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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

              ส่วนที ่3  
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค  ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ – เปูาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองจะต้องมีความสัมพันธ์ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของประเทศไทยก าลังอยู่
ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ    ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
 จากผลการประชุมองค์การสหประชาชาติเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ผู้น า
ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ร่วมรับรอง“วาระการพัฒนาปี 2030 ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน” ซ่ึง
ประกอบด้วย 17 เปูาหมาย (Goals),169 เปูาประสงค์ (Targets) และก าลังพัฒนาตัวชี้วัด (Indicators) ของ
แต่ละเปูาหมายรวมประมาณ 230 ตัวชี้วัดเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGS มีก าหนดเวลาด าเนินการ 15 ปี ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2016 – 2030 เป็นเปูาหมายระยะยาว 
นับเป็นภารกิจท้าทายที่ต้องท าต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุความส าเร็จ17เปูาหมายที่ก าหนดไว้  
  1. ยุติความยากจน, ยุติความหิวโหย, สุขภาพที่ดี, การศึกษาที่มีคุณภาพ, ความเสมอ 
      ภาคระหว่างเพศ 
  2.การจัดการน้ าและสุขาภิบาล,การผลิตและบริโภคอย่างยั่งยืน,การต่อสู้ปัญหา                
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,ทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน,ระบบนิเวศบนบก               อย่างยั่งยืน 
  3.พลังงานสมัยใหม่,การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ครอบคลุมและการมีงานที่มีคุณค่า, 
     โครงสร้างพื้นฐานที่มั่นคง,ลดความไม่เสมอภาค,เมืองและการตั้งถิ่นฐาน 
  4.สังคมที่สงบสุขและความยุติธรรม 
  5.หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 
 ที่ผ่านมามักมีข้ออภิปรายถกเถียงกันว่าการพัฒนาแบบไหนจึงจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนการที่องค์การ
สหประชาชาติได้การก าหนดเปูาหมาย เปูาประสงค์ และตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ไว้อย่างชัดเจนจึงเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งต่อการก าหนดเส้นทางการพัฒนาเพ่ือมุ่งสู่เปูาหมาย“การพัฒนาที่ยั่งยืน” 
การท าให้ได้ตาม 17 เปูาหมาย 169 เปูาประสงค์ ก็เชื่อมั่นได้ว่า เราพัฒนาอยู่บนเส้นทางการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ไม่หลงทางเปูาหมาย และเปูาประสงค์เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ก าหนดไว้โดยองค์การสหประชาชาติ เป็น
สิ่งจ าเป็นขั้นพื้นฐานที่ต้องท าเพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน แม้ว่าสถานการณ์แวดล้อมจะเปลี่ยนแปลง ก็ยังเป็น
เปูาหมายและเปูาประสงค์ท่ีจ าเป็นที่ต้องฝุาฟันท าให้ส าเร็จ เช่น การลดและขจัดความยากจน การลดความ
เหลื่อมล้ า การศึกษาท่ีมีคุณภาพ การต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯลฯใช่หรือไม่ว่า 
เปูาหมายและเปูาประสงค์เหล่านี้ ก็เป็นปัญหาส าคัญของประเทศไทยที่เราต้องเร่งแก้ไขเปูาหมายในลักษณะนี้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ต่อการก าหนดกรอบเปูาหมายหลักของการในการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
เพราะมุ่งสู่เปูาหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืน, เพราะเป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกให้การยอมรับว่า ถ้า
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จะท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ต้องท าสิ่งต่างๆ เหล่านี้นอกจากนั้นแล้ว สิ่งที่ควรท าเพ่ิมเติม คือ การก าหนด
เปูาประสงค์ (Targets) ที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องของประเทศเราเอง เช่น ใน 
SDGs ก าหนดไว้ว่า ต้องมีเปูาหมายพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืน เราก็ต้องมาก าหนดกันเองอย่างเหมาะสมว่า 
ภายใน 15 ปีข้างหน้า ประเทศไทยควรมีพ้ืนที่เกษตรกรรมยั่งยืนจ านวนเท่าไหร่ หรือเรามีวิธีการอย่างไรที่จะ
ช่วยกันสร้างสังคมท่ีสันติสุขอย่างยั่งยืน 
  ส าหรับเรื่องตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่วนหนึ่งเราก็ใช้ชุดตัวชี้วัดที่ก าหนดร่วมกันภายใต้การท างาน
ขององค์การสหประชาชาติ มาเป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกส่วนหนึ่งก็ควรมาศึกษาดูว่า ควรมี
การเพ่ิมเติมตัวชี้วัดอะไรอีกบ้าง เพ่ือให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพปัญหาและเปูาหมายของการพัฒนา
ของไทย และที่ส าคัญ คือ การเพ่ิมเติมตัวชี้วัดตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิจารณาถึงเรื่องความมีเหตุผล 
ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกัน ซึ่งเป็นคุณสมบัติส าคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีงานศึกษาของ
สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย ที่ได้ท าการศึกษาเก่ียวกับตัวชี้วัดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงไว้แล้วในหลายด้าน 
เช่น ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการเกษตร ด้านอุตสาหกรรม ฯลฯ ต้องน าความรู้ที่ท าไว้มาใช้ประโยชน์ ซึ่งจะเป็น
การเผยแพร่ สร้างความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างชัดเจนมากขึ้น น าเสนอในรูปแบบ “ตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่ยั่งยืนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ท าให้นานาประเทศเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียงได้ลึกซึ้งมากข้ึน 
17 เปูาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เกี่ยวโยงกับภารกิจหน้าที่ของทุกกระทรวง ดังนั้น หากจะมีการจัดสัมมนา 
จัด Workshop ให้ทุกกระทรวง รวมทั้งภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้มาร่วมคิดระดมสมอง ท าความเข้าใจ
ร่วมกันเรื่องเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และน าเปูาหมาย เปูาประสงค์ของ SDGs มาบูรนาการกับการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนงานของกระทรวงต่างๆ รวมทั้งองค์กรธุรกิจ 
จะท าให้เราเห็นแนวโน้มของพลวัตการเปลี่ยนแปลง มองภาพอนาคตร่วมกัน และมี Roadmap ของประเทศ
ร่วมกัน เพ่ือการมุง่สู่เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใด จากพรรคการเมืองใด ก็
ต้องขับเคลื่อน เดินหน้าตามยุทธศาสตร์ชาติ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ชาติ  เรื่องเปูาหมาย SDGs กับเรื่องยุทธศาสตร์ชาติ และเรื่องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ มีความเชื่อมโยงกัน จากเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ที่กล่าวถึงตอนต้น ชี้ให้เห็นถึงความ
จ าเป็นที่ประเทศไทยต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ มีเปูาหมายระยะยาว มีการด าเนินงานที่ต่อเนื่อง เพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก็จะเป็นแผนที่เชื่อมโยง ถ่ายโยงจากยุทธศาสตร์
และเปูาหมายระยะยาว มาสู่แผนด าเนินงานที่ชัดเจนเป็นช่วงเวลา ทุกระยะ 5 ปี สิ่งที่ต้องเน้นย้ า คือ 
ยุทธศาสตร์ชาติต้องเกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชาติ ร่วมกันคิด ร่วมกันจัดท า ซึ่งเป็น
ข้อก าหนดที่เขียนไว้ชัดเจนในร่างรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติ อยู่ในมาตราที่ 65 “ การจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ ต้องมีการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย ”   ยุทธศาสตร์
ชาติจึงมาจากความต้องการของประชาชน เป็นยุทธศาสตร์ของชาติ ไม่ใช่เป็นยุทธศาสตร์ของรัฐบาลใดรัฐบาล
หนึ่ง ประชาชนทุกภาคส่วนมีความเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมจัดท า และร่วมน าไปปฏิบัติให้เกิดผลรัฐบาลมี
ภารกิจในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ ให้เกิดความก้าวหน้า เกิดความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ส าหรับพรรคการเมืองก็มาแข่งขันกันว่า พรรคใดจะมีนโยบาย มียุทธวิธีที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ไปสู่การ
ปฏิบัติได้ดีกว่ากัน มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลดีกว่ากันยุทธศาสตร์ชาติสามารถปรับเปลี่ยนได้ หากมีความ
จ าเป็น อาจเขียนไว้ว่าให้มีการทบทวนทุกระยะ 5 ปี และ ให้ทบทวนเมื่อสถานการณ์แวดล้อมภายในประเทศ 
สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปจนกระทบกับยุทธศาสตร์ชาติ แต่ต้องมีกติกาชัดเจน ตัวอย่างเช่น หากต้องการ
ปรับเปลี่ยน ต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา ในฐานะท่ีเป็นตัวแทนประชาชน  การจะท าให้ยุทธศาสตร์ชาติ
, เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมทั้งแผนฉบับ



    33 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

ที่จะมีขึ้นในอนาคต สามารถขับเคลื่อน ปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล จ าเป็นต้องมีการปฏิรูป 
ปรับเปลี่ยนระบบการก าหนดจัดท าแผน ให้มีความเชื่อมโยงกันในทุกระดับ , ปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ 
รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร กฎระเบียบ กฎหมายให้สอดคล้องรองรับสิ่งเหล่านี้อยู่ในแผนงาน อยู่ใน 
Roadmap ของรัฐบาลที่จะเร่งรัดให้เกิดผลได้จริงก่อนการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปี 2560 
 
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี 
 ความเป็นมา 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา
ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรี
พิจารณาให้ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) 
และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ ๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ๒ คณะ ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ระยะ ๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
จัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ 
รวมถึงได้พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลใน
การยกร่างยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุม
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ
เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ก่อนที่จะน าเสนอต่อ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการ
บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและ
แผนพัฒนารายสาขาในระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่ างการ
ด าเนินการ ซึ่งคาดว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 
 สาระส าคัญ 
     ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
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สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงใน
ด้านต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและ
การเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้าง
เศรษฐกิจในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพา
อุตสาหกรรมและการส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่
มากขึ้นตามล าดับโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรม
และระหว่างสังคมในเมืองและชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรราย
ย่อยและในภาคชนบทรวมทั้งโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นท่ีห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรม
และบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่มประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เอง
ภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจากต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการ
เป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิด
ภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ 
และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติในรูปแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผัน
ผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดารงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐ 
 
 วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน  เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ”  หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า  “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่  การมีเอกราช  อธิปไตย  และบูรณภาพแห่งเขต
อ านาจรัฐ การด ารงอยู่ อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของ ชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและ การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง  ของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและ ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ สามารถเกื้อกูลประเทศที่มี
ศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
 ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี
การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ ทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
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ทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ  สร้างความเข้าใจถึง
อนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชา
สังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค
และเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ  พัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
 1)ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง    มีเปูาหมายทั้งในการ สร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลด
และปูองกันภัยคุกคามจาก ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม โลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 
  (๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข  
  (๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเชื่อม่ันใน กระบวนการยุติธรรม  
  (๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ
ความมั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล  
  (๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  
  (๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลัง ปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  
รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่
เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
 2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนา แล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและ ปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ 
และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ
เชื่อมั่น การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจน
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การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับ
ไปสู่ส่วนบน ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 
   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ ใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรม การผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ
ที่หลากหลายตาม รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น แหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่
เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และ การพัฒนาสินค้าเกษตรที่มี
ศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ 
ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการ
ใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น - ภาคบริการ โดยขยายฐานการ
บริการให้มี ความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ ยกระดับบริการที่เป็นฐาน
รายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการ
ด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆเป็นต้น ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชน
และสถาบันเกษตรกร  
  (๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ จัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ  
  (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  
  (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความม่ันคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยใน องค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
 ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ คน เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่
แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ี ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ  
  (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง  
  (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
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  (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
 ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจาย
โอกาสการพัฒนาและ สร้างความม่ันคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ เป็นธรรม กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  
  (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูง 
  (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความ 
      เข้มแข็งของชุมชน  
  (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา 
 ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและสร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งม ีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่
การเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ 
  (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มี ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ าเน้น  
        การปรับระบบการบริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรนาการ  
  (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม ๓๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
  (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ       
                     ภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
 ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาท
ภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ  
  (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่  
       เหมาะสม  
  (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
  (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
  (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล ๓๓                      
พฤษภาคม ๒๕๕๙  
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  (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ  
  (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ 
กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา  
 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ 
ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความ มั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ 
แผนปฏิบัติการใน ระดับกระทรวงและในระดับพื้นที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมี เอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน 
ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ 
รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ ชาติและแนวทางใน
การน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพื่อที่ส่วน ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการ
พัฒนาได้อย่าง ต่อเนื่องและบูรนาการ ๓๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  
 ๑) สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน
อนาคตของ ประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน สามารถถ่ายทอดเปูาหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้าน ต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมี
การ ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้  
 ๒) ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนในระดับ ต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ กฎหมายด้าน
การจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร เพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างมี บูรนาการ และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง 
รวมทั้งมีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ  
 ๓) กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดท ายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และ การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการ และการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนด
แผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ๓๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
 ๔) การยอมรับของสังคม มีการสื่อสารเพ่ือสร้าง ความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับฟังความคิดเห็น
จากทุกกลุ่ม สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพื่อให้ได้การยอมรับ จากทุกภาคส่วนในสังคม 
 
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี 12 
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 เป้าหมายการพัฒนา 



    39 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

 1. คนไทยทุกกลุ่มวัยมีทักษะและความรู้ความสามารถ ที่จะเป็นฐานในการพัฒนาประเทศ  
 2. คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตพร้อมรับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ  
 3. คนไทยมีพฤติกรรมเสี่ยงทางสุขภาพที่ลดลงและ มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 4. คนไทยมีจิตส่านึกพลเมืองที่มีทัศนคติและพฤติกรรม ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม มีคุณธรรม 
จริยธรรม และ มีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน  
 2. รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 15 ต่อปี  
 3. ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini Coefficient) ลดลงเหลือ 0.424 เมื่อสิ้นสุด
แผนฯ  
 4. การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดเพ่ิมขึ้น  
 5. สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 7.4 ณ สิ้นแผนฯ  
 6. สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุดลดลง  
 7. เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข การ
คุ้มครองทางสังคม และกระบวนการยุติธรรม  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200 ดอลลาร์ สรอ.  
 2. การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 และ 7.5 ต่อปี ตามล่าดับ  
 3. มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0  
 4. ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปีและปัจจัย
แรงงานเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี  
 5. กรอบอัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 +/- 1.5 หนี้สาธารณะคงค้าง ณ สิ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดไม่ขาดดุล  
 6. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน เฉลี่ยปีละ 
47,000 ล้านบาท  
 7. ประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่ายต้องเสียภาษีมีการยื่นแบบเพ่ือช าระภาษีที่ถูกต้องเพ่ิมขึ้น  
 8. เลื่อนอันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMDให้อยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 
ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด  
 9. ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภาครัฐ) ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล่าดับ  
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 10. เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเป็น 59,460 บาทต่อครัวเรือน และพ้ืนที่
การท่าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึนเป็น 500,000 ไร่  
 11. มีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จ านวน 15 พ้ืนที่  
 12. ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท และอันดับความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30  
 13. สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 45  
 14. เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงิน ประกอบด้วย (1) ปรับเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันในภาคการเงิน (2) เพ่ิมคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก (3) ลด
สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบให้เหลือไม่เกินร้อยละ 2 และ (4) เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
 2. การด่าเนินนโยบาย แผนงาน โครงการพัฒนาและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในพ้ืนที่ 25 ลุ่มน้ า
ของประเทศ อยู่บนหลัก ความพอประมาณ มีเหตุผลและมีความยั่งยืน ประชาชนทุกระดับสามารถเข้าถึง
ทรัพยากรน้ าเพ่ือการบริโภค อุปโภคได้อย่างมั่นคง ปลอดภัยและเท่าเทียม  
 3. สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ 
โดยให้ความส าคัญเป็นล่าดับแรกกับการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการคุณภาพน้ า และคุณภาพอากาศ  
 4.เพ่ิมศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
     ยุทธศาสตร์ที่ 5 ความม่ันคง 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลัก ของประเทศตลอดไป  
 2. ประเทศชาติมีความม่ันคงทุกมิติ และสังคมมีความสมานฉันท์เพ่ิมข้ึน  
 3. พ้ืนที่จังหวัดชายแดนใต้มีเศรษฐกิจดีขึ้นและประชาชนมีสันติสุข มีอาชีพสุจริต มีการศึกษาที่มี
คุณภาพ และปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น  
 4. ประเทศไทยสามารถรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงและ มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศเพ่ิมขึ้น  
 5. ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับความ
เสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก  
 6. สาธารณภัยต่าง ๆ ได้แก่ ภัยแล้ง ภัยหนาว อุทกภัย ดินโคลนถล่ม ไฟปุาและหมอกควัน น้ ามัน
รั่วไหลในทะเล และการกัดเซาะมีแนวโน้มลดลง  
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     ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ
ธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับ สองของอาเซียน เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12  
 2. เพ่ิมจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทที่มี การบริหารจัดการที่ดี  
 3. เพ่ิมคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50  
 4. ลดข้อร้องเรียนของประชาชนที่ไม่ได้รับการอ่านวยความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เป็นธรรม  
     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 16 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม มีเปูาหมาย ลดความเข้มการใช้
พลังงาน (Energy Intensity: EI) อยู่ที ่12.83 พันตันเทียบเท่าน้ ามันดิบ/พันล้านบาท ในปี 2564 รวมทั้งมี
เปูาหมายในการลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยเป็นร้อยละ 12 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ (ณ 
ราคาประจ่าปี) ในปี 2564 โดยในส่วนของต้นทุนค่าขนส่งสินค้าจะลดให้ต่ ากว่าร้อยละ 7 ของผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ  
 2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบคมนาคมขนส่ง มีเปูาหมายที่จะเพ่ิมปริมาณการขนส่ง
สินค้าทางรางจากร้อยละ 2 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 และปริมาณการขนส่งสินค้าทางน้ าเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 
15 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 มีปริมาณผู้ใช้ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน โดยในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 5 เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและ ท่าอากาศยานในภูมิภาคมีขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารเพิ่มขึ้นเป็น 100 
และ 42 ล้านคนต่อปี ตามล่าดับ  
 3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และ
ประสิทธิภาพในการอ่านวยความสะดวกทางการค้าอยู่ในอันดับดีขึ้น และบุคลากรด้านโลจิสติกส์ได้รับการ
พัฒนาให้มีผลิตภาพสูงขึ้น รวมทั้งมีปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านเข้า-ออก ณ ด่านการค้าชายแดนส าคัญท่ี
เชื่อมต่อกับโครงข่ายทางเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี  
 4. การพัฒนาด้านพลังงาน มีเปูาหมายเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายเป็นร้อยละ 17.34 และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟูาให้เหลือร้อยละ 47 ในปี 
2564  
•การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล มีเปูาหมายที่จะขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ได้ร้อยละ 85 ของ
หมู่บ้านทั่วประเทศ และมีผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัลรายใหม่เพ่ิมขึ้นจ านวนไม่น้อยกว่า 1,000 ราย รวมทั้ง
หน่วยงานภาครัฐมีระบบความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการรับมือภัยคุกคามทางออนไลน์อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด  
 5. การพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) มีเปูาหมายขยายก าลังการผลิตน้ าประปาและ
กระจายโครงข่ายการให้บริการน้ าประปาครอบคลุมพ้ืนที่บริการในเขตนครหลวง ร้อยละ 100 ภายในปี 
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2561 ในเขตภูมิภาค/เทศบาล ให้ครอบคลุมร้อยละ 80 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ และจัดหาน้ าสะอาดหรือก่อสร้าง
ระบบประปาหมู่บ้านให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านเมื่อสิ้นสุดแผนฯ ลดอัตราน้ าสูญเสียระบบส่งและจ่าหน่ายน้ าใน
เขตนครหลวงให้มีความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ 20 และเขตภูมิภาค/เทศบาลให้มีความสูญเสียน้อยกว่าร้อยละ 
25 ภายในปี 2564 รวมทั้งมีการจัดตั้งองค์กรก ากับดูแลกิจการประปาที่เป็นเอกภาพ และมีกฎหมายรองรับ
การด่าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แล้วเสร็จภายในปี 2562  
     ยุทธศาสตร์ที ่8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP และมีสัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70:30  
 2. เพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน  
 3. เพ่ิมอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และด้านเทคโนโลย ีจัดโดย 
IMD ให้อยู่ในล่าดับ 1 ใน 30  
     ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ช่องว่างรายได้ระหว่างภาคลดลง  
 2. มีการกระจายรายได้ของประชาชนอย่างเป็นธรรมมากข้ึน  
 3. เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี และการเดินทาง
สะดวก  
 4. พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 5. พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนมีการพัฒนาที่เกิดผลเป็นรูปธรรม  
     ยุทธศาสตร์ที่ 10 การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 เป้าหมายการพัฒนา 
 1. ประเทศไทยมีบทบาทน่าในภูมิภาคทั้งทางด้านโลจิสติกส์ การค้า การบริการและการลงทุน  
 2. ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายความเจริญในภูมิภาคเอเชีย กลุ่มอาเซียน และอนุภูมิภาค
เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค และในส่วน
ขยายครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้  
 3. ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาค และภูมิภาคอาเซียน มีความเชื่อมโยงกัน เพ่ือรองรับการพัฒนา
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  
 4. ไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี เป็นที่เชื่อมั่นของนานาชาติในฐานะประเทศที่มาตรฐานด่าเนินการต่างๆ 
เป็นไปตามมาตรฐานสากลและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  
 5. ไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค โดยมีส่วนร่วมส าคัญ ในการ
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ  
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 6. ภาคเอกชนไทยมีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน การขยายตลาด 
ทั้งตลาดเดิมและตลาดใหม่  
 
1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
    แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ในการด าเนินการเพ่ือบรรลุกับนโยบายการพัฒนาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ   เพ่ือไห้สอดคลอง
กับบทบาท และ วิสัยทัศนอยางเหมาะสม ไดก าหนดกลยุทธการพัฒนาในแตละดานที่ชัดเจนและเปนไปอยา
งสอดคลองกับบทบาท ศักยภาพ อันน าไปสูการแกปญหาของพ้ืนที่ โดยแบงชวงการพัฒนา 3 ระยะ ไดแก ผัง
กลยุทธระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555) ผังกลยุทธระยะ 10 ป (พ.ศ. 2560) และผังกลยุทธระยะ 15 ป (พ.ศ. 
2565) โดยมีแนวทางในการก าหนดกลยุทธสรุปไดดังนี้ 
 กลยุทธที่ 1 การพัฒนาภาคเปนศูนยกลาง การเกษตรเศรษฐกิจ ดวยความส าคัญของการเกษตร
ประกอบกับการขนสงที่สามารถเชื่อมตอกับประเทศเพ่ือนบานอยางสะดวกจึงควรพัฒนาภาคใหเปนศูนยกลาง
การเกษตรเศรษฐกิจโดยใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูอยางมี ประสิทธิภาพ เพ่ือใหผลผลิตรวม
ทางการเกษตรเพิ่มขึ้นและใหเกิดการกระจายการผลิตดานการเกษตรโดยยึดหลักการ อนุรักษสิ่งแวดลอมดาน
การเกษตรเปนส าคัญ 
 กลยุทธที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพ ของพ้ืนที่ ปจจุบันเศรษฐกิจของภาคก าลัง
ขับเคลื่อนไปขางหนาอยางตอเนื่องสูความส าเร็จ เพราะที่ตั้งของภาคและความ เชื่อมโยงกับภูมิภาคอ่ืนของ
ประเทศและกับประเทศเพ่ือน บานกลุมอินโดจีน และการขยายบทบาททางเศรษฐกิจให เปนประตูการคาสูกลุ
มประเทศอินโดจีนแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ     จึงเนนโอกาสสรางความส าเร็จจากศักยภาพทางดานเศรษฐกิจ
ของภาค โดยเนนการพัฒนาอุตสาหกรรม โดยใชฐานทรัพยากรในภาคมาเปนวัตถุดิบในการผลิต 
 กลยุทธที่ 3 การพัฒนาเมืองศูนยกลาง การคาและ บริการ จากความเหมาะสมของพ้ืนที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือทั้งใน ดานระบบโครงขายที่ถือวามีความสมบูรณตลอดจน โครงการพัฒนาขนาดใหญที่
ภาครัฐไดใหการสนับสนุน ซึ่งจะสงผลใหการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือเปนศูนยกลางการคาและ บริการไปสูประเทศ
ในกลมุอินโดจีน สามารถที่จะท าไดงายขึ้นและมีความสะดวกมากขึ้น 
 กลยุทธที่ 4 การพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งทองเที่ยว ตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ ทรัพยากร
ธรรมชาติปจจุบันรัฐบาลใหความส าคัญกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว    โดยเนนใหประเทศไทยเปนแหลงทอง
เที่ยวคุณภาพระดับโลก (World Class Class Tourist Destination) ส าหรับภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมุงเน
นยกระดับมาตรฐานการทองเที่ยว ของภาคใหมีความพรอมเหมาะสมตอการรองรับกิจกรรม การทองเที่ยว
ระดับนานาชาติ 
 กลยุทธที่ 5 การอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมประวัติศาสตรและวัฒนธรรม
อยางสมดุลและยั่งยืน ปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นในหลายพ้ืนที่ เนื่องจากความไม สอดคลองระหวางการ
พัฒนาทางดานเศรษฐกิจและการ อนุรักษสิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม ดังนั้น จ าเปนตองมีการ
พัฒนาและอนุรักษพ้ืนที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม 
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 กลยทธ์ที่ 6 การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติในแตละปภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตองประสบกับป
ญหาภัยธรรมชาติไดแก น้ าทวม ภัยแลง นอกจากนี้ยังมีปญหา ดินเค็ม และปญหาดินถลม ปญหาเหลานี้ลวนเป
นอุปสรรคตอการพัฒนาภาคและกอใหเกิดความเสียหายแกประชาชนเปนอยางมาก ดังนั้นจ าเปนตองมี
แผนงานเพื่อปองกันและ แกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธที่ 7 การสรางสมดุลในการพัฒนาระหวาง เมืองและชนบทเพ่ือพัฒนาวิถีชีวิตชุมชนและ สิ่ง
แวดลอมใหดีขึ้นการพัฒนาเมืองและชนบท จ าเปนตองพัฒนาไปพรอมๆกับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
การขนสง และ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งการพัฒนานี้จะชวย ลดความเหลื่อมล าระหวางสังคม 
ชนบทและเมือง การพัฒนา กิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยการกระจายไปในพ้ืนที่รอบนอก จะเปนการเพ่ิมแหล
งงานใหกับแรงงานในพ้ืนที่ สงผลใหระบบเศรษฐกิจทองถิ่นดีขึ้น แตการพัฒนาดังกลาวจะตอง ค านึงถึง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่ดวย 
 กลยุทธที่ 8 การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงอยางมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบคมนาคมขนสงตอง
ท าการปรับปรุงใหได มาตรฐานเพ่ือความสะดวกและปลอดภัย ประกอบกับการ ขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ภาคมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะ การคากับประเทศเพ่ือนบาน ประเทศกลุมอินโดจีน ประเทศจีนตอนใต
และพมา จ าเปนตองสรางระบบการขนสงคนและสินคาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว ประหยัดและ 
ปลอดภัย เปนสิ่งที่จ าเปนและส าคัญตอการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือขยายโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากร และ เพ่ือสรางความสมดุลในการพัฒนาระหวางเมืองและชนบท ซึ่งสอดคลองยุทธศาสตรการ
กระจายความเจริญ และการ พัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน 
 กลยุทธ์ที่ 9  การพัฒนาแหลงน้ าใหเพียงพอส าหรับการอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
เนื่องจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประชากรมากที่สุดของ ประเทศ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดาน
การเพาะปลูก เลี้ยงสัตวและประมง ดังนั้นน้ าจึงเปนปจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญในการด ารงชีวิต การพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมของภาค โดยมีแผนงานการเพ่ิมปริมาณน้ าตนทุน การเพ่ิมการเก็บกักน้ า และการพัฒนา
ระบบกระจายน้ า 
 กลยุทธที่ 10 การพัฒนาทางดานการศึกษาและ สาธารณสุขอยางทั่วถึง เนื่องจากการพัฒนาการให
บริการในดานการศึกษาและ สาธารณสุขในแตละแหงของภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยูใน ระดับที่แตกตางกัน 
สถานบริการที่มีบุคลากรและอุปกรณ พรอมจะกระจุกตัวอยูในพ้ืนที่เมืองใหญๆ เชน เมืองนครราชสีมา เมือง
ขอนแกน เมืองอุดรธานีเปนตน ดังนั้นจึง ควรมีการพัฒนาการบริการขั้นพ้ืนฐานนี้ใหทั่วถึง เพ่ือใหประชาชนมี
โอกาสที่จะไดรับบริการอยางเทาเทียมกัน 
 กลยุทธ์ที่ 11 การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ และเปนมิตรกับสงแวดล้อมการ
จัดการดานพลังงานถือเปนปจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศและภาค    ปจจุบันปญหา
การใชพลังงานและปญหาสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการใชพลังงานมี ความรุนแรงมากขึ้น เชน ภาวะโลกรอน 
ดังนั้นในการวางแผนการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะตองใหความส าคัญกับการจัดการพลังงานอันจะเป
นฐานขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจในพื้นทีโ่ดยมีแผนงานพัฒนาใหภาค ตะวันออกเฉียงเหนือเปนศูนยกลางดานจัดส
งพลังงาน ประเทศเพ่ือนบาน  และจัดหาพลังงานทดแทนและอนุรักษ พลังงาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้
ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย  
หนองบัวล าภู และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตรการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 

  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลน
น้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
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(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
         แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ ) 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) ได้
จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากท้ัง 4 จังหวัด ทุกข้ันตอน ตั่งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัง
ชี้วัด แผนงานและโครงการ  
     วิสัยทัศน์ “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท้องเที่ยวอารยธรรม Logistic และการค้าชายแดน เชื่อมโยง
กลุ่มอาเซียน” 
ยุทธศาสตร์ 
 1.เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2.เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ์ อารยธรรมและไหม 
 3.เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาค และการค้าชายแดน 
 4.เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป้าประสงค์รวม 
 1.เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
 2.เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยว และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 3.เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค    
และประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรกรรมและแปรูปอาหารเข้าสู่ครัวโลก 
      เปูาประสงค ์
  1.ข้าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ 
                 ต่างประเทศ 
  2.มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน 
  3.ส่งเสริมปลูกอ้อยเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให้ได้มาตรฐาน 
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  4.ส่งเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือการค้าในประเทศและกลุ่มประเทศอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารจัดการท่องเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค้าชายแดนเชื่อมโยง 
กลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
      เปูาประสงค ์
  1.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
     เปูาประสงค์ 
  1.สร้างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค้าและการค้าชายแดน 
 

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลได้จัดท า

แผนสี่ปีโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านอุตสาหกรรม
การเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคมคุณภาพ  พัฒนาเมือง
น่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) มีรายละเอียดดังนี้  
 
 
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของ
ชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

                 “โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม” 

เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปูองกันสถาบันหลักของ
ชาติ 
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 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทศาสตร์ที่ 
เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑.  อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่ม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลคา่สินคา้ 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลคา่สินคา้และ
บริการภาคนอกการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตนกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพิ่ม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
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๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพใน
พื้นที่(ครัวเรือน) 

ท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนตา่งๆ โดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอย่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของ
ครัวเรือน 

 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เปูาประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
๘. จ านวน
ผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิ่มข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตของสนิค้าและบรกิาร 
๑๒.สนับสนุนการพฒันา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพืน้ฐานและโลจสิติกส ์กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองน่าอยู่ 

๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความเลื่อม
ล้ า 

๑. ร้อยละของประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจน 
(%) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 
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๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ (Gini 
Coefficient) 

๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิง่อ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพืน้ฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปูองกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
ส านักงานแรงงาน(%) 
๔. ร้อยละความ
ครอบคลุมของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน(%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสงัคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการได้
อย่างครอบคลุม 

๕. จ านวนศนูย์
ช่วยเหลือสัตว์เร่ร่อนใน
พื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา(ศูนย)์ 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพื่อสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (คร้ัง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสงัคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
 
 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทางสงัคม
ขอรับบริการจากส่วนราชการที่
รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

 ๔. เพื่อให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตแพทย์/คน) 
 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทลัได้รบั
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยดีิจิทัล (คน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
 
 
 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตแพทย์เพิ่มเพื่อรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพฒันา
บุคคลากรด้านการบริการเพิ่มขึ้น 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะดา้นเทค
โนโยลีดิจิทลัแก่ประชาชน ทุกสาขา
อาชีพ 
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๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ปี  
 
 
 
๑๓. อัตราการได้รับงานท า
ของบัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี 
(%) 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net 
ม. ๓ (คะแนน) 

๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พื้นที่ ในทุกดา้น 
๑๔. ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑติที่จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการวา่งงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพื่อให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 

 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยื่งยืน 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ปาุไม้ในจังหวัด 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจัดการน้ า
เพิ่มข้ึน (ไร่) 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปูองกันน้ ากัดเซาะตลิง่ (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพืน้ที่
ระบบปูองกันน้ าท่วมในพืน้ที่
ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรปาุไม ้
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ปาุไม ้
๓. การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลด
ปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าทัง้ในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบปูองกันน้ าท่วม
ในพื้นทีชุ่มชนเมือง 

 ๒. เพื่อใช้พลังงาน ๗. สัดส่วนปริมาณการใชน้้ ามนั ๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการ
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อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เชื้อเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
๘. สัดส่วนปริมาณการใชไ้ฟฟูา
ภาคครัวเรือนต่อประชากร 
(ล้านกิโลวัตต/์คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใชไ้ฟฟูา
ในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต-์ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใชน้ า
มันเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม 
ต่อ GPP ภาคอุตสาหกรรม 
(ลิตร/ลา้นบาท) 
 
 

ใช้ยายพาหนะสว่นตัว โดย
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟาู 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟาู 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการ
ลดชั่วโมงการผลติลงในบาง
ช่วงเวลา 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
การเสริมสร้าง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวติและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกปอง
สถาบนัหลักของชาติ 

๑. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความส าคัญ
ของสถาบันหลักของชาติ 
(ต าบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบนัหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทางพระราชด าริ 

 ๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิต ิ
 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ต าบล) (ต่อ) 

๔. การปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานตา่งดา้วผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย ์
๖. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาต ิ
๘. การปูองกันลการแก้ไขปัญหา
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การปูองกันและการแก้ปัญหา
ภัยพิบัต ิ
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 ๑๐. การปูองกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจงัหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

 ๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉนัท์ในชาต ิ

๔.สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 
 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม 
(ต าบล) 

๑๒. ส่งเสริมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉนัท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกส่วนภาค 

 
 
 
 

ยุทศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศษสตร์ที่ ๕ การ
พัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟูา (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่เข้าถึง
อินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนคร้ังที่ให้บริการภาครฐั
รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เชิงรุก 
(ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถ่ินที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงินอุดหนนุ
เฉพาะกิจ (%) 

๑. เพิ่มขีดความสามารถการ
ให้บริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพิ่มขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 ๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสทิธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใสใน
องค์กร 
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รวม 
๕ ยุทธศาสตร ์

รวม 
๑๕ เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์รวม 

๑) เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู ่

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบนั
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีสมรรถนะ
สูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธผิล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่างยั่ย
ยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกปูองสถาบันหลัก
ของชาติและความ
ปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕) การพัฒนาระบบ
การบริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
 

๓ เปูาประสงค ์ ๔ เปูาประสงค ์ ๓ เปูาประสงค ์ ๓ เปูาประสงค ์ ๒ เปูาประสงค ์

 
ตัวชี้วัด 

 
๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 
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กลยุทธ์ 

 
๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
1.วิสัยทัศน์ 
 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
2.พันธกิจ 
 ปฏิบัติภารกิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (และท่ีแก้ไข
ถึง ฉบับที่4 พ.ศ.2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และท่ีแก้ไขถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ.2542) 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.
2546)พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2542 และตามกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ 
3.เป้าหมายการพัฒนา 
 3.1ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร                                                                                                                                                                                                                                          
 3.2ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาและคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
 3.3ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร 
 3.4ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ด ี
 3.5ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
 3.6ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน 
 3.7ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
 3.8ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
 3.9ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเวริมการท่องเที่ยว 
 3.10องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลที่ดีขึ้น 
 3.11ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3.12สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุกรักษ์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
      แนวทางการพัฒนา 
  1.ประสานและบริการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 
เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
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  2.พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือุปโภคบริโภค รวมทั้ง
วางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  3.พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
     แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.พัฒนาและเตรียมการบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็นผู้มีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
  3.สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  4.ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
  5.ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  1.พัฒนาปรับปรุงพันธ์พืชและเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  2.ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
  4.ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
  5.สนับสนุนการท ากรเกษตรทางเลือก ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่ายและ
เพ่ือการอนุรักษ์ 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  1.ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
  2.ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  3.ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  4.ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น 
  5.ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  6.ด าเนินโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นที่ 
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 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุข 
      แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
  2.ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงาน หรือองค์กรที่เก่ียวข้อง 
  3.ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพที่แข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย์ 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
  2.ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  3.ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  4.ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุมค่า 
  5.ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนคราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา 
     แนวทางการพัฒนา 
  1.พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  2.พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
  3.สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  4.ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศเลิศทางด้านกีฬา 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
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      แนวทางการพัฒนา 
  1.ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
  3.สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซยีน 
  4.บูรนาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครฐั และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  5.เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
  6.เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       แนวทางการพัฒนา 
  1.ส่งเสริมสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
  2.ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  3.ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และถานที่ส าคัญ โดย
สร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  4.สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพล
เรือน (อปพร.)และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  1.พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าตะคลอง และปุาไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 
  2.รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
  3.จัดท าระบบขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
2.ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“ ประชาสามัคคี  สุขภาพดีถ้วนหน้า  ไม่พึ่งพายาเสพติด  เศรษฐกิจพอเพียง ” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 เป้าประสงค์รวม 
  1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
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  2) เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  3) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
  4) เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคง ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปกปูองสถาบันหลักของ
ชาติ 
  5) เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
  2) ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
  3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
  4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
  5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี
2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการอุปโภค
และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และให้เข้าใจเรื่องการใช้น้ า และ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คุ้มค่า 
 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
  2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลด้านการศึกษา คร ูนักเรียน ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม
มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
 
  2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
  2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต ส่งเสริม
ให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ พัฒนา
สินค้าOTOPให้มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตร อาสาสมัครเกษตร 
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  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพน าเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายสินค้า
ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
  3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
  3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่ายและเพ่ือ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น าการ
พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 
  4.2 ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
  4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
  4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น เพ่ือเตรียม
ยกระดับเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4.5 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกันและ
ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
  4.6 ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
  4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง
จัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ ผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเมือง 
 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 
  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน
เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและ
หน่วยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความจ าเป็น
และความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
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  6.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  6.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ 
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  6.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่ง เพ่ือแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็น 
ระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 

7.1 พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  7.2 พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด 
หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจนองค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 
  7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้างเครือข่าย เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง 
ภายในประเทศและต่างประเทศ 
  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 
 
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้รองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยนความรู้และ ทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถิ่น
ในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ ในโลก 
8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพ่ือให้บริการกับประชาชนให้สะดวก 
รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
  8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรม
การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน
และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
  8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  8.5 พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม 
  8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
  9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่เก่ียวข้อง
ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
  9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ เพ่ือสร้าง
ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน
(อปพร.) และอาสาสมัครอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและ
การจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
  9.5 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  9.6 ส่งเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแก้ไขปัญหาการจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถใช้
ถนน 
  9.7 ส่งเสริมสนับสนุนการปูองกันอุบัติเหตุการใช้ถนน 
 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
  10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ
พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุม่ น้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
  10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน ใน
การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ 
  10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 
 
๒.๓. ตัวช้ีวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ ๑.ร้อยละประชาชนเข้าร่วมโครงการ 

๒.จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ๑.ร้อยละของเด็กเยาวชนเข้าร่วมโครงการ 

๒.จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 
๓.ร้อยละเด็กที่ได้รับประทานอาหารกลางวัน 
๔.ร้อยละเด็กที่ได้รับประทานอาหารเสริมนม 

๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร ๑.ร้อยละของประชาชนพึงพอใจ 
๒.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมอาชีพ 
๓.จ านวนโครงการ/กิจกรรมในการฝึกอาชีพ 
๔.ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน 
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๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม ๑.ร้อยละของผู้พิการที่ได้รับการดูและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๒.ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการดูและส่งเสริม
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓.ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา 
 ผู้พิการ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากรัฐ 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 
   สาธารณสุข 

๑.ร้อยละประชาชนเข้าร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาชุมชนด้านสาธารณสุข 
๓.ร้อยละของการลดลงของโรคระบาดและ
ไข้เลือดออก 
๔.ร้อยละของปัญหายาเสพติดลงลด 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ตัวช้ีวัด 
๖.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น ๑.ร้อยละระยะทางของถนนที่ได้มาตรฐาน 

๒.ร้อยละของประชาชนเดินทางสะดวก 
๓.ร้อยละของอุบัติเหตุลดลง 
๔.ร้อยละของครัวเรือนมีน้ าส าหรับอุปโภค-บริโภค 
๕.ร้อยละของสิ่งปลูกสร้าง 
๖.ร้อยละของครัวเรือนที่มีไฟฟูาใช้ 

๗.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว 
ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

๑.ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ 
๒.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริม
ประเพณีท้องถิ่น 
๓.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
กีฬา 
๔.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๘.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๑.ร้อยละของประชาชนพึงพอใจต่อการด าเนินงาน
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
๒.ร้อยละจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเอง 
๓.ร้อยละของความพึงพอใจในการท างานของ 
บุคลกรและการให้บริการ 
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๙.ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความสงบและความ
ปลอดในชีวิตและทรัพย์สิน 

๑.ร้อยละของการลดลงของบุติเหตุ 
 ๒.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาด้านการรักษาความสงบและความปลอดใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 
๓.ร้อยละของผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี คนชรา 
 ผู้พิการ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงจากรัฐ 

๑๐.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑.ร้อยละจ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาสิ่งแวดล้อม 
๓.ร้อยละจ านวนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว  
๔.ร้อยละ 

 
 
 
๒.๔.นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 

คณะผู้บริหารจะยึดหลักการท างานเป็นทีม และด าเนินงานโดยมีวิสัยทัศน์ดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเมืองและและบริหารราชการ 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร เพ่ือให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 

จักรไทย พ.ศ.2550  ที่ได้ให้ความส าคัญกับกากระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น  ให้ความเป็นอิสระแก่
ท้องถิ่น  ในการก าหนดนโยบาย การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล  ดังนั้นจึงมีความเป็นที่
จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การบริหารส่วนต าบล  ตลอด จนการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกของพนักงาน  เจ้าหน้าที่และลูกจ้างในการบริการประชาชน  ให้
ได้รับความสะดวก  รวดเร็ว  และเกิดความพึงพอใจดังนี้ 

 1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการบริหาร
จัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  และเป็นหน่วยบริการสังคมที่ดีมีมาตรฐานด้วยการ
ส่งเสริมสร้างความร่วมมือ ประสานงานกับทุกฝุายที่เก่ียวข้อง สร้างกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ
และยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นข้าราชการพนักงานและลูกจ้างซึ่ง  เป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของ
ต าบลคลองเมืองพร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน สร้างความ
สะดวกลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการให้บริการเพ่ือรองรับการ
บริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
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 1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชนและคณะกรรมการชุมชน ด าเนินกิจกรรม และ
โครงการต่าง ๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  รวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน เพ่ือพัฒนายกระดับการ
ขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของต าบลน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 1.3 ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการท างาน ทั้งภาครัฐองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ และพ้ืนที่อ่ืนๆ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน 

 1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บและพัฒนารายได้  ให้มีความท่ัวถึง เป็นธรรม รับฟังความคิดเห็น
จากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่มกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ 
โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 

 1.5 ปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ เพ่ือรองรับการให้บริการแก่ประชาชน  ในการติดต่องานต่างๆ 
เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร ศูนย์กลางการเรียนรู้ระดับต าบล 

  

2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

 พัฒนาศักยภาพของประชาชนในต าบล  ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข และการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ดังนี้ 

 2.1 ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกแก่การด าเนินงานด้านสวัสดิการส่งเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพ่ึงตนเองได้ รวมทั้งได้รับการช่วยเหลือและ
ได้รับการบริการอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 

 2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและสันทนาการ  เพ่ือสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชน  ให้
เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สนับสนุนให้มีการแข่งขันกีฬา เพ่ือก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
และปลูกฝังค่านิยมที่ดีต่อการกีฬา 

 2.4 ปูองกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากพ้ืนที่  ประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานของรัฐ  เอกชนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันปูองกันและแก้ปูญหาอย่างใกล้ชิดเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความ
เข้าใจที่ถูกต้องให้แก่เยาวชน และสถาบันครอบครัว 

 2.5 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมที่สอดคล้องกับทิศทางของการสร้าง สุขภาวะแบบองค์รวมและ
การสร้างสังคมที่ดีมีสุข  มีความเป็นชุมชนน่าอยู่  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินการปูองกัน
และบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ  ที่อาจเกิดขึ้นทุกเวลา 

 3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
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 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปการศึกษาเจตนารมณ์แห่งรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  เพ่ือพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้  อันเป็นเงื่อนไขไปสู่ระบบ
เศรษฐกิจฐานความรู้ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันที่จะเรียนรู้และฝึกอบรมได้ตลอดชีวิตและมี
ปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจและปัญหาสังคม  
โดยยึดหลักการศึกษาสร้างชาติสร้างคนและสร้างงานตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนด้านการศาสนาศิลปวัฒนธรรม
ให้เกิดความรู้คูคุ่ณธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี้ 

 3.1 สนับสนุนส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน เน้นคุณภาพ
ประสิทธิภาพและความเที่ยงธรรมในการบริหารจัดการศึกษาทุกประเภท 

 3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาที่ทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์  รองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน (AEC)  และประชาคมโลก 

 3.3 สนับสนุน ส่งเสริม รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
พัฒนาแหล่งวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ ให้เกิดความภาคภูมิใจ และเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนในพื้นท่ี 

 3.4 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาตามอัธยาศัย  อินเตอร์เน็ตต าบลเพ่ือการเรียนรู้การเป็นเก่ง ดี มี
ความสุขรู้จักการปรับตนเองในกระแสโลภาภิวัฒน์ได้อย่างสมดุล แยบยล และรู้เท่าทัน 
 3.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้บิดา/มารดา และครูได้มีความรู้ ความเข้าใจ แสวงหาและสร้างระบบคัด
กรองเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษให้ชัดเจนตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือพัฒนาให้เต็มตามศักยภาพ และให้ความร่วมมือใน
การค้นหา พัฒนา  และติดตามผลความก้าวหน้าของเด็กสร้างองค์ความรู้เรื่องวิธีการจัดการศึกษาส าหรับเด็กท่ี
มีความสามารถพิเศษ 
 3.6 สนับสนุนร่วมมือกับภาคส่วนราชการและองค์กรชุมชน  จัดบริการและสวัสดิการเฉพาะส าหรับ
เด็กท่ีผ่านการคัดกรองเป็นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษและมีการพิจารณางบประมาณในการจัดบริการระหว่าง
บิดา/มารดา หรือผู้ใช้อ านาจปกครอง และรัฐอย่างเป็นธรรม 

 3.7 ส่งเสริมให้สถานศึกษามีเครือข่ายกับหน่วยงานที่ให้บริการทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต 
เพ่ือปูองกันและช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงได้ทันท่วงที 

 4. นโยบายพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 การสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านสุขภาพ  ตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแห่งชาติช่วยรณรงค์ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางด้านสุขภาพอนามัย  เพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงที่มีผลต่อ
สุขภาพ ดังนี้ 
 4.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง และมี
สุขภาพจิตที่ดี การดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชน โดยประชาชนเพื่อประชาชน 
 4.2  ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพของประชาชน  และการบริหาร
สาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน  ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็ว เป็นธรรม 
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 4.3 สนับสนุนการควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคไม่ติดต่อ ที่อันตรายต่อคน
และสัตว์โดยการสร้างขีดวามสามารถในการเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุมและดูแลรักษาอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง
กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
 4.4 ส่งเสริม สนับสนุนงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน โดยผ่านกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
 4.5 ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมที่สอดคล้องกันการคุ้มครองผู้บริโภค 
 4.6 สนับสนุนการพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) เพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชน  ให้ชุมชนมีบทบาทในการเฝูาระวังปัญหาของประชาชนและมีจิตส านึกในการ
ช่วยเหลือและคุ้มครอง สนับสนุนการมีเครือข่ายช่วยเหลือฉุกเฉินในชุมชนพัฒนาประสิทธิภาพการช่วยเหลือ 
และคุ้มครอง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการในการปูองกัน บ าบัด ฟื้นฟู และพัฒนาอย่างสะดวกในลักษณะสห
วิชาชีพ และให้บริการในเชิงรุก 
 5. นโยบายพัฒนาทางเศรษฐกิจ 
 ในสภาวการณ์ปัจจุบัน  ซึ่งเกิดความถดถอยทางเศรษฐกิจ การส่งเสริม การพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ภายในท้องถิ่นเป็นการสนับสนุนและเพ่ิมศักยภาพของกลุ่มให้มีความ เข้มแข็งและยั่งยืน ดังนี้ 
 5.1  สนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพให้เติบโตและเข้มแข็งเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มให้มีความ 
เข้มแข็งอย่างยั่งยืนพัฒนาอาชีพที่เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมของท้องถิ่นและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนา 
กระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน ขยายเครือข่าย โดยจัดหาแหล่งรองรับสินค้าหรือตลาดส่งออกสินค้า
ของกลุ่มอาชีพ 
 5.2 สนับสนุน ส่งเสริมด้านการเกษตร กระบวนการเรียนรู้ภาคการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตร
ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการใช้เกษตรผสมผสาน 
 5.3 สร้างรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน  ส่งเสริม สนับสนุน ขยายเครือข่าย เพ่ิมศักยภาพ
ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ 
 5.4 ส่งเสริมกิจกรรมที่สอดคล้องตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
 
6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 พัฒนาโครงสร้างและสภาพแวดล้อมของต าบลเพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจและการพัฒนา คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนและเป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการดังนี้ 
 6.1 พัฒนาระบบการ ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่าง ๆ การคมนาคม การขยายเขต
ไฟฟูาและติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ  การประปา ให้ทั่วถึงทุกพื้นที่ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครัวเรือน 
 6.2 เสริมสร้างมาตรการในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังในชุมชน  ให้มีและบ ารุงระบายน้ า
โดยการก่อสร้างและปรับปรุงท่อระบายน้ า รางระบายน้ ารวมถึงระบบระบายน้ าเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขัง
อย่างเป็นระบบ 
 6.3 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าส าหรับประชาชนได้อุปโภค บริโภค แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร โดยการ
พัฒนาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและจัดหาแหล่งน้ าใหม่ตามความเหมาะสม 
 7. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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 จัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการด ารงชีวิตเพ่ือ  เอ้ืออ านวยต่อ
ความสมดุลของระบบนิเวศวิทยาเพื่อยกระดับคุณภาพและสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  และเพ่ือเป็น
การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนี้ 
 7.1 รณรงค์ ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกสาธารณะทางด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแก่ประชาชน และชุมชน 
 7.2 สนับสนุน ส่งเสริมให้ชุมชนมุ่งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน  และ
สถานที่ต่างๆ ในต าบลให้เป็นต าบลน่าอยู่ 
 7.3  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝูาระวัง และการมีส่วนร่วมของชุมชนในการควบคุมและก าจัดมลภาวะที่
มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 
 7.4  ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนการจัดท าโครงการและการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 
 8. นโยบายด้านการพัฒนาเด็ก และเยาวชน 
 สังคมชนบทไทยเป็นสังคมที่หล่อหลอมเด็กไทยในเชิงการก าหนดคุณค่าการเป็นผู้สืบทอดทางศาสนา
วัฒนธรรม จารีตประเพณี การเติบโตขึ้นเพ่ือการเป็นเยาวชนที่ดี เด็กเป็นเสมือนดวงตาดวงใจของพ่อแม่ เป็น
สมาชิกในชุมชนดุจเครือญาติลูกหลานที่ต้องช่วยกันดูแลเอาใจใส่ปกปูองคุ้มครองอย่างเต็มที่  เกิดคุณค่า สร้าง
คุณภาพ คุณลักษณะของเด็กให้เป็นคนดีที่มีจิตใจอ่อนโยน ยิ้มง่าย เป็นมิตรมีน้ าใจ มีความเอ้ือเฟ้ือ รู้จักสัมมา
คารวะ  วางตนให้เหมาะสม รู้จักประมาณตน ด าเนินชีวิตที่เรียบง่าย เคารพตนเองและผู้อ่ืน ดังนี้ 

 8.1 พัฒนาส่งเสริมให้มีความม่ันใจในตนเองแบบสากลแต่มีสัมมาคารวะ อ่อนน้อมถ่อมตนแบบ
วัฒนธรรมไทย มีน้ าใจ ใฝุสันติ รักความยุติธรรม มีความซื้อสัตย์สุจริตเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นมิตรกับทุกคน รัก
ธรรมชาติ 
 8.2 สร้างเสริมให้มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย  การด ารงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม ชนบทธรรม
เนียมประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  ใฝุศึกษาหาความรู้  มีความสามารถในการใช้ทักษะ
ภาษาอังกฤษภาษาคอมพิวเตอร์ และวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 8.3 สร้างเสริมให้รู้จักสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ จิตส านึกสาธารณะในการเมืองระบอบ
ประชาธิปไตย  
 8.4 สร้างเสริมการด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง การรู้จักพ่ึงตนเองได้  การเป็นผู้มีความอดทน สู้
งาน รู้จักประหยัด อดออม มีทักษะการจัดการ และการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 8.5 สร้างเสริมการรู้จักคุณค่าของตนเอง  ยอมรับในความแตกต่างแห่งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ การ
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ให้ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สุขแก่ทุกฝุาย 
 8.6 สร้างเสริมการมีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาที่เกิดข้ึนได้ มีภูมิต้านทานของจิตใจที่เข้มแข็ง
จนสามารถปฏิเสธกับภัยอันตรายต่าง ๆ ที่กระตุ้นยั่วยุให้หลงผิดได้ 
 8.7 สนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมกีฬา ดนตรี ศิลปะ ภาษาศาสตร์ ในรูปแบบที่หลากหลายทั้งใน
ระดับชุมชน  ระดับชาติ และนานาชาติ 
 
 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
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  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบท  ที่มี
ประชาชนอาศัยอยู่เป็นกลุ่มตามแนวถนนเป็นส่วนใหญ่   เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จะปฏิบัติงานในเมือง  
และมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตต าบล   คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้น   และจะมีปัญหาด้าน
อ่ืน ๆ ตามมา   จึงได้ริเริ่มก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพื้น ฐานในการด ารงชีวิตและให้การบริการอื่น ๆ   และก าหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ 
โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษา   ให้คนมีความรู้มีคุณภาพ
และให้ชุม  
ชนน่าอยู่อาศัย   โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลทีดี 
  การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
พ.ศ. ๒๕๕๗ - พ.ศ. ๒๕๕๙  ตามแนวทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต าบล ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑)   ที่
ผ่านมาเน้นการสร้างความเจริญให้ท้องถิ่น   ทั้งในด้านความจ าเป็นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต   ด้วยการกระจาย
การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานโดยเฉพาะ   ถนน   ไฟฟูา   ท่อระบายน้ า   และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล้อม ถึงแม้ว่าที่ผ่านมามีสัดส่วนในด้านการพัฒนาเน้นด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมากกว่าด้านคุณภาพ
ชีวิตก็ตาม    แต่เป็นไปตามความต้องการของประชาชนภายในท้องถิ่น 
  จากผลการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   ได้สร้างความ
เจริญเติบโต   และความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะได้ผลเป็นที่น่าพอใจ   สังเกตได้จากการสอบถาม
จากประชาชนภายในท้องถิ่น   และการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนซึ่ง
แนวทางพัฒนาขั้นต่อไปควรที่จะก าหนดสัดส่วนการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   ด้านคุณภาพชีวิต   และ
ด้านสิ่งแวดล้อม ควบคู่กันในสัดส่วนที่เหมาะสม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   มีลักษณะที่ตั้งส่วนใหญ่เป็นชุมชนชนบทที่มีประชาชน
อาศัยอยู่เป็นกลุ่มตามแนวถนนเป็นส่วนใหญ่   เนื่องจากประชาชนในพ้ืนที่จะปฏิบัติงานในเมือง  และมีที่พัก
อาศัยอยู่ในเขตต าบล   คาดว่าจะมีสัดส่วนการขยายตัวของชุมชนจะมากขึ้น   และจะมีปัญหาด้านอ่ืน ๆ 
ตามมา   จึงได้ริเริ่มก าหนดนโยบายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   โดยการปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตและให้การบริการอ่ืน   และก าหนดนโยบายเริ่มต้นให้ชุมชนสงบสุขน่าอยู่ 
โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมในด้านขยะมูลฝอยรวมตลอดถึงการส่งเสริมการศึกษา   ให้คนมีความรู้มีคุณภาพ
และให้ชุมชนน่าอยู่อาศัย   โดยกระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองร่วมกับคณะท างานโครงการบูรณาการชุมชนระดับ
ต าบล ได้ด าเนินการจัดท าประชาคมเพ่ือจัดท าแผนบูรณาการชุมชนระดับต าบล   โดยได้แบ่งกลุ่มวิเคราะห์
ปัญหา  ๑๐  ด้านด้วยกัน  คือ 
 
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
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๑.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนว 
ทางพระราชด าริ 
 

๑.ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามรถในการพัฒนาอาชีพ 
๒.ประชาชนยังมีค่านิยมในการท าเกษตรแบบดังเดิม 
ไม่เข้าใจเข้าถึงในการพัฒนาด้านแนวทางพระราชด าริ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา 
การศึกษา 
 

๑.บุคลากรทางการศึกษาไม่พอเพียง 
๒.ขาดสื่อวัสดุอปุกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การ 
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๒.ค่านิยมผู้ปกครองส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 
๓.สภาพเศรฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของเยาวชน 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านการเกษตร 

 

๑.ปัญหาความยากจน ค่าครองชีพที่สูงขึ้น 
๒.การใช้สารเคมีในกระบวนการผลิต ส่งผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
๓.ต้นทุนการผลิตสูง แต่ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า 
ท าให้รายได้ไม่พอเพียง 
๔.ขาดการร่วมกลุ่มของเกษตรกร 
๕.ขาดเครื่องมือที่ทันสมัยในการประกอบอาชีพ 
๖.ปัญหาพื้นที่การเกษตรจากภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
๗.เส้นทางการขนส่งสินค้าช ารุด เสียหาย ท าให้การขนส่ง
สินค้าล่าช้า สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 

๔.  ยุทธศาสตร์ด้านการ ๑.ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
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พัฒนาสังคม ๒.ปัญหาครอบครัว สังคมไม่เข้มแข็ง 
๓.การดูแลคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุจากรัฐยัง
ไม่ทั่วถึง 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการ 
พัฒนาสาธารณสุข 
 

๑.ขาดบคุลาการที่มีความรู้ความสามารถ 
๒.ขาดเครื่องมือที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ 
๓.พ้ืนที่สุ่มเสี่ยงมีโรคระบาดโรคติดต่อ 
๔.ประชาชนในชุมชนขาดความเข้าใจหลักสุขภาพ 
๕.ชุมชนขาดจิตส านึกในการดูแลความสะอาดของชุมชน 
ท าให้เกิดเป็นแหล่งเพาะเชื้อไข้เลือดออกเป็นประจ าทุกปี 
๖.ประชาชนไม่เข้าร่วมโครงการขัดกรองโรค 
๗.มีปัญหาครอบครัวท าให้เกิดปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 

๑.ถนนช ารุดเสียหาย เป็นหลุมเป็นบ่อ ท าให้เกิดอุบัติเหตุ 
บ่อยครั้ง 
๒.ถนนไม่ได้มาตรฐาน  เนื่องจากเป็นถนนลูกรังและแคบ
ไม่มีไหลทาง 
๓.ขาดงบประมาณในการขยายไฟฟูา 
๔.น้ าส าหรับอุปโภค-บริโภคไม่พอเพียงพอ 
๕.ไฟฟูาสาธารณะไม่พอเพียง 
๖.ระบบเสียงตามสายใช้งานไม่ได้ 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา  
การท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม 
 ประเพณี และกีฬา   
 

๑.ขาดพ้ืนที่ในการเล่นกีฬา 
๒.ขาดอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา 
๓.ขาดผู้มีความสามรถเฉพาะด้านในการให้ค าแนะน า 
๔.ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
๕.ขาดการส่งเสริมหรือพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 

๘.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัด 
การบ้านเมืองที่ดี 

๑.ประชาชนไม่ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมในการ 
พัฒนาท้องถิ่น 
๒.การประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ การให้บริการประชาชน 
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 ยังไม่ทั่วถึง ขาดการบริการเชิงรุก 
๓.ขาดสื่อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ครุภัณฑ์การ 
ศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
๓.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาความต้องการ
ของประชาชน 

๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา 

ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

 

 

 

๑.ไม่มีการติดปูายไฟสัญญาเตือนทางแยก 
๒.ไม่มีการก่อสร้างเนินลูกระนาด 
๓.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
๔.ประชาชนไม่มีจิตส านึกในการใช้เส้นทางสัญจร 
๕.ถนนช าหลุดเป็นหยุดให้เกิดอุบัติเกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สิน 

 
 
 
 
 

ปัญหา สภาพปัญหา/สาเหตุ 
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

๑.ประชาชนขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
๒.ปัญหาผักตบชวา วัชพืช 
๓.สภาพคลองตื้นเขิน 
๔.ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะ 

 
ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้หลัก  SWOT  Analysis   และจัดล าดับ 

ความส าคัญของปัญหา   โดยใช้วิธีการ  Rating  Soales   มีเกณฑ์ที่จะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ 
ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์  ความร้ายแรงและความเร่งด่วน   โดยเฉพาะปัญหาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน   ปัญหาด้านเศรษฐกิจชุมชน  ปัญหาการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่น  ปัญหาสุขภาพของ
ประชาชน   ปัญหายาเสพติด   ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ   ตามล าดับ   โดยมีเปูาหมาย
วัตถุประสงค์ต้องการให้   “ประชาชนอยู่อย่างพอเพียง  มีความสุข  ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี” 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ  การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง   ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคต   โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT   ดังนี้ 
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(๑)  จุดแข็ง  (S : Strength) 
-   องค์การบริหารส่วนต าบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ   และแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

-   มีสถานศึกษา  ๗  แห่ง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่าง   
               เพียงพอ พร้อมทั้งโรงเรียนขยายโอกาส 1 แห่ง และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
      อีก ๕ แห่ง 

- ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ
พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

       -    ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 
    -    ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
    -    ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ  

       ได้แก่ ข้าว  อ้อย  เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
- มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการใน

พ้ืนที่ 
    -    มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

- ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
- มีระบบประปาเพ่ิมข้ึนท าให้มีน้ าใช้อุปโภคบริโภคตลอดทั้งปี  
- เทศบาลองค์การบริหารส่วนต าบล  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการ

สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
- มีประเพณีวัฒนธรรมที่สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่โดดเด่นของชุมชนและเป็น

ที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
- มีกองทุนในหมู่บ้าน  เช่น  การออมเงินสัจจะ  ธนาคารข้าว ฯลฯ 
- มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
-    ผู้น าชุมชนหมู่บ้านมีความสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันใน      

การปกครองและบริหาร การพัฒนา 
-    มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการ      

ในอ่ืนๆในพ้ืนที่ 
 (๒)  จุดอ่อน (W : Weakness)   

   -  การคมนาคมไม่สะดวก  สภาพถนนบางเส้นทางเป็นดินและลูกรัง  ใช้การ 
     ไม่ได้ในฤดูฝน 
     -  ขาดระบบการจัดการด้านผังเมือง  การก าหนดเขตในการก่อสร้างอาคาร 
   -  เป็นสังคมชุมชนชนบทไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจ    
      ของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

    -  ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียง 
      อย่างเดียวท าให้ขาดรายได้ 
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    -  ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนใน 
     รูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 

    -  องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นชุมชนที่อยู่ห่างไกลตัวเมือง ข้าวของราคา 
      แพลงเพราะต้องน ามาจากแหล่งอ่ืนหรือในเมืองใหญ่  จึงมีการบวกราคา  
     ค่าขนส่งเข้าไปอีกเช่นน้ ามัน  เสื้อผ้า  นุ่งห่ม  ฯลฯ   

     -  ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอก 
       ฤดูกาล 

    -  ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
    -  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะ 

     ด้านเช่น ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ  ประกอบกับ  
   เครื่องมอืไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
      -  ไม่มีแหล่งเงินทุนต่างๆ เช่น  ธนาคารพาณิชย์  ประชาชนไม่ได้รับความ 
    สะดวกในการติดต่อ เนื่องจากอยู่ห่างไกล      
   -  มีการย้าย  อพยพไปท างานในเมือง  เป็นเหตุแห่งการอาจก่อให้เกิดปัญหา 
     ด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๓)  โอกาส (O : Opportunity)   
 - จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์การบริหารส่วน 

    ต าบลที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   
    - พ้ืนที่ท าการเกษตรอยู่ในพ้ืนที่ชลประทาน เหมาะสมแก่การเพาะปลูกข้าว 

 - ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป     
ระบบราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

    - รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
    - ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการ 

    ท้องถิ่น 
  (๔)  ข้อจ ากัด  (T : Threat) 

 -  ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบ 
     กับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ  
    องค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมายอื่น  ตามภารกิจถ่ายโอนฯ  ตาม      
นโยบาย ท้องถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

 -  พ้ืนที่ความรับผิดชอบบริเวณกว้าง  งบประมาณในการบริหารจัดการ 
     โครงสร้างพ้ืนฐานมีอย่างจ ากัด จึงไม่ทั่วถึง 

    -  งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
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   -  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวใน 
     การบริหารงาน 

    -  การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การ  
     ปฏิบัติงานความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 

    -  การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการ 
     แก้ปัญหาได้  ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้  
    ยากมาก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เพ่ือชี้ให้เห็น
ถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    
 

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 

  -  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

   ๑)มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลที่เป็นถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ร้อยละ 6๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ 8๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะ
ด าเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลไม่สามารถ
ด าเนินการได้เนื่องจากงบประมาณที่มีจ ากัด  การแก้ปัญหาคือ  บริหารงบประมาณที่มีอย่างจ ากัดโดยการ
เกลี่ยงบประมาณให้ทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน  และจัดล าดับความส าคัญกับถนนสายหลักท่ีประชาชน
ใช้ร่วมกัน และปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ช ารุดเพ่ือให้ใช้งานได้ปกติ 
            ๒)การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ 
ปัญหาคือไฟฟูาส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจาก
พ้ืนที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  จึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพ่ือที่จะท าความเข้าใจกับ
ประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้ก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และ
ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน  
    ๓)การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลรับผิดชอบประปาหมู่บ้านทั้งหมด 8 แห่ง 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองรับผิดชอบก ากับดูแล โดยกิจการประปาให้เป็นหน้าที่ของคณะ
กรรมการบริหารกิจการประปาของแต่ละแห่งในการดูแล  ปัญหาที่พบคือ  ปัญหาเรื่องงบประมาณในการ
จัดเก็บไม่พอกับการบริหารจัดการเนื่องจากค่าหน่วยประปาที่ถูก จัดเก็บไม่พอจ่ายค่าไฟฟูา และการจัดท า
น้ าประปาไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร และปัญหาขาดน้ าดิบในการท าประปาในช่วงฤดูแล้ง 

     
 (๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 

  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  9๐ เช่น ข้าว 
ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  ประชากรบางส่วนมี
รายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขตเทศบาลบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้าง
ร้าน  ร้านค้า  ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจของเทศบาลจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็คือ 
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รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี   ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคา
ผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วน
ในที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของ
ประชากรเพ่ิมข้ึนมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ า
เสียจากครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายังองค์การบริหารส่วนต าบล  การ
แก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความสะอาด
ท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล แก้ไข
ปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อุดหนุน
กลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร  เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังขาด
ความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด  
 
 
  
 (๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   
           ด้านแรงงาน 

 จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน 
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 

             จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรอง
สุขภาพให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  
โรคเอดส์  โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหา
คือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี   
การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือ
กันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลในระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่
ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กิน
อาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือบ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  
และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้เทศบาลพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาล  สาธารณสุข   จัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา   
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ด้านการศึกษา 
      จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  
เขียนภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ป ี 
ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  80  ด้านการศึกษาอยู่
ในเกณฑ์ท่ีดี   
  ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 

     จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  ประชากรใน
เขตองค์การริหาร่วนต าบลคลองเมืองให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับ
การดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบบุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาด
ความอบอุ่น  การแก้ปัญหาคือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วม
และรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการดื่มสุรา  ให้ชุชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  
แอโรบิคแด๊นส์  งานประเพณี  เป็นต้น 

 

  ด้านยาเสพติด  

     ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง  จากการที่ทางสถานี
ต ารวจภูธรคลองเมืองได้แจ้งให้กับเทศบาลทราบนั้นพบว่าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมือง มีผู้ที่ติด
ยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับ
ทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
การแก้ไขปัญหาสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้ง
เบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่
กรณี ทั้งนี้ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
 (๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ในพ้ืนที่ของเทศบาลส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  และมีพ้ืนที่เพียง
เล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ก็ได้แก่ ดิน น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษปัญหา
คือเมื่อฤดูฝนหลากน้ ามาจ านวนมากอาจท าให้เกิดน้ าท่วมได้และเสียหายต่อพ้ืนที่ท าการเกษตร และเมื่อเข้าสู่
ฤดูแล้งไม่มีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการน้ า
อย่างเป็นระบบในการแก้ไขการแก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองจัดสรรงบประมาณในการขุด
ลอกแหล่งน้ าต่างๆและขอรับงบประมาณจากหน่วยงานที่มีศักยภาพมากกว่าเพ่ือมาด าเนินการให้ 

 (๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองประชาชนให้ความร่วมมือกับต่างๆเช่นด้านการเลือกตั้ง
การประชุมประชาคมท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาจากผลการประชุมทุกครั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเมืองจัดขึน้มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเมืองด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมี
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ส่วนร่วมในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล นอกจากนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดโครงการอบรม
ศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภา  พนักงาน อสม. และผู้น าหมู่บ้าน  โครงการอ่ืนๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลให้
เจริญเท่าเทียมกับองค์การบริหารส่วนต าบลอ่ืนๆ และองค์การบริหารส่วนต าบลมีโครงการจัดซื้อเครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โครงการบางโครงการต้องระงับไว้เนื่องจากข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณ  มีอัตราก าลังพนักงานที่จ ากัด ไม่เพียงพอต่อการตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ด้านบริการ 
 
 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมืองนั้น  ได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

  ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวัง
และ แนวโนมอ

นาคต 

๑.ด้านแนวแนวทาง
พระราชด าริ 

๑ ) ข า ด บุ ค ล า ก ร ที่ มี
ความรู้ความสามรถใน
การพัฒนาอาชีพ 
 
 
 
๒)ประชาชนยังมีค่านิยม
ในการท า เกษตรแบบ
ดังเดิมไม่เข้าใจเข้าถึงใน
การพัฒนาด้านแนวทาง
พระราชด าริ 

- เพิ่มบุคลากรที่มี
ความรู้
ความสามารถการ
พัฒนาอาชีพ 
 
 
 

ส่งเสริมรณรงค์ให้
ประชาชนหันมา
ท าเกษตรตาม
แนวพระราชด าริ 
 

 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมือง 
 
 
 
 

เกษตรกรต าบล
คลองเมือง 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนมีถนน
ที่ใช้ในการสัญจร
ไปมาได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว 
และ ปลอดภัย 
 
 

- เกษตรกรหันมา
ท าเกษตรตามแนว
พระราชด าริ 
 

 
ดาน สถานการณ์ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 
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ความต้องการ  
๒.ด้านกาศึกษา ๑)บุลากรทางการศึกษา

ไม่เพียงพอ 
 
๒) การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม่
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงกว่าขั้นพ้ืนฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน    
 
 
 
๓)สภาพเศรษฐกิจมีผล
ต่อการศึกษาของ
เยาวชน 
 
๔.ค่านิยมของผู้ปกครอง
ในการส่งบุตรหลานไป
เรียนในโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียง 

-บุคลากรใน
สถานศึกษา 

 
-สังคมในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-การมีรายได้
ของประชาชน 
 
 
-ผู้ปกครอง 
 
 
 

 

-บุคลากรใน
สถานศึกษา 

 
- เด็กนักเรียนในเขต
เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-ผู้ปกครองเยาวชน 
ในเขตต าบลคลอง
เมือง 
 
-ผู้ปกครองในเขต
ต าบลคลองเมือง 
 
 
 

 

-เพ่ิมบุคลการให้
พอเพียงต่อ
การศึกษาในพ้ืนที่ 
- มีสื่อการเรียนการ
สอนที่พอเพียง  
เด็กนักเรียน
ได้รับารศึกษาที่
สูงขึ้น มี
งบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 
 
 
 
 
-มีการเพิ่มรายได้
ให้กับประชาชน 
 
 
-ผู้ปกครองมี
ค่านิยมใหม่ในการ
ส่งบุตรหลานเข้า
เรียนหนังสื 

 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 
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๓. ด้าน
การเกษตร 

๑) ขาดการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าท่ีเข้มแข็ง 
 
 
 
 
 
 
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
3) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซ้ือ 
5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 
 
๖)ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 
 

- การเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 
 
 
 
 
 
 
- การลงทุน 
 
 
- ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
- ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
 
 
- ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
-การท า
การเกษตร 
 
 
 
 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
 
 
 
 
- ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 
- ร้านค้าแผลงลอย 
 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 
-  ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 
 
-  ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 
 
-การท าการเกษตร 
 
 
 
 

- ประชาชน
สามารถรวมกลุ่ม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เข้มแข็งสามารถ
ด าเนินการได้เอง
โดยไม่พึงหน่วยงาน
ราชการ 
- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 
- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 
 
- ประชาชนมี
ความรู้เข้าใจเกษตร
ทฤษฎีใหม่ 

 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 
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ความต้องการ  
๓.ด้านการเกษตร 
 

 
1) คลองส่งน้ าตื้นเขิน 
 
 
 
 
๒) น้ าไม่พอเพียงท า 
การเกษตร 
 
 
 
 
3)ขาดความรู้ความ
เข้าใจเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 
 
 

 
- การท า
การเกษตร 
 
 
 
- การท า
การเกษตร 
 
 
 
 
เกษตรกร 

 
- เกษตรกร 
 
 
 
 
- เกษตรกร 
 
 
 
 
 
- เกษตรกร 

 
- ขุดลอกคลอง 
หนอง บึงที่ตื้นเขิน 
ให้มีน้ าใช้ตลอดทั้ง
ปี 
 
- ปลูกพืชที่ใช้น้ า
น้อย และงดการท า
นาปลัง 
 
 
 
-เกษตรหันมาปลูก
พืชตามทฤษฎีใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 



    82 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

๔.ด้านการ
พัฒนาสังคม 

๑) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 
 
 
๒) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 
 
 
 

- สังคมในชุมชน 
 
 
 
 
 
- สังคมในชุมชน 
 
 
 
 
 
 

- เด็กและคนชรา 
 
 
 
 
 
- ผู้พิการ 

- ผู้พกิารได้รับ
ความช่วยเหลือใน
การด ารงชีวิตและ
ทั่วถึง 
 
 
- ผู้พิการได้รับการ
ดูแล 
 

-  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 
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๕.ด้านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

1) ประชาชนอายุตั่งแต่ 
40 ปี ขึ้นไปไม่ได้ตรวจ
สุขภาพประจ าปี 
 
๒) ประชาชนร้อยละ 40 
สูบบุหรี่ และดื่มสุรา เป็น
ประจ า 
 
 

 
 
 
 
 
 

- ประชาชนท่ีอายุ 40  
ขึ้นไป 
- ประชาชนที่สูบบุหรี่ 

- ประชาชนท่ีอายุ 40  

ขึ้นไปได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี 
- ประชาชน
สามารถเลิกสูบบุหรี่
และเลิกสุราได้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 
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๖.ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

๑) พื้นที่รับผิดชอบมีขนาด
ที่กว้าง หมู่บ้านชุมชนอยู่
ห่างไกลกัน ถนนมีจ านวน
มากสายการคมนาคมไม่
สะดวก งบประมาณไม่
เพียงพอต่อการก่อสร้าง
ถนน 
 
2) ไฟฟูาส่องสวา่งทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ไดท้ั้งหมด 
 
 
3) ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ ายงัไม่
เพียงพอ เกิดการอุดตัน 
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 
 

- ถนน คสล. ถนน
ที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว 
ปลอดภัย 
 
 
 
 
- ไฟฟูา 
 
 
 
 
 
 
- รางระบายน้ า 
 

- ในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบล
คลองเมือง 
 
 
 
 
 
- ใชชุมชนหมู่บ้าน 
 
 
 
 
 
 
- พื้นที่ในเขตชุมชน 
หมู่บ้านในเขต
รับผิดชอบของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

- ประชาชนมีถนนที่
ใช้ในการสัญจรไปมา
ได้อย่างสะดวก 
รวดเร็ว และ 
ปลอดภัย 
 
 
 
- ชุมชนมีแสงสวา่ง
เพียงพอประชาชน
ได้รับความสะดวกใน
การสัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได ้
 
- มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตนั ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อ
ความร าคาญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

๗. ด้านเการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 
ศาสนา-
วัฒนธรรม
ประเพณี และกา
กีฬา 

๑) ขาดการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าท่ีเข้มแข็ง 
๒) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
3) ประชาชนขาด
สถานที่จ าหน่ายสินค้า 
๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับ
ซ้ือ 
5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 
 

- การเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 
 
- การลงทุน 
 
- ความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
- ประชาชนในเขต
เทศบาล 
 
- ร้านค้าแผลงลอย 
 
- เกษตรกรในพ้ืนที่ 
 
-  ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ประชาชน
สามารถรวมกลุ่ม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
เข้มแข็งสามารถ
ด าเนินการได้เอง
โดยไม่พึงหน่วยงาน
ราชการ 
- มีแหล่งเงินทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 
- ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 
- ผลผลิตมีราคา
สูงขึ้น 
- ค่าแรงสูงขึ้น
เหมาะสมกับค่า
ครองชีพ มีการจ้าง
งานมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเมอืง อ าเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 

๘.การบริหาร
จัดการบ้านเมือง 
ที่ด ี

1) การส่งเสริมการ
บริการ  ประชาชนไม่
สามารถเข้าสู่ข้อมูล
ข่าวสารอย่างท่ัวถึง 
 
 
 
2) บุคลากรไม่มี
ประสบการณ์ในการ
ท างาน 
 
 
 
3) ประชาชนขาดการมี
ส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ราชการ 

- บุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
 
 
 
- บุคลากรของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
 
 
 
- ประชาชน 

- บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบลและประชาชน
ในพ้ืนที่ 
 
 
 
-บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วน
ต าบล 
 
 
 
-ประชาชน 

- ประชาชน
สามารถเข้าสู่ข้อมูล
ข่าวสารจากทาง
ราชการอย่างทั่วถึง 
 
 
 
-ฝึกอบรม เพื่อ
สร้างประสบการณ์
การท างานใน
ต าแหน่งหน้าที่ 
 
 
-ประชาชนมีส่วน
ร่วมกับส่วนราชการ
เพ่ือการพัฒนา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 
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๙.ด้าการรักษา
ความปลอดภัย
ในชีวิติและ
ทรัพย์สิน 

๑ ) ไ ม่ มี ก า ร ติ ด ปู า ย
ไฟสัญญาณเตือนทาง
แยก 
 
 
 
๒)ไม่มีการก่อสร้างเนิน
ลูกระนาด 
 
๓)ประชาชนไม่มี
จิตส านึกในการใช้
เส้นทางสัญจร 
 
 
๔)ถนนช าหลุดเป็นหยุด
ให้เกิดอุบัติเกิดความ
เสียหายต่อทรัพย์สิน 
 

- ถนนในต าบล
คลองเมือง 
 
 
 
 
- ถนนในต าบล
คลองเมือง 
 
-ประชาชนใน
สังคม 
 
 
 
- ถนนในต าบล
คลองเมือง 

- ถนนในต าบลคลอง
เมอืง 
 
 
 
 
- ถนนในต าบลคลอง
เมือง 
 
-ประชาชนในสังคม 
 
 
 
 
-ถนนในต าบลคลอง
เมือง 

- มีการติดตั้งปูาย
ไฟสัญญานเตือน
ทั่วถึง 
 
 
 
- มีการติดตั้งลูก 
ระนาคทั่วถึง 
 
-ประชาชน 
 
 
 
 
-มีถนนที่มี
มาตรฐาน
ประชาชนเดินทาง
สะดวก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและ
ปริมาณของ

ปัญหา/ 
ความต้องการ  

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนม 
อนาคต 
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๑๐.ด้านการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

๑)ส่งเสริมปลูกฝัง
ประชาชนมีจิตส านึกใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
๒)ส่งเสริมแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา วัชพืช 
 
 
๓)สภาพคลองตื้นเขิน 
 
 
 
๔)ปัญหาเรื่องการบริหาร
จัดการขยะ 
 

-ประชาชนใน
สังคม 
 
 
-แหล่งน้ า 
สาธารณะใน
ต าบล 
 
-แหล่งน้ า
สาธารณะใน
ต าบล 
 
-สังคมชุมชน 

-ประชาชนในสังคม 
 
 
 
-แหล่งน้ า 
สาธารณะในต าบล 
 
 
-แหล่งน้ าสาธารณะ
ในต าบล 
 
 
-สังคมชุมชน 
 
 
 

-ประชาชนชุมชนมี 
มีจิตส านึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 
แหล่งน้ าสาธารณด้
รับการแก้ไขปัญหา
ผักตบชวา วัชพืช 
 
แหล่งน้ าสาธารณะ
มีการแก้ไขปัญหา
ตื้นเขิน 
 
สังคมชุมชนมีการ
บริหารจัดการขยะ
ในชุมชน 

 


