายุต่ํากวา  18  ป   หญิง  885   คน  ชาย  973 คน     รวม 1,858 บาท 
- อายุต่ํากวา  18-60  ป  หญิง  2,744 คน  ชาย  2,572 คน  รวม 5,316 บาท 
- อายุต่ํากวา  60  ปข้ึนไป  หญิง    660 คน  ชาย  850 คน       รวม 1,510 บาท 
(ขอมูลทะเบียนราษฎร (สํารวจ เดอืนมีนาคม พ.ศ.2561) 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

           4. สภาพทางสังคม 
       4.1 การศึกษา 
    - โรงเรียนประถมศึกษา    จํานวน 6 แหง 
    - ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก    จํานวน 2 แหง 
 

       4.2 สาธารณสุข 
    - โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล  จํานวน 2 แหง 

  - ศูนยสาธารณสุขมูลฐาน   จํานวน 15 แหง 
    - อัตราการมีและใชสวมราดน้ํา 100 เปอรเซ็นต 
 

         4.3 ขอมูลอาชญากรรม 
  ปญหาดานอาชญากรรมในพ้ืนที่ตําบลพลสงคราม ในรอบ 1 ปที่ผานมายังไมปรากฏหลักฐานการ
เกิดปญหาอาชญากรรมแตอยางใด 
  

      4.4 ยาเสพติด 
  สถิตปิญหายาเสพติในพ้ืนที่ตําบลพลสงครามในรอบ 1 ปที่ผานมา  
  ยาเสพติดประเภท 1 (ยาบา) 

- ผูเสพ   จํานวน    3   ราย 
- มีไวครอบครองและเสพ จํานวน    1   ราย 
- มีไวครอบครองเพ่ือจําหนาย จํานวน    1   ราย 
ยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) 
- ผูเสพ   จํานวน   -    ราย 
- มีไวครอบครอง  จํานวน   -    ราย 
(ขอมูลจากสถานีตํารวจภูธรบานพลสงคราม) 

                4.5 การสังคมสงเคราะห 
  - ผูสูงอายุ   จํานวน    1,496  คน 
  - ผูพิการ   จํานวน      347         คน 
  - ผูปวยติดเชื้อ   จํานวน        14 คน 
 

   5. ระบบบริการพื้นฐาน 
       5.1 การคมนาคมขนสง 
  การคมนาคมเปนการคมนาคมทางบก เสนทางการคมนาคมภายในตําบลสวนใหญเปนถนน
ลูกรัง/ถนนดิน/ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
                     -  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก           จํานวน    123  สาย  ระยะทาง 9,856,000 บาท 
    - ถนนลาดยาง      จํานวน         2 สาย  ระยะทาง      13,794 บาท 
    - ถนนลูกรัง/ถนนดิน     จํานวน       34 สาย  ระยะทาง    56,320.80บาท 
      5.2 การไฟฟา 
  มีไฟฟาใชเกือบทุกหลังคาเรือน (ประมาณ 97% ของจํานวนครัวเรือนท้ังหมด) มีบางหลังคา
เรือนที่ตั้งอยูตามหัวไรปลายนาที่ยังไมมีระบบไฟฟาภูมิภาคใช แตมีบางหลังคาเรือนท่ีใชไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย 



    - หมูบานท่ีใชไฟฟา จํานวน 15 หมูบาน  จํานวนครวัเรือนที่มีไฟฟาใช  1,276  ครัวเรือน  
 
 
 
 
       5.3 การประปา 
    มีน้ําประปาใชครบทุกหมูบาน แตไมครอบคลุมทุกหลังคาเรือน เปนระบบประปาหมูบานที่ใชนํ้า
จากแมน้ํา ลําหวย อางเก็บน้ํา น้ําบาดาล และสระน้ําประปาประจําหมูบาน 
 

       5.4 โทรศัพท 
    - โทรศพัทสาธารณะ   จํานวน   7   แหง 
    - โทรศพัทเคลื่อนที่ซึ่งมีสัญญาณคลื่นเกือบทั้งพ้ืนท่ี 
 

       5.5 ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวัสดุ ครุภัณฑ 
    - ที่ทําการไปรษณียโทรเลข    จํานวน    -    แหง 
 

   6. ระบบเศรษฐกิจ 
       6.1 การเกษตร 
  รายไดของประชาชนสวนใหญมาจากภาคเกษตรกรรม ซึ่งมีพืชเศรษฐกิจสําคัญ คือ ขาว มัน
สําปะหลัง ออย  
  ผลิตภัณฑมวลรวมรายได รายไดเฉลี่ยของประชากรโดยประมาณ 30,000 บาท/คน/ป 
  อาชีพหลักไดแก 
  - อาชีพทํานา  สวนใหญปลูกขาวหอมมะลิ ผลผลิตขาวเฉลี่ย 600-650 กิโลกรัม/ไร มีพ้ืนที่
เพาะปลูกขาวจํานวน 10,720  ไร 
   - อาชีพทําไร  เกษตรกรสวนใหญทําไรมันสําปะหลัง มีพ้ืนที่ปลูกมันสําปะหลัง จํานวน 11,188 
ไร และบางสวนทําไรออย มีพื้นท่ีปลูกออย 165 ไร 
  นอกจากนี้ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลพลสงครามมีอาชีพเสริม คือ การทอเสื่อกก 
ทําขนม พวงหรีด เปนตน 
         6.2 การปศุสัตว  
  เกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรวมทั้งตําบลมี  553 ครัวเรือน แยกออกเปน 
  - โคเน้ือ  จํานวน   252 ตวั จํานวน  88  ครัวเรือน  
  - กระบือ จํานวน   307   ตัว จํานวน  28  ครัวเรือน  
  - สุกร  จํานวน   260   ตัว จํานวน  18  ครัวเรือน 
  - ไก  จํานวน 6,657  ตัว จํานวน  386  ครัวเรือน 
  - เปด             จํานวน   302   ตัว จํานวน  30  ครัวเรือน 
  - โคนม  จํานวน     42    ตัว จํานวน  3  ครวัเรือน 
  6.3 การบริการ 
  สถานบริการภายในตําบลพลสงคราม มีรานอาหารเล็กๆ รานขายของชํา ตูเติมน้ํามันหยอด
เหรียญ กระจายยูตามแตละหมูบาน รานรบัซื้อผลิตผลทางการเกษตร  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
  6.4 การทองเที่ยว  
  1.ศูนยการเรียนรูแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรบานโนนวัด อยูบานโนนวัด หมูที่ 11  
เปนแหลงโบราณคดีสมัยกอนประวัติศาสตรที่มีการขุดคันทางโบราณคดีอยางตอเนื่องตั้งแตป พ.ศ. 2545 และจะ
สิ้นสุดโครงการในป พ.ศ.2555 โดยพบขอมูลในปริมาณมากและมีความตอเนื่องทางวัฒนธรรมยาวนานที่สุดใน
ประเทศไทย ประมาณ 200 ชั่วอายุคนและนอกจากนี้ยังเปนหลุมขุดคันทางโบราณคดีที่มีขนาดใหญที่สุดใน
ประเทศไทยแบงอายุไดเปน 3 ชวงเวลาทางวัฒนธรรม คือยุคหินใหม ยุคสําริด และยุคเหล็ก จนกระท่ังเขาสูยุค
ประวัติศาสตรและมีการอยูอาศัยเร่ือยมาจนถึงปจจุบันกินระยะเวลาเกือบสี่พันป สภาพของเนินดินมีคูน้ําและคัน
ดินลอมรอบ 2-3 ชั้น 
  2.ปราคพลสงคราม อยูบานพลสงครรม หมูที่ 2 ประกอบดวยปราสาทประธาน บรรณาลัย 
กําแพงแกวและซุมประตู ปรางคประธานสรางดวยอิฐและศิลาแลง กรอบประตูดานทิศตะวันออกแสดงหลักฐาน
ของการใชหิน 2 แทงกอซอนกันโดยมีปลิงโลหะเกาะยึด เรียกวา บายอเน็ท คือ การนําศิลาแลงมาเรียงซอนสลับ
เหลี่ยมกัน ทําใหการเขาหินสนิทและแข็งแรง จากการขุดแตงพบวาเปนอโรคยาศาลหรือศาสนสถานประจํา
สถานพยาบาลอีกแหงหนึ่งที่พระเจาชัยวรมันที่ 7 โปรดใหสรางข้ึนในชวงเวลาท่ีพระองคครองราชย (พ.ศ.1724 – 
1763) หรือราวพุทธศตวรรษที่ 18 ตามที่บันทึกไวในจารึกปราสาทตาพรหม ประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนโบราณ
สถานท่ีชาวบานในตําบลพลสงครามใหความเคารพนับถือมาโดยตลอด 

       6.5 การพาณิชยและกลุมอาชีพ 
  - โรงสีขาว  จํานวน  10 แหง 
  - รานคา   จํานวน  80 แหง 
  - รานซอมรถ  จํานวน  10 แหง 
  -  กลุมพวงหรีด  จํานวน  2  กลุม   

-  กลุมทอเสื่อ 9  จํานวน  2  กลุม 
-  ถักไหมพรม  จํานวน  1  กลุม 
-  พริกแกรง  จํานวน  1  กลุม 
-  ถักมาคราเม  จํานวน  1  กลุม 
-  เลี้ยงเปดบาบารี่ จํานวน  1  กลุม 

       6.6 แรงงาน การใชแรงงานในพ้ืนที่ตําบลพลสงคราม เปนการใชแรงงานในภาคการเกษตร เชน 
ขาว  

ออย และมันสําปะหลัง โดยใชแรงงานประชาชนในพ้ืนท่ีเปนหลัก คาแรงงานที่ไดรับเปนไปตามอัตราคาแรงข้ันต่ํา 
 

    7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
       7.1 การนับถือศาสนา 
  ประชาชนสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ 99  นับถือศาสนาอื่น รอยละ 1  
  มีวัด/สํานักสงฆ  11 แหง ดังนี้ 
  1. วัดบานพลสงคราม   ตั้งอยู บานพลสงคราม หมูท่ี 1 
  2. วัดบานโคกเปราะหอม  ต้ังอยู บานโคกเปราะหอม หมูที่ 3 
  3. วัดบานเสลา   ต้ังอยู บานเสลา หมูที่ 4 



  4. วัดปาลัฏฐวิัน   ตั้งอยู บานเสลา หมูที่ 4 
  5. วัดบานหญาคา  ตั้งอยู บานหญาคา หมูที่ 5 
  6. วัดบานมะรมุ   ตั้งอยู บานมะรุม หมูที่ 7 
  7. วัดบานหนองนา  ตั้งอยู บานหนองนา หมูท่ี 9 
 
 
 
 

8. วัดบานดอนมันกระซาก ตั้งอยู บานดอนมันกระซาก หมูที่ 10 
9. วัดบานหนองสรวง  ต้ังอยู บานหนองสรวง หมูที่ 12 
10. วัดบานดอนมะเหลื่อม ต้ังอยู บานดอนมะเหลื่อม หมูที่ 13 
11. สํานักสงฆบานดอนบุตาโพธิ์ ต้ังอยู บานดอนบุตาโพธิ์ หมูที่ 14  
12. สํานักสงฆเทพมงคลสวางวราราม  ตั้งท่ี  บานหญาคา หมูที่ 5 

       7.2 ประเพณีและงานประจําป 
  วัฒนธรรมในตําบลพลสงครามมีขนบธรรมเนียมประเพณีละวัฒนธรรมทองถิ่นที่ดีงามปฏิบัติสืบ
ทอดกันมาเปนประจําทุกป ดังน้ี  
                     -  งานประเพณีสงกรานต  เดอืนเมษายน 
   - งานประเพณีเขาพรรษา  เดือนกรกฎาคม 
   - งานประเพณีออกพรรษา เดือนตุลาคม 
   - งานประเพณีลอยกระทง เดือนพฤศจิกายน      

       8.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
    - การเผาเกลือ ภาษาไทยโคราช 
 

  8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
         8.1 น้ํา 

- ลําหวย ลําน้ํา    จํานวน  9    แหง 
   - สระน้ํา หนอง บึง   จํานวน  37  แหง 
   - ฝาย     จํานวน  5    แหง 
   - ประปาผิวดิน    จํานวน  13  แหง 
                     - สระน้ํา    จํานวน  29  แหง 
   - ฝาย     จํานวน  5    แหง 

 - บอน้ําโยก    จํานวน  3    แหง 
   - บอน้ําตื้น    จํานวน  2    แหง 
   - ประปาหมูบาน    จํานวน  13  แหง 
                  8.2 ปาไม 
    - มีพื้นท่ีปาชุมชน จํานวน   1  แหง  เนื้อที่จํานวน  207  ไร 
         8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   - ปาไมในตําบลพลสงคราม เปนปาเต็งรงั ปาคอนขางเสื่อมโทรม เนื่องจากถูกบุกรุกแผวถางจาก
ราษฎรรอบๆ บริเวณปา พันธุไมที่พบไดแก มะคาแต มะขามปอม ชงโค เล็บเหยี่ยว หนามระเวียง ติ้ว สมุนไพร
ตางๆ สัตวที่พบ ไดแก ง ูหนู แย 
 
 



 

สวนท่ี สวนที่ ๒๒  
ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  

1.ค1.ความวามสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาคสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค  
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)  
  โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กําหนดใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปน
เปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตางๆใหสอดคลอง
และบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว โดยใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎหมาย
วาดวยการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มี
ผลบังคับใชเม่ือวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ เพื่อรับผิดชอบ
ในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ กําหนดวิธีการการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกําหนดมาตรการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนทุกภาค
สวนดําเนินการใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 

เพ่ือให เปนไปตามที่ กําหนดในพระราชบัญญั ติการจัดทํา ยุทธศาสตรชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานตางๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบดวย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการ
สรางความสามารถในการแขงขัน คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และ
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการดําเนินการจัดทํารางยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนด ตลอดจนไดจัด
ใหมีการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนและหนวยงานของรัฐที่เก่ียวของอยางกวางขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดทํารางยุทธศาสตรชาติตามท่ีกฎหมายกําหนดแลว 

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ชวงเวลาดังกลาว เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ แนวโนม วิสัยทัศน และเปาหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนํา 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑ 
เปนตนมาไดสงผลใหประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ท้ังในดานเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับการยกระดับเปน
ประเทศในกลุมบนของกลุมประเทศระดับรายไดปานกลาง ในดานสังคมท่ีมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนสงผลใหประเทศไทยหลุดพนจากการเปนประเทศยากจน และในดานส่ิงแวดลอมท่ีประเทศไทยมี
ขอไดเปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความทาทายตอการพัฒนาท่ีสําคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในป ๒๕๖๐ ที่รอยละ ๓.๙ ถือวาอยูในระดับต่ํากวาศักยภาพ เม่ือ
เทียบกับรอยละ ๖.๐ ตอปในชวงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษท่ีผานมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณเศรษฐกิจโลกที่ยังไมฟนตัวไดเต็มท่ีโครงสรางเศรษฐกิจไทยที่ยังไม
สามารถขับเคล่ือนดวยนวัตกรรมไดอยางเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับตํ่า ขาดการนําเทคโนโลยีเขามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไมสอดคลองกับความตองการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 



นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกชวงวัยยังคงเปนปจจัยทา
ทายสําคัญตอการพัฒนาประเทศ แมวาการเขาถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสรางพ้ืนฐานตางๆ และการคุมครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แตยังคง
มีปญหาเรื่องคุณภาพการใหบริการท่ีมีมาตรฐานแตกตางกันระหวางพื้นท่ี ซึ่งเปนหน่ึงในสาเหตุหลักท่ีทําให
ประเทศไทยยังคงมีปญหาความเหลื่อมลํ้าในหลายมิติ ขณะท่ีปญหาดานความยากจนยังคงเปนประเด็นทา
ทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศใหประชาชนมีรายไดสูงขึ้นและแกปญหาความเหลื่อมล้ําอยางย่ังยืน 
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธระยะยาวในการฟนฟู การใช และการรักษาทรัพยากรอยางบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีผานมายังขาดความชัดเจน สงผลใหทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศยังมี
ปญหาการใชอยางสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอยางรวดเร็ว 

ท้ังน้ี ปญหาดังกลาวขางตนมีสาเหตุสวนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความตอเนื่องและความยืดหยุนในการตอบสนองตอความตองการ
และปญหาของประชาชน ขณะท่ีความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ตองเสริมสรางใหเกิดความ
เขมแข็ง ลดความขัดแยงทางความคิดและอุดมการณท่ีมีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ํา ความไมเสมอภาค 
การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนสงเสริม
คนในชาติใหยึดมั่นสถาบันหลักเปนศนูยรวมจิตใจใหเกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรท่ีมีสัดสวนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุท่ีเพิ่มข้ึนอยางตอเน่ือง จะเปนปจจัยเสี่ยงสําคัญท่ีจะทําให
การพัฒนาประเทศในมิติตาง ๆ มีความทาทายมากขึ้น ท้ังในสวนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของ
ประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผูสูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืนซึ่งจะเปนประเด็นทาทายตอ
การขับเคลื่อนประเทศไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว 

๒. ปจจัยและแนวโนมที่คาดวาจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ 
แมวาประเทศไทยจะมีตําแหนงที่ตั้งที่สามารถเปนศูนยกลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเปน 

ประตูสูเอเชีย แตการท่ีมีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบานหลายประเทศ ทําใหปญหาดานเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบานยังคงเปนความทาทายดานความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงตองใหความสําคัญกับ
ปญหาดานความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอน ละเอียดออน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเปนประเด็น
ทาทายตอการสรางบรรยากาศความไววางใจระหวางรัฐกับประชาชนและระหวางประชาชนกับประชาชน ซึ่ง
รวมถึงการสรางความสามัคคีของคนในชาติที่จะนําไปสูการแกปญหาความขัดแยงระหวางกลุมประชากรไทยท่ีมี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกตางกันอยางย่ังยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอํานาจ ที่อาจกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระบบหลายขั้วอํานาจ หรือเกิดการยายขั้วอํานาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจสงผลกระทบตอเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องคกรที่ไมใชรัฐ อาทิ องคการ
ระหวางประเทศ และบรรษัทขามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกําหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธและ
มาตรฐานสากลตางๆ ท้ังในดานความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุมเศรษฐกิจและการเปดเสรีในภูมิภาค
ท่ีนําไปสูความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจกอใหเกิดความเสี่ยงดานอาชญากรรมขามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปญหายาเสพติด การคามนุษย และการลักลอบเขาเมือง 

 
 
 
 



ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตนและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ไดรับการพัฒนาอยางกาวกระโดดจะกอใหเกิดนวัตกรรมอยางพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปญญาประดิษฐ 
อินเทอรเน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะหขอมูลขนาดใหญ หุนยนตและโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอยางแนวโนมการพัฒนาเทคโนโลยีอยางกาวกระโดดเหลานี้ คาดวาจะเปนปจจัย
สนับสนุนหลักที่ชวยทําใหเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโนมที่จะกลับมาขยายตัวไดเขมแข็งขึ้น แนวโนม
สําคัญที่จําเปนตองมีการติดตามอยางใกลชิด อาทิการรวมกลุมทางการคาและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน การแขงขันที่คาดวาจะรุนแรงข้ึนในการเพ่ิมผลิตภาพและสรางความหลากหลายของสินคาและบริการ
ท่ีตอบโจทยรูปแบบชีวิตใหมๆ 

นอกจากน้ัน ประเทศไทยคาดวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป ๒๕๗๔จะ
กอใหเกิดโอกาสใหมๆ ในการตอบสนองความตองการของกลุมผูบริโภคสูงอายุที่จะมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง รวมทั้งการคาดการณวาครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากข้ึน
ประชากรในประเทศไทยจะมีชวงอายุท่ีแตกตางกันและจะมีกลุมคนชวงอายุใหมๆ เพ่ิมข้ึน ซึ่งจะสงผลตอ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกตางกัน ดังนั้น การเตรียมความพรอมของประชากรใหมีคุณภาพและการนํา
เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมมาใชในการผลิตและการบริการของประเทศจะเปนความทาทายสําคัญในระยะตอไป 

  ในขณะเดียวกัน โครงสรางประชากรท่ีเขาสูสังคมสูงวัย อาจทําใหเกิดความตองการแรงงาน
ตางชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจํานวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปจจัยดานการเปดเสรีในภูมิภาคและ
ความกาวหนาของการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงในภูมิภาคจะทําใหการเคลื่อนยายแรงงานและการยายถ่ิน
มีความสะดวกมากข้ึน และเปนปจจัยสําคัญท่ีจะทําใหเกิดการเคล่ือนยายประชากรเขาออกประเทศเพิ่มมาก
ข้ึน โดยเฉพาะในกลุมประชากรท่ีมีศักยภาพซึ่งมีแนวโนมในการเคลื่อนยายไปเรียนหรือทํางานในทั่วทุกมุม
โลกสูงข้ึน ทั้งน้ี การยายถิ่นสวนใหญมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีข้ึน จึงอาจจะเปนไป
ไดท่ีประเทศไทยจะยังคงเปนประเทศผูรับของประชากรจากประเทศเพื่อนบานขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการยายถิ่นไปยังประเทศท่ีมีระดับการพัฒนาท่ีดีกวา อาจทําให
การแยงชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะย่ิงทําใหเกิดความเสี่ยงตอการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปล่ียนแปลงของบริบทสังคมไทย 

  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดวาจะมีความรุนแรงมากข้ึน
ท้ังในเชิงความผันผวน ความถ่ี และขอบเขตท่ีกวางขวางมากขึ้น ซึ่งจะสรางความเสียหายตอชีวิตและ
ทรัพยสิน ระบบโครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปน ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรท่ีสัมพันธตอเนื่องกับความ
ม่ันคงดานอาหารและนํ้า ขณะท่ีระบบนิเวศตางๆ มีแนวโนมเสื่อมโทรมลง และมีความเปนไปไดคอนขางสูง
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความตองการของมนุษยไดอยางมีประสิทธิภาพอยางไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ตาง ๆ ดังกลาวท่ีแตละประเทศจะตองเผชิญจะมีความแตกตางกัน ทําใหการเปนสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการจะไดรับความสําคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมท้ังประเทศไทยเพ่ิมมากข้ึน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสรางสมดุล
ความมั่นคงดานพลังงานและอาหารมีแนวโนมท่ีจะมีความสําคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและขอตกลงดาน
สิ่งแวดลอมจะมีความเขมขนและเขมงวดข้ึน  
 
 
 



โดยกรอบการพัฒนาตามขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ท่ีสําคัญ เชน เปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน และ
บันทึกความตกลงปารสีจะไดรบัการนําไปปฏิบัตอิยางจริงจังมากยิ่งขึ้น 
   แนวโนมเหลาน้ีจะกอใหเกิดความทาทายตอการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังใน
สวนของการจางงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหมๆ ความม่ันคงของประเทศอันเกิดจากภัย
คุกคามและความเส่ียงดานอื่นๆ ที่ซับซอนข้ึน อาชญากรรมไซเบอร รูปแบบการกอสงครามที่ใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือ การเคลื่อนยายอยางเสรีและรวดเร็วของผูคน เงินทุน ขอมูลขาวสาร องคความรู เทคโนโลยี
และสินคาและบริการ การปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศท่ีรวดเร็วและคาดการณไดยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหมที่จะสงผลใหการเฝาระวังดานการสาธารณสุขในประเทศมี
ความสําคัญมากข้ึน อาจนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําท่ีทวีความรุนแรงมากขึ้นได หากไมมีมาตรการท่ีมี
ประสิทธิภาพในการปองกันและรองรับผลกระทบตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึน ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพรอม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันท่ีจะเกิดขึ้นอยางรวดเร็วโดยเฉพาะ
อยางยิ่งหากการเขาถึงเทคโนโลยี โครงสรางพื้นฐาน และองคความรูสมัยใหมมีระดับความแตกตางกัน
ระหวางกลุมประชากรตางๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกลาวจะสงผลตอท้ังการ
จางงานและอาชีพท่ีจะมีรูปแบบและลักษณะงานท่ีเปลี่ยนไป มีความตองการแรงงานท่ีมีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนดวยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพท่ีตองการทักษะระดับต่ํา กอใหเกิดความเส่ียงตอความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไมทันหรือขาดความรูและทกัษะท่ีทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตนท่ีจะ
ทําใหเกิดการพัฒนาขยายความเปนเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว รวมท้ังการเปล่ียนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากย่ิงข้ึน ซึ่งปจจัยทั้งหมดดงักลาวจะสงผลใหปญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ําของประเทศมีความซับซอนมากยิ่งข้ึน 

   จากปจจัยและแนวโนมท่ีคาดวาจะสงผลตอการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ตางๆขางตน เห็นไดวาบริบทและสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกประเทศมีแนวโนมท่ีจะเปล่ียนแปลง 
อยางรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซอนหลากหลายมิติ ซึ่งจะสงผลตออนาคตการพัฒนาประเทศอยาง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจําเปนตองมียุทธศาสตรการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกดานการ
พัฒนาท่ีเก่ียวของ มีความรวมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคสวนตางๆ ในรูปแบบของหุนสวนการพัฒนาที่
เปนการดําเนินงานอยางบูรณาการ เน่ืองจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจําเปนตองมีทรัพยากรมนุษยที่มี คุณภาพ มีความรู สมรรถนะ และทักษะท่ีสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลงตางๆ สามารถรูเทาทันและปรับตัวใหสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข มีอาชีพท่ีมั่นคง 
สรางรายได ทามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑและกติกาใหมๆ และมาตรฐานท่ีสูงข้ึน โดยเฉพาะในโลก
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งจําเปนตองมีการพัฒนาระบบและปจจัยสงเสริมตาง ๆ ที่เกี่ยวของไป
พรอมกัน ท้ังในสวนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝมือท่ีสอดคลองกันกับการพัฒนา
ของคนในแตละชวงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพื้นฐาน รวมท้ังการใหความสําคัญกับการสงเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือใหประเทศไทยสามารถยกระดับเปนเจาของเทคโนโลยีและนวัตกรรมกาวทัน
โลก จากการตอยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด ๔.๐ สงผลใหเกิดการสรางหวงโซมูลคาทาง
เศรษฐกิจในท้ังภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชนจากการพัฒนา ลด
ปญหาความเหลื่อมล้ํา และนําไปสูการเสรมิสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคสวน 
 
 



   นอกจากน้ี ประเทศไทยตองใหความสําคัญกับการสรางสมดุลความมั่นคงดาน
พลังงานและอาหาร การรักษาไวซ่ึงความหลากหลายเชิงนิเวศ การสงเสริมการดําเนินชีวิตและธุรกิจ และ
การพัฒนาและขยายความเปนเมืองท่ีเติบโตอยางตอเนื่องที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม พรอมกับการมี
ขอกําหนดของรูปแบบและกฎเกณฑท่ีเกี่ยวเน่ืองกับลักษณะการใชพื้นท่ีท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส กฎหมาย ระบบภาษีตองมีกลยุทธการพัฒนาท่ีสามารถอํานวยความ
สะดวกและสงเสริมใหประเทศมีศักยภาพการแขงขันที่สูงข้ึน และสามารถใชจุดแข็งในเรื่องตําแหนงท่ีตั้งทาง
ภูมิศาสตรของประเทศใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาประเทศมากข้ึน รวมท้ังใหความสําคัญของการ
รวมกลุมความรวมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสรางสัมพันธไมตรี 
เสริมสรางความสัมพันธทางการทูต ซึ่งจะกอใหเกิดการสรางพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ โดยจําเปนตองสรางความพรอมในการท่ีจะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในดานตางๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจําเปนตองเรงใหมีการปฏิรูประบบราชการและ
การเมืองเพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการสงเสริมคนในชาติใหยึดม่ัน
สถาบันหลักเปนศูนยรวมจิตใจเพ่ือใหเกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแยงภายในประเทศ โดยท่ี
นโยบายการพัฒนาตางๆ จําเปนตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโครงสรางและลักษณะพฤติกรรมของ
ประชากรที่อาจจะมีความแตกตางจากปจจุบันมากขึ้น 

   ดังน้ัน ภายใตเงื่อนไขโครงสรางประชากร โครงสรางเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดลอม และปจจัยการพัฒนาตางๆ ท่ีเกี่ยวของ สงผลใหประเทศไทยจําเปนตองมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลมุ อยางไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเปนเรื่องท่ีตองใชระยะเวลาใน
การดําเนินงานเพ่ือใหเกิดการปรับตัวซึ่งจะตองหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสรางการ
ขับเคล่ือนการพัฒนาใหประเทศเจริญกาวหนาไปในอนาคตจึงจําเปนตองกําหนดวิสัยทัศนในระยะยาวท่ีตอง
บรรลุ พรอมท้ังแนวยุทธศาสตรหลักในดานตางๆ เพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอยางบูรณาการ
บนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเดนของประเทศ และปรับปรงุแกไขจุดออนและจุดดอยตาง 
ๆ อยางเปนระบบ โดยยุทธศาสตรชาติจะเปนเปาหมายใหญในการขับเคลื่อนประเทศ และถายทอดไปสูแผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติท้ังในระดับยุทธศาสตร ภารกิจและพ้ืนท่ี ซึ่งรวมถึงพื้นท่ีพิเศษตางๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือใหการพัฒนาประเทศสามารถ
ดําเนินการไดอยางม่ันคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศนประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตอ
ผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และย่ังยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคม
ทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรขีองความเปนมนุษยความเจรญิเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและ
ความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวาง
ประเทศ และการอยูรวมกันอยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศร ี

 
 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุก



มิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองท่ีมั่นคง
เปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่ม่ันคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของ
อาหาร พลังงาน และน้ํา มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความย่ังยืนจนเขาสู
กลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการ
สหประชาชาติ ไมมีประชาชนที่อยูในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมี
ความสามารถในการแขงขันกับประเทศตางๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายได
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพื่อใหสอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และการคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณใน
ทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปได ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือ
เคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใช การรักษาและการฟนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
สอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณมากข้ึนและสิ่งแวดลอมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ท่ีมุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนและใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอยาง
ตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน
สวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ  ประกอบดวย 

๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 
๔) ความเทาเทยีมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 



(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒)การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความรวมมอืดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใช

ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
๔.๒ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
(๑) การเกษตรสรางมูลคา 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต 
(๓) สรางความหลากหลายดานการทองเที่ยว 
(๔) โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม 
๔.๓ ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๑) การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูที่ตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 

(๔) การตระหนักถึงพหุปญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย 
(๕) การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาและเสรมิสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
(๗) การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
(๑) การลดความเหลื่อมล้ํา สรางความเปนธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสรางพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(๑) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมที่เปนมิตรตอสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมืองที่เตบิโตอยาง

ตอเน่ือง 
(๕) พัฒนาความมั่นคงน้ํา พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศนเพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

 
 
 
 
 
 

๔.๖ ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวกรวดเร็ว 
โปรงใส 

(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก
ระดับ ทุกประเด็น ทกุภารกิจ และทุกพื้นที่ 

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวมในการ
พัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํา นึกมีความสามารถสูง มุงมั่น 

และเปนมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบรบิทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ไดจัดทาขึ้นในชวงเวลาของ
การปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกลชิดกันมากข้ึน โดยไดนอม
นาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสรมิสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมี
การบรหิารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการพัฒนาประเทศสูความสมดุลและยั่งยืน 
 ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ คร้ังน้ี สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ (สศช.) ไดจัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเปนแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง
การปรับโครงสรางประเทศไทยไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ไดให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ
ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งรวมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน” 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเปนจุดเปลี่ยนท่ีสําคัญในการเชื่อมตอกับ
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละยุทธศาสตรของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญที่ตองดาเนินการใหเห็น
ผลเปนรูปธรรมในชวง ๕ ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียมความพรอมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสูการพัฒนาเพ่ือประโยชนสุขที่ย่ังยืนของสังคมไทย 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 



๑.๒ จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สําคัญในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
๒. การประเมินสภาพแวดลอมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณและแนวโนมภายนอก  
๒.๒ สถานการณและแนวโนมภายใน  
๓. วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค  

 ๓.๒. เปาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ  
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร โดยมี ๖ ยุทธศาสตรตามกรอบ

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และอีก ๔ ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังนี้  
๔.๑ ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  
๔.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  

 ๔.๓ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตรการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่งคั่ง และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน

สังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  
๔.๘ ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
๕. การขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สูการปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 



๑. สภาพท่ัวไป  
๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยูระหวางละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด     

๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยูในตําแหนงศูนยกลางของอนุภูมิภาคลุมแมนาโขง โดยมีอาณาเขต
ติดตอกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ดานตะวันออกและดานเหนือ มีแมนาโขงเปนเสนก้ันพรมแดน 
และดานใต ติดตอราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร ลักษณะภูมิประเทศเปนที่ราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคลายกระทะ แบงเปน ๒ เขตใหญ ไดแก บริเวณแองท่ีราบโคราช อยู
บริเวณที่ราบลุมแมนามูลและชี ลักษณะเปนที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแองสกลนคร อยูทาง ตอนเหนือ
ของภาค ตั้งแตแนวเขาภูพานไปจนถึงแมนาโขง เทือกเขาที่แบงระหวางแองโคราชและแองสกลนคร ไดแก 
เทือกเขาภูพาน  

๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศรอนชื้นสลับกับแลง แบงเปน ๓ ฤดู คือ ฤดูรอน ชวงเดือนกุมภาพันธ-
พฤษภาคม อากาศจะรอนและแหงแลงมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ชวงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต ทาใหมีฝนตกเปนบริเวณกวาง แตมีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต สงผลใหพื้นที่แองโคราช ซึ่งเปนเขตเงาฝนจึงมีสภาพแหงแลง
กวาแองสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกนอยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ชวงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพนัธ อากาศหนาวเย็น ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัด
ท่ีมีอุณหภูมิต่ําสุด คือ จังหวัดเลย  

๑.๔ การใชประโยชนที่ดิน ในป ๒๕๕9 มีพ้ืนที่รวม ๑๐๕.๕๓ ลานไร จําแนกเปนพื้นที่ปาไม ๑๕.๖๖ 
ลานไร หรือรอยละ ๑๔.๙ พ้ืนที่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ลานไร หรือรอยละ ๖๐.๕ และพ้ืนที่ใชประโยชนอ่ืนๆ 
26.02 ลานไร หรอืรอยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค  

๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเปนดินทรายไมอุมนา ทาใหขาดแคลนนา และขาดธาตุอาหาร ใตดินมีเกลือหิน ทาให
ดินเค็ม จึงมีขอจากัดตอการใชท่ีดินเพ่ือการเกษตร  

๑.๕.๒ แหลงนํ้า มีลุมนาขนาดใหญ ๓ ลุมไดแก แมนาชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร ยาวที่สุดใน
ประเทศไทย มีตนนาที่ทิวเขาเพชรบูรณ และไหลไปรวมกับแมนามูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แมนามูล มีความยาว
ประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ตนนาอยูที่เทือกเขาสันกาแพงแลวไหลลงสูแมนาโขงท่ีจังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยัง
มีลานาสาขายอย ไดแก ลาปาว ลานาอูน ลานาสงคราม ลาเสียว ลานาเลย ลานาพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหลง
นาธรรมชาติขนาดใหญ ที่กระจายอยูในพ้ืนที่ เชน หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมี
แหลงนาบาดาล มีปริมาณนาในเกณฑเฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศกเมตรตอชั่วโมง ท่ีความลึกของบอประมาณ ๓๐ เมตร 
คุณภาพของนาบาดาลมีตั้งแตเค็มจัด กรอย และจืด เนื่องจากพ้ืนท่ีในแองโคราชและแองสกลนครจะรองรับดวย
หินเกลือ หากเจาะนาบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบนาเค็ม  

๑.๕.๓ ปาไม ในป ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปาไม จานวน ๑๕.๖6 ลานไร คิดเปนรอยละ 
๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือรอยละ ๑๕.๓ ของพ้ืนที่ปาไมทั้งประเทศ ซึ่งยังตํากวาคาเปาหมาย ในการรกัษาสมดุล
ของระบบนิเวศที่จะตองมีพ้ืนที่ปาไมรอยละ ๔๐ ของพ้ืนที ่สวนใหญมีลักษณะเปน ปาเบญจพรรณ  
 
 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) ระยะ 5 ป 
พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป พ.ศ.2563 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ในฐานะฝายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ไดแจงผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย



พัฒนาภาค ดานวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการ) ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2560 เมื่อวันที่ 25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เปนประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ และวิธีการจัดทา
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจาปของจังหวัดและกลุม
จังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรฐัมนตรี (พลเอกประยุทธจันทรโอชา) เห็นชอบแนวทางการ
กาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุมจังหวัด ประจาปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม 
อ.ก.บ.ภ. ดานวิชาการครั้งที่ 2/2561 เม่ือวันท่ี 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการ
จัดสรรงบพัฒนากลุมจังหวัด ซึ่งแบงงบประมาณเปน 2 สวนสวนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพ
ความตองการของพื้นที่ หรือประเด็นรวมของกลุมจังหวัดสวนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนาในลักษณะ Cluster 
หรอืสนองนโยบายสําคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 จึงไดดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระหวางวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผนดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทิศทางการ
พัฒนาภาคยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคม แผนแมบทจากกระทรวงที่เก่ียวของ และมุงเนน
การทางานแบบเครือขายรวมกันทุกภาคสวน (ภาครฐั ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพ่ือ
รวมกันกําหนดทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัด ฯ ทั้งดานเศรษฐกิจ ดานสังคมและดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อใหแผนพัฒนากลุมจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปไดดวยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของกลุมจังหวัด รวมทั้งเปนการแกไขปญหารวมกันของกลุมจังหวัด ให
เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุมจังหวัด และนาไปสูการกระตุนใหเกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสราง
รายไดใหกลุมจังหวัด 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ
ทบทวน ป พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ไดรบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุมจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรปุประเด็นสําคัญ ดังนี้ 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategies Position) 
1) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3) เปนแหลงทองเที่ยวท่ีมีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมี

ชื่อเสียง 
4) เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
เปาหมายการพัฒนา 

ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคมเปนสุข 
 ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 



ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยวการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

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

ตําแหนงทางยุทธศาสตร 
 ๑.  เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทองเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เปนศูนยกลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคณุภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เปนแหลงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคกุคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางย่ังยืน 
 
วิสัยทัศน  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เปาประสงครวม 
 ๑.  เพ่ือเพิ่มศักยภาพทางดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  เพ่ือเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรพัยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปองกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ  เพ่ือปองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
   เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  ๑.  เพ่ือขยายอัตราการ ๑. อัตราการ ๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม

 

“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูวัตกรรมใหม  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 



การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ 

เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

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

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

๒. เพ่ือสราง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

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

๘.สรางโอกาสและพัฒนาฝมือ
ใหกับผูวางงาน 
๙. สงเสริมความเปนอยูตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. สงเสรมิการออมของครัวเรือน 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แขงขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อ
เพิ่มมูลคาผลผลิตของสินคาและ
บริการ 



๘. จํานวนผูประกอบการ
ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผูประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผูประกอบการใหมทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. สงเสริมการใหความรูดาน
โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส 
กับหนวยงานภาครฐัภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานดาน
การทองเที่ยวเพ่ือเพิ่มมูลคาสินคา
และบริการ 

ยุทธศาสตรที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให
เปนเมืองหนาอยู 

๑. เพื่อลดความยากจน
และความเลื่อมล้ํา 

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

๑. สงเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายไดลดรายจาย 
 
๒. สงเสริมการกระจายรายไดอยาง
ท่ังถึง และไดรบัสิ่งอํานวยความ
สะดวกจากโครงสรางพื้นฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปองกันภัยที่
เอ้ือตอการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนาโครงขาย
ความคุมครองทาง
สังคม 

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

๓. สงเสริมการเขาถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. สงเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มคีุณภาพและสามารถบริการ
ไดอยางครอบคลุม 

๕. จํานวนศูนยชวยเหลือ
สตัวเรรอนในพื้นที่
จังหวัดนครราชสีมา 
(ศูนย) 

๕. สงเสริมการใหความชวยเหลือ
สัตวเรรอนในพื้นท่ีจังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

 ๓. เพื่อสรางความ
คุมกันใหกับสังคม 

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

๖. สงเสริมใหสังคมมีภูมิคุมกันทาง
สังคม 
 
 
๗. สงเสริมและประชาสัมพันธให



ทางสังคมท่ีขอรับบริการไดรับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

ประชาชนที่ประสบปญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากสวนราชการ
ท่ีรับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
กําหนด 

๔. เพื่อให
ประชาชน เขาถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สงัคม 

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

๘. สงเสริมการใหมีการผลิตแพทย 
 
 
 
๙. สงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทยเพิ่มเพ่ือรองรบัภาวะ
ผูสูงอายุของจังหวัด 
๑๐. สงเสริมใหมีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรดานการบรกิาร
เพิ่มข้ึน 
๑๑. สงเสริมการสรางทักษะดาน
เทคโนโลยีดิจิทัลแกประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
 
๑๒. สงเสริมใหประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. สงเสริมสถาบันการศึกษาให
เปนแหลงเรียนรูแกประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกดาน 
๑๔. สงเสริมและแนะนาํความ
ตองการแรงงานใหบัณฑิตที่จบใหม 
๑๕. สงเสริมใหมีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพ่ือลดอัตราการวางงาน
ของประชาชน 
๑๖. สงเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือใหนักเรยีน มีความรู
ความสามารถ ตามหลักสูตรท่ี
กําหนด 
 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
มีความสมบูรณ
อยางยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ
สิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ปาไมในจังหวัด 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 

๑. ปลูกจิตสํานึกและให
ความรูประชาชนไดตะหนัก
ถึงคุณคาและทรัพยากรปาไม 
๒. การอนุรักษและพื้นฟู ปา
ไม 
๓. การรณรงคใหประชาชน



 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ําเสีย (จํานวน
ระบบ) 
๔. พ้ืนท่ีบริหารจัดการนํ้าเพ่ิมข้ึน 
(ไร) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเข่ือน
ปองกันน้ํากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. รอยละสัดสวนของพ้ืนที่ระบบ
ปองกันน้ําทวมในพื้นที่ชุมชน (%) 

และผูประกอบการสํานึก
รับผิดชอบตอสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการกําจัด
ขยะ 
๕. สงเสริมให อปท. มีระบบ
จัดการน้ําเสีย 
๖. สงเสริมใหมีการบริหาร
จัดการน้ําทั้งในเขต
ชลประทานและนอกเขน
ชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งกอสรางเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแมนํ้า
ลําคลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปองกันน้ํา
ทวมในพื้นที่ชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใชพลังงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดสวนปริมาณการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะตอ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
๘. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟา
ภาคครัวเรือนตอประชากร (ลาน
กิโลวัตต/คน/ป) 
๙. สัดสวนปริมาณการใชไฟฟาใน
ภาคที่ไมใชครัวเรือนตอ GPP 
(กิโลวัตต-ชั่วโมง/ลานบาท) 
๑๐. สัดสวนปรมิาณการใชนํามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ตอ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ลานบาท) 

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

 

ยุทธศาสตรท่ี 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรท่ี ๔ 
การเสริมสราง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน

๑. เสรมิสรางความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จํานวนตําบลที่เขารวม
กิจกรรมเสริมสรางความรูความ
เขาใจถึงความสําคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ตําบล) 

๑. สรางความรูความเขาใจถึง
ความสําคัญของสถาบันหลัก
ของชาติใหประชนไดรับรู
รับทราบ 
๒. สงเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชดําริ 



ของประชาชน ๓. สงเสรมิการเรียนรูหลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดําริ 

๒. เปนศูนยบริหาร
จัดการเครือขาย
ปองกัน และแกไข
ปญหาดานความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

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

๔. การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด 
๕. การปองกันและแกไขปญหา
แรงงานตางดาวผิดกฎหมาย
และการคามนุษย 
๖. การปองกันและแกไขปญหา
การบุกรกุทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
๗. การปองกันและแกไขปญหา
ภัยกอการรายและอาชญากรรม
ขามชาติ 
๘. การปองกันลการแกไข
ปญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม 
๙. การปองกันและการ
แกปญหาภัยพิบัติ 
๑๐. การปองกันและรักษา
ความสงบเรยีบรอยภายใน
จังหวัด 
๑๑. สงเสริมและสรางเครือขาย 

๓. เสรมิสรางความ
ปรองดองและความ
สมานฉันทในชาติ 

๔. สรางการรบัรูท่ีถูกตอง 
(ตําบล) 
 
 
 
๕. สรางการมสีวนรวม (ตําบล) 

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

 

ยุทธศาสตรที่ 
เปาประสงคเชิง

ยุทธศาสตร 
ตัวชี้วัด กลยุทธ 

ยุทธศาสตรที่ ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. รอยละของสถานพยาบาลที่
ไดรบัการรับรองคุณภาพHA(%) 
๒. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง
น้ําประปา (%) 
๓. รอยละของครัวเรือนที่เขาถึง
ไฟฟา (%) 
๔. รอยละของประชากรที่
เขาถึงอินเตอรเน็ต (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การใหบรกิารภาครัฐ 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายไดขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 



๕. จํานวนครั้งท่ีใหบริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. รอยละความสําเร็จของการ
เบิกจายงบประมาณ (%) 
๗. รอยละของภาษีทองถิ่นท่ี
จัดเก็บรายได ไมรวมเงนิ
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองคกร 

1. รอยละความพึงพอใจของ
ประชาชนตอประสิทธิภาพการ
พัฒนาองคกร (%) 

1. การพัฒนาบุคลากร 
2. การปรับปรงุระบบ
สารสนเทศ 
3. การปรับปรงุวัฒนธรรม
องคกร 
4. การสรางความโปรงใส
ในองคกร  

รวม 
๕ ยุทธศาสตร 

รวม 
๑๕ เปาประสงค 
เชิงยุทธศาสตร 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
วิสัยทัศน  เปาประสงครวม  ประเด็นยุทธศาสตร  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ 
 
 
 
 
 
 

เปาประสงค
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพดาน 
เศรษฐกิจของ 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมใหเปนเมือง
นาอยู 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณของ
ทรัพยากรธรรมชาติ

๔) เพื่อเสรมิสราง
ความมั่นคงในการ
ปองกันและแกไข

๕) เพื่อให
หนวยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอยางมี



จังหวัด 
นครราชสีมา 

และลดมลพิษดาน
สิ่งแวดลอม 

ปญหาภัยคุกคาม
และปกปองสถาบัน
หลักของชาติ 

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แขงขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ใหเปนเมืองนาอยู 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน 

๔) การเสริมสราง
การม่ันคงทุกมิติ 
เพื่อปกปองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เปาประสงคเชิง
ยุทธศาสตร 
 

๓ เปาประสงค ๔ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๓ เปาประสงค ๒ เปาประสงค 

 
ตัวชี้วัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ 
 

๑๔ กลยุทธ ๑๖ กลยุทธ ๑๒ กลยุทธ ๑๓ กลยุทธ ๖ กลยุทธ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

๑.๔  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของเทศบาลมีความสัมพันธกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุงเนนพัฒนาดานเศรษฐกิจ เมืองนาอยู รักษาสิ่งแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปองสถาบัน  พัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพ  สานตอแนวทางพระราชดําริ  ดาน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ดานการพัฒนาสาธารณสุข  ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการ
พัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี  ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม  โดยปจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังน้ี 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการนํ้า ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อ 

ป ๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือ 



การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศกึษา 
๒.๑)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศกึษา 
๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา ครู  นักเรียน  ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและ 

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๒.๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือและประกอบ

การศึกษา เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
          ๒.๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมความพรอม และตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในทุกดาน  
๒.๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืช ท่ีดีมีคุณภาพ  สงเส ริมใหเกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุพืชใหมๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

๓.๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรงุผลิตผลใหมีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตร และเพิ่มชองทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสตัวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบรโิภคเพ่ือจําหนายและ 

เพ่ือการอนุรักษ  
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ตองการของประชาชนในพื้นท่ี 
๔.๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม  

สรางชื่อเสียงใหกับจังหวัดนครราชสีมา  
๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 



๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม) 
๕.๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ใหมีคุณภาพและ

มาตรฐาน โดยรวมมอืกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรที่เกี่ยวของ 
๕.๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการ

เรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย 

๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานใหสอดคลองกับความ

จําเปนและความตองการของประชาชน 
๖.๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ  เพื่อ

สนับสนนุเครื่องมือ  เคร่ืองจักรกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๖.๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และ

สงเสริมใหประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๖.๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความ 

ปลอดภัยและความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
๗.๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

ทองถ่ินโคราช โดยการอนุรกัษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 
๗.๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการ

ทองเท่ียว  และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  กระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มข้ึน 

๗.๓)  สนับสนุนและสงเสรมิความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสรางเครอืขาย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาทั้ ง
ภายในประเทศและตางประเทศ 

๗.๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึง
การสรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 

 
 

๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
๘.๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน ใหรองรับการปฏิบัติภารกิจหนาที่ตามที่กฎหมาย

กําหนดอยางมปีระสิทธิภาพ  
๘.๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร   
๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรบัการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพ่ือ

ยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบรกิารประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 

๘.๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถิ่น สรางประโยชนสูงสดุ แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 



  ๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๙.๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตอืนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 
๙.๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย 
๙.๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานที่สําคัญ  โดย

สรางความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๙.๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพล

เรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
๑๐)  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑๐.๑)  พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมี

ความอุดมสมบูรณ 
๑๐.๒) รณรงคสรางจิตสํานึกเพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทองถ่ินทุกระดับ   
๑๐.๓)  จัดทําระบบกําจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๕  ไทยแลนด ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นตองมีความสัมพันธกับไทยแลนด ๔.๐  โดยใหความสําคัญกับการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีกลุมอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย กลุมเคร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนกิสควบคุม  กลุม
ดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตท่ีเชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยีสมองกลฝง
ตัว กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเปนการพัฒนา เคร่ืองยนตเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม (New 
Engines of Growth) ดวยการเปลี่ยนแปลง ความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู ๒ ดาน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ใหเปนความไดเปรียบในเชิงแขงขัน โดยการเติมเต็ม
ดวยวิทยาการ ความคิดสรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แลวตอยอดความ
ไดเปรยีบเชิงเปรียบเทียบเปน ๕ กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ประกอบดวย 

๑ . ก ลุ ม อ า ห า ร   เก ษ ต ร  แ ล ะ เท ค โน โล ยี ชี ว ภ าพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ า ทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เปนตน 

๒. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย (Medtech) สปา (Spa) เปนตน 

๓. กลุมเคร่ืองมือ อุปกรณอัจฉริยะ หุนยนต และระบบเคร่ืองกลท่ีใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุนยนต (Robotech) เปนตน 

๔. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตางๆ ปญญาประดิษฐและเทคโนโลยี
สมองกลฝงตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มารเก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิรซ (E-Commerce) เปนตน 

๕. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคาสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟสไตล (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ทองเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เปนตน 

 
 

 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
2.1 วิสัยทัศน 
องคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ   

ซึ่งเปนจุดมุงหมายความคาดหวังที่ตองการใหเกิดขึ้นในอนาคตขางหนา ซึ่งจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถิ่นในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังที่จะใหเกิดขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

 

          

 

 
พันธกิจขององคการบริหารสวนตําบลพลสงครามมีดังนี้ 
1.พัฒนาระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ใหไดมาตรฐานและทั่วถึง 
2.สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3.พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนโดยกระบวนการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค 

“ประชาชนอยูดีมีสุข เศรษฐกิจพอพียง ชุมชนเขมแข็ง แหลอารยธรรม 
รักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อยางยั่งยืน” 



4.สงเสริมและพัฒนาการศกึษาพัฒนาคนและสังคมใหเขมแข็ง 
5.สงเสริมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเสรมิสรางสุขภาพอนามัย 
5.สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางงานเพ่ิมรายได สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกประชาชน 

2.2 ยุทธศาสตร 
คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลรวมกับประชาคมทองถ่ิน  สวนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองคกรตางๆ  ที่เกี่ยวของ  ไดกําหนดยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบล  10  ดาน  
ดังนี ้

ยุทธศาสตรที่  1   การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
ยุทธศาสตรที่  2   การพัฒนาการเกษตร 
ยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตรที่  4   การศึกษา 
ยุทธศาสตรที่  5   การพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตรที่  6   การพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
ยุทธศาสตรที่  7   การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตรที่  8   การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ยุทธศาสตรที่  9  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ยุทธศาสตรที่  10 การสานตอแนวทางพระราชดําริ 

 2.3  เปาประสงค 
  (1)  ขุดลอก คคูลองและจัดสรางแหลงนํ้า สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร  

 (๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  สงเสริมและพัฒนาระบบการศกึษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศกึษา 
(5)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา 
(6)  สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใชงานไดดี 
(8)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิต 

  (9)  สนับสนนุการทําเกษตรทางเลือก  
(10)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  
(11)  สงเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผูสูงอายุ  ผูพิการ  และดอย 

โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกระดับเพื่อปองกันและใหมี
การปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ 

(13)  สนบัสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล หมูบาน และชุมชนที่

มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชน ใหมีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางทั่วถึง 

  (18)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ทองถ่ินโคราช 



(20)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ที่
เกี่ยวของ 

(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
(23)  สงเสริมสนับสนุนบุคลากรในหนวยงานให ศึกษา/อบรม หลักสูตรตางๆเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
(24)  สงเสริมและสนับสนุนการตดิตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 
(25)  สงเสริมและสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรที่

เกี่ยวของ ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย  
  (26)  สงเสริมสนับสนุน และรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ใน
การพัฒนาฟนฟูและอนุรักษแหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ     

(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน
ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถิ่นทุกระดับ 

(28)  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม 
 2.3  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหลงกักเก็บน้ําใชสําหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอยางพอเพียง  
   (2)  ประชาชนในตําบลวังโพธ์ิมีรายไดเพิ่มข้ึน 

(3)  โรงเรียน สพฐ. 3 แหง ไดรับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสรมินม  
   (4)  ศพด. 2 แหง ไดรบัการสนับสนนุอาหารกลางวัน  อาหารเสรมินม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
และ ระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนไดรวมกิจกรรม 

(6)  ผูดูแลเด็กเล็กไดรับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กไดมีความรู และมีทักษะเพิ่มขึ้น 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ  การเรียนการสอนอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการชวยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายไดเพ่ิมขึ้น 5% 
(11)  สงเสรมิสวัสดิการสังคม สงเคราะห ผูพิการ ผูดอยโอกาส ผูสูอายุ 6 หมูบาน 
(12)  กลุมสตร ีอสม. ไดทํากิจกรรม รวมกัน  และสรางความสามัคคี 
(13)  ประชาชนไดรับการบริการสาธารณสุขอยางทั่วถึง 6 หมูบาน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามมาตรฐาน 
(15)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางคมนาคมอยางท่ัวถึง 6 หมูบาน 
(16)  ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น ๆ 
(17)  สงเสริมขนบธรรมเนยีม จารตีประเพณี ศลิปวัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน  6  หมูบาน 
(18) สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ ทั้ง 6 

หมูบาน 
(19)  สงเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่

เกี่ยวของ ทั้ง  6 หมูบาน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสรางการบริหารจัดการภายในองคกรใหสามารถปฏิบัติหนาท่ีใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น 6 หมูบาน 



(21)  สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมการบริหารงาน 
(22)  สงเสริมใหเกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของประชาชน

ตามหลกัการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 6 หมูบาน 
(23)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตาง ๆ 6 หมูบาน 
(24)  สงเสริมการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน/ตําบล

และทีมกูชีพกูภัยตําบล 6 หมูบาน 
(25)  สนับสนุนใหมีวัสดุอุปกรณเก่ียวกับการปองกันและการชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชนของการปลูกปา  
(27)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน

ในการรณรงคสรางจิตสํานึก เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของ 6 หมูบาน 
(28)  การกําจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอยางถูกวิธี 6 หมูบาน 

2.4  คาเปาหมาย 
(1)  มีแหลงน้ําพอเพียงตอการอุปโภคบริโภคและทําการเกษตร 
(๒)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรูตอเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพดานเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
(5)  ประชาชนเขาถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนไดใชเสนทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนไดรวมกิจกรรมสงเสริมประเพณี วัฒนธรรม การทองเท่ียว  กีฬาและนันทนาการ

ของทองถ่ิน  
(8)  องคกรปกครองสวนทองถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
(10)  สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรบัการฟนฟูและอนุรักษ 

2.6  กลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 1 การพฒันาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  
แนวทางท่ี ๑ สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืน ใหสอดคลองกับความจําเปน 

และความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

แนวทางที่ ๒ กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

แนวทางที่ 3 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสง เพื่อแกไขปญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเปน
ระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

ยุทธศาสตรที่  2   การพัฒนาการเกษตร 
แนวทางที่ ๑ สงเสริมประชาชนในทองถิ่นใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพ่ือจําหนายและ

เพ่ือการอนุรักษ โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
แนวทางที่ 2 สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
ยุทธศาสตรที่  3   การพัฒนาสังคม 
แนวทางที่ ๑ สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
แนวทางที่ 2สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 

ประชาชนและคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
แนวทางที่ 3  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปนผูนําการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินที่มีคณุภาพ 
ยุทธศาสตรที่  4   การพัฒนาการศึกษา 



แนวทางที่ 1 สงเสรมิการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
แนวทางที่ 2 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสานเทศมาใชเปนเครื่องมือแลละประกอบการศึกษาเปน

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 

ยุทธศาสตรที่  5   การพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน (อสม.) 

แนวทางที่ 2 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหมีการ
เรียนรู การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย 

ยุทธศาสตรที่  6   การพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
แนวทางที่ 1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและเพณีของชุมชนทองถ่ิน เพื่อการ

อนุรักษสืบสานตอและเช่ือมโยงสูกิจกรรมการทองเที่ยว 
แนวทางที่ 2 สงเสรมิและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการ

สรางความเปนเลิศทางดานกีฬา 
แนวทางที่ 3 พัฒนาแหลงทองเที่ยว รวมทั้งกิจกรรมการทองเที่ยวและส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ 
ยุทธศาสตรที่  7   การบริหารจัดการบานเมืองที่ดี 
แนวทางที่ 1 บูรณาการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐและเอกชนองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น เพื่อพัฒนาทองถ่ิน  
แนวทางที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
ยุทธศาสตรที่  8   การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
แนวทางที่ 1 สนับสนุนการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพอเรือน (อปพร.)และอาสาสมัครอ่ืนๆ ดูแล

รักษาความปลอดภัยแลการจราจรในชุมชนหมูบาน 
แนวทางที่ 2 สนับสนุนการฝกอบรมอาสาสมัครปองกันภัยฝายพอเรือน (อปพร.)และอาสาสมัครอ่ืนๆ ดูแล

รักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน 
แนวทางที่ 3 สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตอืนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ  
ยุทธศาสตรที่  9  การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
แนวทางที่ 1 สงเสริม สนับสนุนและรวมมือในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงนํ้า 

ลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
แนวทางที่ 2 สงเสรมิ สนับสนุนและสรางความรวมมือในชุมชนในการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปน

ระบบ 
 

          ยุทธศาสตรที่  10 การสานตอแนวทางพระราชดําริ 
แนวทางที่ 1 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
แนวทางที่ 2 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและใหเขาใจเร่ืองการใชน้ําและ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคุมคา 
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร 

(1)  การพัฒนาชุมชนใหนาอยูมคีวามเขมแข็ง โดยไดรับบรกิารสาธารณะดานโครงสรางพ้ืนฐานที่
จําเปนเพ่ือรองรบัการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและสงเสริมศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน 
(3)  สงเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขมแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
(4)  การกําจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดลอมที่มีอยางย่ังยืน 



(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน 
2.8 แผนงาน 

  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
 

2.8  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม มุงพัฒนา 10 ดาน ไดแก 

การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน การพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาดานสังคม การพัฒนาการ
เกษตร การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาสาธารณสุข การพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
การพัฒนาการบรหิารจัดการบานเมืองที่ดี การพัฒนาอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การสานตอแนวทางพระราชดําริ  

 

3.การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 ในการจัดทํ าแผนพัฒนาทองถิ่ นสี่ป ขององคการบริหารสวนตํ าบลได ใชการวิเคราะห  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand แ ล ะ Trend ป จ จั ย แ ล ะ ส ถ าน ก า ร ณ ก า ร
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวย การวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- ประชาชนมคีวามพรอม  จะมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถิ่น 
- การจัดโครงสรางภายในมีความเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจ 
- มีองคการบริหารสวนตําบลท่ีพรอมจะใหบริการสาธารณะและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

 - มีการประสานรวมมือกันระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการตาง ๆ  
 - ผูนําชุมชนมคีวามเขมแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
 - สงเสรมิการมีสวนรวมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดออน  (W : Weakness)  
 - กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน มีการแกไขเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาทําให 
             เจาหนาที่ผูปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 - องคการบริหารสวนตําบล  มีงบประมาณจํากัด  ทําใหการพัฒนาไมเปนไปตามแผนพัฒนาที่วางไว 
 - การใชทรัพยากรธรรมชาติ และการทาํลายสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน  กอใหเกิดปญหาภัยธรรมชาติ 
 
 



โอกาส  (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนครราชสีมา  หรือหนวยงานที่เก่ียวของสนับสนุนงบประมาณใหองคการบริหารสวนตําบล 
ดําเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  และแผนพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบล 
 - มีเสนทางคมนาคมเชื่อมระหวางจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางดานเศรษฐกิจ   

- นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกระจายอํานาจการปกครองทองถ่ิน  โดยการสรางดุลยภาพ
ระหวางการกํากับดูแล  และความเปนอิสระของทองถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรของทองถ่ิน 
อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ  บทบาทหนาที่ของตนเองกับงานของทองถ่ิน 
 - นโยบายรัฐบาลไมสามารถถายโอนงบประมาณมายัง  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 ทําใหการพัฒนาทองถิ่น
บางเร่ืองตองชะงัก 

- กฎหมาย  ระเบียบ ขอบังคับขาดความยืดหยุน  หรือไมเหมาะสมสอดคลองกับภารกิจหวงระยะเวลาใน
การจัดสรรและการเบิกจายงบประมาณของรัฐบาลมีความไมแนนอน 
 - การดําเนินงานตามนโยบายตาง ๆ ของรัฐบาลมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น  ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น 
ประกอบกับปญหาในพ้ืนที่และความตองการประชาชนมีมาก  แตไมสามารถปฏิบัติไดครบถวน เน่ืองจากจํากัดดวย
อํานาจหนาที่และจํานวนงบประมาณที่มีจํากัด 
 

3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
  ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคการบริหารสวนตําบลพลสงคราม  นั้น  
ไดทําการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสราง
พื้นฐาน 

๑) ขาดแคลนแหลงน้ําใน
การเกษตรและนํ้าประปา
สําหรับอุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน 

- แหลงนํ้าและนํ้าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหลงนํ้า
และมีนํ้าประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

๒) ไฟฟาสองสวางทางและที่
สาธารณะยังไมสามารถ
ดําเนินการครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด 

- ไฟฟา - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและปองกันการ
เกิดอาชญากรรมได 

๓) หมูบายขยายมากข้ึน
ระบบระบายนํ้ายังไม
เพียงพอ  

- ราง/ทอระบายนํ้า - พ้ืนที่ใน อบต. - มีรางระบายนํ้า
สามารถระบายนํ้าได
สะดวก ไมอุดตัน ไม
สงกล่ินเหม็นกอความ
รําคาญ 

๔)  ถนนในตําบล ยัง
เปนภนนดิน ถนนลูกรัง และ
เปนหลุมเปนบอ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนใหประชาชน
ไดสัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนตองการ
เสนทางในการสัญจรไปมา

- เสนทางคมนาคม - เสนทางคมนาคมที่
เปนสาธารณะและ

- มีเสนทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 



เพ่ิมมากขึ้นและ อบต.ไม
สามารถดําเนินการได
เน่ืองจากงบประมาณมีไม
เพียงพอ  

ประชาชนมีความ
ตองการใหดาํเนินการ 

ประชาชนไดรับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

๒. ดานงานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1)มีการระบาดของ 
โรคระบาด โรคติดตอ 

- ดานสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพ้ืนที่ไมมีการ
ระบาดของโรคระบาด  
โรคติดตอ 

๒) ประชาชนในพ้ืนท่ีปวย
เปนโรคเร้ือรังแนวโนมท่ี
เพ่ิมข้ึน เชน เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุมเสี่ยง
และผูปวย 

 

 
 

ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ปริมาณขยะและนํ้าเสียเพ่ิม
มากขึ้น 

 - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและนํ้า
เสียถูกกําจัดใหหมดดวย
วิธีการที่ถูกตอง 

๔) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได
ถูกตอง 

๕) ประชาชนในพ้ืนที่บางราย
มีที่อยูอาศัยไมมั่นคงแข็งแรง 

- ที่อยูอาศัย - ประชาชนในพื้นที่ท่ี
ไดรับความเดือนรอน
เร่ืองท่ีอยูอาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนที่
ไดรับความชวยเหลือ
ซอมแซมท่ีอยูอาศัยให
ม่ังคงแข็งแรง  

๖) มีการขยายตวัของ
ประชากรเพ่ิมมากขึ้นทําให
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บานเรอืนทําใหเกิดเปนชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต อบต. - ควบคุมการกอสราง
อาคารบานเรือนการ
พิจารณาออกใบอนญุาต
เพ่ือไมเกิดปญหาจาก
การกอสรางอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคนํ้าที่ยังไม
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เชน 
จากนํ้าฝน นํ้าที่ไมไดคุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคนํ้าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 ๑) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไมพอเพียง เด็ก
นักเรยีนไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับที่สงูกวาขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครวัยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีส่ือการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ไดรับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน 

๒) เด็กและผูสงูอายุบาง
ครอบครวั ผูสูงอายุอยูตาม
ลําพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผูสูงอายุและเด็กไดรับ
การดูแลที่ดี 



ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณ
ของปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 ๓) ผูพิการไมไดรับความ
ชวยเหลือในดํารงชีวิต 

 - ผูพิการในเขต อบต. - ผูพิการไดรับความ
ชวยเหลือในการ
ดํารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) เยาวชนและวัยรุนติดเกมส 
ส่ิงลามก บุหรี่ เหลา สาเสพติด 
และทองกอนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุนใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตที่ดี 

๕) ประชาชนกรอายุต้ังแต ๓๕ 
ข้ึนไป  ไมไดตรวจสขุภาพ
ประจําป จํานวน  ๒๙๑ คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนที่อายุ ๓๕ 
ข้ึนไปไดรับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

๖) ประชากรที่สูบบุหร่ี 
จํานวน ๓๐๐ คน ด่ืมสุรา 
จํานวน ๑๗๑ คน 

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และด่ืมสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

๓. ดานการวางแผน 
การสงเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การทองเที่ยว 

๑) ประชาชนไมมีการวางแผน
ในการดําเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
ชุมชน 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการดําเนินงานได
เอง 

๒) ขาดแหลงเงินลงทุนในการ
ทํากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
ชุมชน 

- มีแหลงเงินทุนในการ
ทํากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓) ประชาชนขาดสถานที่
จําหนายสินคา 
 

- การพาณชิยกรรม - รานคาแผลงลอย - รานคาแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จําหนายสินคา 

๔) ผลผลิตทางการเกษตร
ราคาตกตํ่าระยะทางในการ
ขนสงผลผลิตไกลจากแหลงรับ
ซ้ือ  

- เกษตรกรในพ้ืนที่ - ผลผลิตมรีาคาสูงข้ึน 

๕) คาแรงตํ่าคาครองชีพสงู
ขาดแคลนการจางงาน 

- ผูประกอบอาชีพ
รับจาง 

- คาแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับคาครองชีพ มีการ
จางงานมากขึ้น 

๖) ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยตอป 
ตํ่ากวา ๓๐,๐๐๐ บาท  
จํานวน ๙ ครวัเรือน    

- ประชาชนที่มีรายได
ตํ่ากวาเกณฑ
มาตรฐาน 

- ไมมีครัวที่ตกเกณฑ
มาตรฐานรายได 

๗) ในเขต อบต. ไมมีแหลง
ทองเท่ียวและกิจกรรมการ
ทองเท่ียว 

- การทองเที่ยว - ในเขตชุมชน - มแีหลงทองเท่ียวใน
เขต อบต. และสงเสริม
กิจกรรมการทองเที่ยว
เพ่ิมมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 

 



ดาน สถานการณภาพแวดลอม 
ภายนอกที่เกี่ยวของ 

ขอบขายและปริมาณของ
ปญหา/ 

ความตองการ 

พื้นท่ี 
เปาหมาย/ 

กลุมเปาหมาย 

ความคาดหวังและ  
แนวโนม 
อนาคต 

๔. ดานการจดั
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบรอย 

๑) การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้น
อาจทําใหเกิดอุบัติเหตุขึ้นได 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เชน 
ติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพ่ือเตือน
ใหระมัดระวัง 

๒) มีการทําลายและลักขโมย
ทรพัยสินของประชาชนและราชการ 
รวมท้ังเกิดการทะเลาะวิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

- ประชาชนและสวน
ราชการ 

- มีการปองกันและ
รักษาความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
ประชาชนละสวน
ราชการ เชน การ
ติดตั้งกลองวงจรปด  
การใหผูนํา อปพร. 
ควบคุมและระงับ
เหตุทะเลาวิวาท 

๕. ดานการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
 

๓) เปนพื้นที่ท่ีมดิีนเค็มและน้ําใตดิน
เปนนํ้าเค็มหรือมีรสกรอย ไม
สามารถใชในการเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได 

- ดินและนํ้าใตดิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปญหาเร่ืองดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหลง
นํ้าจากแหลงอ่ืนเพ่ิม
มากข้ึน   

๔) มีปญหาเรื่องขยะและสัตวเลี้ยง
เพ่ิมมากข้ึนสงกล่ินเหม็นรําคาญ 

- สิง่แวดลอม - ผูประกอบการและ
ชุมชนในเขตพ้ืนที่ อบต. 

- ปญหาขยะและ
สัตวเล้ียงลดลง 
ประชาชนสามารถ
กําจัดขยะและมูล
สัตวไดโดยไมสงผล
กระทบตอชุมชน  

๖. ดานศลิปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถ่ิน 

๑) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพ
รีและ๓มิปญหาทองถ่ินถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศลิปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปญหา
ทองถิ่น ถูกลืมเลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต อบต. - ยกยอง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ
ชาวบานในโอกาส
ตางๆ เพ่ือเปน
ตัวอยางแกเยาวชน
และประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม 
จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญญาทองถ่ิน 
ไมถูกลืมและคงอยู
สืบไป 

 
 

 

 
 
 
 



 
 

สวนท่ี สวนท่ี   ๓๓  
การนาํแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปสูการปฏิบัติ  

 

๑.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน   
ที่ ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐาน 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงาน
อุตสาหกรรมและ

การโยธา 

กองชาง อบต. 
พลสงคราม 

2 ดานการพัฒนา 
การเกษตร 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด อบต. 
พลสงคราม 

3 ดานการพัฒนา 
สงัคม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

แผนงานสังคม
สงเคราะห 

สํานักปลัด อบต. 
พลสงคราม 

4 ดานการพัฒนา 
สงัคมการศกึษา 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ อบต. 
พลสงคราม 

5 ดานการพัฒนา 
สาธารณสุข 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุข อบต. 
พลสงคราม 

6 ดานการพัฒนา 
การทองเท่ียว ศาสนา
วัฒนธรรม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
 

อบต. 
พลสงคราม 

7 ดานการพัฒนาการ
บริหารจัดการบานเมือง
ท่ีด ี

บริหารทั่วไป แผนงานบริหาร
ทั่วไป 

สํานักปลัด 
 

อบต. 
พลสงคราม 

8 ดานการพัฒนาการ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

บริหารทั่วไป แผนงานการรกัษา
ความสงบภายใน 

สํานักปลัด 
 

อบต. 
พลสงคราม 

9 ดานการพัฒนาการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 
 

อบต. 
พลสงคราม 

10 ดานการพัฒนาการ
แนวทางพระราชดําริ 

การเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร สํานักปลัด 
 

อบต. 
พลสงคราม 

 
 
 
 
 



 

สวนท่ี 4 
การติดตามและประเมินผล 

 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดกําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีอํานาจและหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น จะตองดําเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาทองถ่ินจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร
การพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนา
หมูบานหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเปนการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังน้ัน  จึงตองมีการกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ทองถิ่นระดับจังหวัด รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ทองถิ่นระดับจังหวัด  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  รวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนํายุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัดไปใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเองไดตอไป และเพ่ือใหสามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดและตอบสนองความตองการของประชาชนอันจะ
นําไปสูการจัดทํางบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในทองถ่ินไดอยางแทจริง  เปนเครื่องมือในการพัฒนาทองถ่ินให
เขมแข็ง เกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทองถิ่น   

 

ดังนั้น  องคกรปกครองสาวนทองถิ่น  จึงตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหสอดคลองยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนําไปสูการ  
บูรณาการรวมกัน ใหเกิดความสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูแผนพัฒนากลุมจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป  ไทยแลนด 
๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะตองมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตรเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แกไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน จะตองดําเนินการให
คะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซอม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้     
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ขอมูลสภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรประกอบดวย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตรจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ (๕) 
     ๓.๖  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร 
เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. ขอมูลสภาพ
ทั่วไปและขอมูล
พ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ที่ตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหลงน้ํา ลักษณะของปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เชน ขอมูลเก่ียวกับจํานวนประชากร และ
ชวงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงคเคราะห 

(๒)  

(๔) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริหารพื้นฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา โทรศัพท ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว การบริการ การทองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณชิย/กลุม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจําป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถิ่น สินคาพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ขอมูลเก่ียวกับทรพัยากรธรรมชาติ เชน น้ํา ปาไม ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมทองถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ินโดยใชกระบวนการรวมคิด รวมทํา รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกไขปญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อแกไขปญหาสําหรับการพัฒนา
ทองถ่ินตามอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๓)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๒. การวิเคราะห
สภาวการณและ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะหที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใชผลของการบังคบัใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเปนอยูทั่วไป เปนตน 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหสิ่งแวดลอม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐที่มีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค 
SWOT Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดําเนินงานไดแก S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดออน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร 
๓.๑ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตรของ
องคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร
จังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี  สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็นปญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคลองและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน และยุทธศาสตรจังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคลองกับแผนพัฒนากลุมจังหวัด ยุทธศาสตรพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหารราชการ
แผนดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
 
 
 



ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได 
๓.๔ วิสัยทัศน 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ 
 
 
๓.๖ เปาประสงค
ของแตละประเด็น
กลยุทธ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตรใน
ภาพรวม 

วิสัยทศัน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพที่เปนลักษณะเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สัมพันธกับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงใหเห็นชองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ตองทําตามอํานาจหนาที่
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จะนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนนั้น 

(๕)  

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธที่จะเกิดขึ้น มุงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนท่ีจริง ท่ีจะนําไปสูผลสําเร็จทางยุทธศาสตร  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุงหมาย
ในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเปาประสงค ตัวชี้วัด คา
เปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นําไปสูการทําโครงการพัฒนาทองถ่ินใน
แผนพัฒนาทองถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลาว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองครวมที่นําไปสูการพัฒนาทองถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

จะตองมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน 
จะตองดําเนินการใหคะแนนตามเกณฑที่กําหนดไว  ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันท่ี ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณการพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตรการพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบดวย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๕) 
     ๕.๕  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแหงชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ังคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใตหลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลคาดวาท่ีจะไดรับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพจิารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๑. การสรุป
สถานการณการ
พัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและ
สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา อยางนอยตอง
ประกอบดวยการวิเคราะหศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตัวเลขตางๆ เพ่ือนํามาใชวัดผลในเชิงปริมาณ 
เชน การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตนั่งเอง
วาเปนไปตามที่ตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจํานวนที่ดําเนินการจริง
ตามที่ไดกําหนดไวเทาไร จํานวนท่ีไมสามารถดําเนินการไดมีจํานวน
เทาไหร สามารถอธิบายไดตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาทองถิ่นตามอํานาจหนาที่ท่ีไดกําหนดไว 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นําแผนพัฒนาทองถิ่น
สี่ปไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นําเอาเทคนิคๆ มาใชเพ่ือวัดคาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ 
ที่ดําเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงตอความตองการของประชาชน
หรอืไมและเปนไปตามอํานาจหนาที่หรือไม ประชาชนพ่ึงพอใจ
หรอืไม สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ การดําเนนิการตางๆ มีสภาพหรือ
ลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร สามารถใชการไดตามวัตถุประสงค
หรอืไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามท่ีบรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนนิการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
๒) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดําเนินการในเชิงคณุภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตรการพัฒนา 

๑) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลอง
กับยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จน
นําไปสูการจัดทําโครงการพัฒนาทองถ่ินโดยใช SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีพิ้นที่ติดตอกัน 
๒) วิเคราะหแผนงาน งาน ที่เกิดจากดานตางๆ ที่สอดคลองกับการ
แกไขปญหาความยากจน หลักประชารัฐ 

๑๐  



ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กําหนด
วัตถุประสงค
สอดคลองกับ
โครงการ 
๕.๓ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนําไปสูการตั้ง
งบประมาณได
ถูกตอง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตร ๒๐ ป 
 
 
๕.๕ เปาหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคลองกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังนี้ 
เปนโครงการที่มีวัตถุประสงคสนองตอยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่นและดําเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นที่กําหนดไว ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุงไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงคชัดเจน (clear objective) โครงการตองกําหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มี
ความเปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากใหเกิดขึ้นในอนาคตเปนทิศทางที่ตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน สามารถระบุจํานวนเทาไร กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงานอธิบาย
ใหชัดเจนวาโครงการนี้จะทําที่ไหน เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบลงเม่ือไร 
ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลายกลุม ให
บอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคลองกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน (๓) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพคน (๔) การสรางโอกาสความ
เสนอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (๕) การสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคลองแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเปนศูนยกลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (๔) ยึดเปาหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนําไปสูปฏิบัติใหเกิดผล
สัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน ๕ ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิที่เปนเปาหมายระยะ
ยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแขงขันและ
การหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเปนเมือง (๕) การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๖) การบริหารราชการแผนดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได 
๕.๖ โครงการมีความ
สอดคลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคลองกับ
ยุทธศาสตรจังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแกไข
ปญหาความยากจน
หรอืการเสริมสรางให
ประเทศชาติม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคลองกับ
เปาหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกตองตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ
ไปสู Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม 
ทํานอย ไดมาก เชน (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑไปสูสินคา
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวนเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสูการเนน
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคดิ
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แลวตอยอดความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน ดานการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ไดกําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาทองถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใดสวนหนึ่ง
ออกจากกันได นอกจากนี้โครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปนโครงการ
เชื่อมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดที่ไดกําหนดขึ้นเปน
ปจจุบัน 

(๕) ๕ 

เปนโครงการที่ดําเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือรวมดําเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได เปน
โครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให
ทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนทองถ่ินที่พัฒนาแลวดวยการ
พัฒนาปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการไดแก (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมปีระสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรงใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการถูกตอง
ตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน มีความ
โปรงใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ 

(๕) ๕ 

 



 

ประเด็น 
การพจิารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและผลที่
คาดวาจะไดรับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดวาจะ
ไดรับสอดคลองกับ
วัตถุประสงค 

มีการกําหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด  (measurable)  ใช บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใชบอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได เชน การ
กําหนดความพึงพอใจ การกําหนดรอยละ การกําหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงคที่เกิดที่สิ่งที่ไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะ
ไดรับ) 

(๕)  

ผลท่ีไดรับเปนสิ่งที่เกิดขึ้นไดจริงจากการดําเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตั้งไว การไดผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะตองเทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงคควรคํานึงถึง (๑) มีความเปนไปไดและมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตามโครงการ (๒) วัดและ
ประเมินผลดับของความสําเร็จได (๓) ระบุสิ่งท่ีตองการดําเนินงาน
อยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได (๔) 
เปนเหตุเปนผล สอดคลองกับความเปนจริง (๕) สงผลตอการบง
บอกเวลาได 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

๓. สรุปผลการพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม 
๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็เพื่อ
ใชเปนเครื่องมือในการพัฒนา  เปนแนวทางในการบริหารพัฒนาทองถ่ินใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแกไขปญหาใหกับประชาชน  กอใหเกิดประโยชนและสามารถตอบสนอง
ความตองการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนการสรุปผลในภารวมของทองถิ่น  เปนการติดตามผลการนํายุทธศาสตร
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  วาเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อยางไร  ซึ่งสามารถวัดผลไดท้ังเชิง
สถิตติาง ๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใชในการตดิตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร 
ปท่ี 1   2561 ปท่ี 2   2562 ปท่ี 3  2563 ปท่ี 4  2564 ปท่ี 5 2565 รวม 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

            

2.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

            

3.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานจัดระเบียบ
ชุมชน/สงัคมและรักษา
ความสงบเรียบรอย 

            

4.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริการ
จัดการและการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

            

5.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดาน
ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี และภูมิปญญา
ระดับทองถิ่น 

            

6.  ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี 

            

7.  ยุทธศาสตรการพัฒนา
ดานกระบวนการใหบริการ
ประชาชนใหเขาถึงไดอยาง
เสมอภาคเปนธรรมและมี
ประสิทธิภาพ 

            

8. ยุทธศาสตรการ
พัฒนาดานการสงเสริม
การมีสวนรวมของ
ประชาชนในการแกไข
ปญหาและพัฒนา
ทองถิ่น 

            

รวม             

 
 
 
 
 
 
 

 
 



สรุปรายงานผลการดําเนินการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลําดับ

ที่ 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดําเนนิการได (.......... 

โครงการ) 
คิดเปนรอยละ
ของแผนพัฒนา

ทองถ่ิน 

คิดเปนรอยละ
ของแผนการ
ดําเนินงาน 

คิดเปนรอยละ
ของขอบัญญัติ+ 

เงินสะสม 

๑ บรรจุในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน   

  

   

๒ ตั้งในขอบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทําแผนการ
ดําเนินงาน 
- ขอบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดําเนินการได 
- ขอบญัญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 

  

    (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 
  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใชการสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยไดมีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําใหทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดําเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใชในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 
แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 
แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการในงานบริการขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน (ใหหนวยงานภายนอกดําเนนิการ) 
 

๔. ขอเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
๔.๑ ผลกระทบนําไปสูอนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ลาชาเพราะการดําเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนตองผาน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซอน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบ่ือหนายกับกระบวนการจัดทําแผนท่ีมีความยุงยากมากขึ้น 
 ๓. ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุดเพราะขอจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําไดยากและ

บางเร่ืองอาจทําไมได   
 
 
 
 
 
 



 
๔.๒ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นปควรพิจารณาใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบ       

ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินและใหมคีวามสอดคลองกัน   
๒)  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณคลัง              

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่น  
๓)  ควรเรงรัดใหมีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีตั้งในขอบัญญั ติงบประมาณรายจาย                    

ใหสามารถดําเนินการไดในปงบประมาณนั้น   
๔)  องคการบริหารสวนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต

ละดานท่ีจะตองดําเนินการ ซึ่งจะชวยลดปญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจายรายการใหม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


