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ส่วนที่ 1  สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

1.  ด้านกายภาพ 
  1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล  
  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  
ของอำเภอด่านขุนทด  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  22  กิโลเมตร การเดินทางออกจากที่ว่าการอำเภอไป
ตามถนนสายด่านขุนทด – สีคิ้ว ถึงสามแยกกุดม่วงเลี้ยวขวาไปตามถนนสาย ด่านขุนทด  - ลำนารายณ์ ถึงสี่
แยกโรงเรียนปราสาทวิทยาคม องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดจะอยู่ด้านซ้ายมือ เยื้องโรงเรียนปราสาท
วิทยาคม รายละเอียดแสดงตามแผนที่  
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดมีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่อ่ืน ดังนี้ 
-  ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ตำบลบ้านเก่า           อำเภอด่านขุนทด 

   -  ทิศใต้           ติดต่อกับ  ตำบลวังโรงใหญ่     อำเภอสีคิ้ว  
-  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับ    ตำบลตะเคียน         อำเภอด่านขุนทด 

   -  ทิศตะวันตก      ติดต่อกับ   ตำบลห้วยบง         อำเภอด่านขุนทด 
 

                                N 
                                         ชยัภูมิ 
 
 
                                                                                          โรงเรียนประสาทวิทยาคม 
                                           
 
                                 ล านารายณ์                                               ด่านขนุทด 
 

                                    ตูย้ามปราสาท             
   อบต.หินดาด                     สีคิ้ว  

 
 

แผนที่แสดงที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561-2565) 

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด   
อำเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 

------------------------- 
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*ภาพแสดงแผนที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด* 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ/ภูมิอากาศ/ลักษณะของดิน 
   ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดเป็นที่ราบสูง พ้ืนที่ทางกายภาพ
และธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็นที่สูงคล้ายเนินเขาขนาดเล็ก   พ้ืนที่ดินและสภาพส่วนใหญ่เป็นหินชั้น  ชั้นล่าง
เป็นหินทรายแดง  ภูมิอากาศเป็นแบบร้อนและแห้งแล้ง 

 ตำบลหินดาด  มีเนื้อที่ประมาณ  202.96  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  126,850 ไร่  
( 1 ตารางกิโลเมตรเท่ากับ 625 ไร่ ดังนั้น 202.96 x 625  เท่ากับ 126,850 ไร่)  โดยมีการแบ่งพ้ืนที่ในการ
ใช้ประโยชน์ดังนี้ 

 -  พ้ืนที่ชุมชนและท่ีอยู่อาศัย     
 -  พ้ืนที่สาธารณะประโยชน์    
 -  พ้ืนที่เกษตรกรรม     
 -  พ้ืนที่ป่าสงวน 
 

2.  ด้านการเมืองการปกครอง 
 2.1  เขตการปกครอง 

  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด แบ่งเขตการปกครองทั้งหมดออกเป็น 24  หมู่บ้านดังนี้ 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ 

1 บ้านหินดาด  
2 บ้านท่าขี้เหล็ก  
3 บ้านห้วยจรเข ้  
4 บ้านปราสาท  
5 บ้านกุดนางทอหูก  
6 บ้านค่ายทะยิง  
7 บ้านทุ่งสว่าง  
8 บ้านศรีบุญเรือง  
9 บ้านโนนขี้ตุ่น  
10 บ้านโนนขี้ตุ่น  
11 บ้านโคกกระพ้ีทอง  
12 บ้านโคกสามัคคี  
13 บ้านหินดาดตะวันออก  
14 บ้านปราสาทใต้  
15 บ้านรวมใจ  
16 บ้านพูนทอง  
17 บ้านหินดาดเหนือ  
18 บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง  
19 บ้านห้วยจระเข้ตะวันนอก  
20 บ้านท่าขี้เหล็ก 2  
21 บ้านกุดพญา  
22 บ้านปราสาททอง  
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หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน หมายเหตุ 
23 บ้านนาโคกพัฒนา  
24 บ้านหนองยารักษ์  

 *ตารางแสดงเขตการปกครอง*   
 

3.  ประชากร 
  3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร 

ตำบลหินดาด มีประชากรอาศัย 3,823 ครัวเรือนโดยมีประชากรทั้งหมด13,635 คน  แยก
เป็นชาย 6,816คน หญิง 6,819 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย67คน/ตารางกิโลเมตร (ข้อมูล ณ เดือนมิถุนายน 
๒๕๖๑) 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน จำนวนประชากรชาย จำนวนประชากรหญิง รวม 
จำนวน

ครัวเรือน 
1 บ้านหินดาด 468 460 928 275 
2 บ้านท่าขี้เหล็ก 453 478 931 240 
3 บ้านห้วยจรเข ้ 360 339 699 210 
4 บ้านปราสาท 181 184 365 141 
5 บ้านกุดนางทอหูก 293 265 558 153 
6 บ้านค่ายทะยิง 590 567 1,157 321 
7 บ้านทุ่งสว่าง 209 188 397 101 
8 บ้านศรีบุญเรือง 114 123 237 65 
9 บ้านโนนขี้ตุ่น 163 162 325 96 
10 บ้านนาตาหน 139 122 261 84 
11 บ้านโคกกระพ้ีทอง 165 167 332 108 
12 บ้านโคกสามัคคี 60 67 127 47 
13 บ้านหินดาดตะวันอก 283 284 567 150 
14 บ้านปราสาทใต้ 389 423 812 291 
15 บ้านรวมใจ 201 213 414 103 
16 บ้านพูนทอง 332 306 638 164 
17 บ้านหินดาดเหนือ 711 742 1,453 385 
18 บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง 299 325 624 155 
19 บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก 282 270 552 136 
20 บ้านท่าขี้เหล็ก 2 278 268 546 135 
21 บ้านกุดพญา 349 330 679 178 
22 บ้านปราสาททอง 273 282 555 147 
23 บ้านนาโคกพัฒนา 132 154 286 82 
24 บ้านหนองยารักษ์ 92 100 192 56 

รวม 6,816 6,819 13,635 3,823 
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  3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร 
 

ช่วงอายุ ชาย หญิง รวม 
อายุน้อยกว่า 1 ปี (เด็กแรกเกิด) 62 61 123 
อายุ 1 ปี – อายุไม่ถึง 15 ปี (เด็ก) 1,140 1,033 2,173 
อายุ 15 ปี – อายุไม่ถึง 18 ปี (เยาวชน) 258 255 513 
อายุ 18 ปี – อายุไม่ถึง 60 (ผู้ใหญ่) 4,324 4,324 8,624 
อายุ  60 ปีขึ้นไป 1,0,31 1,145 2,176 
รวม 6,815 6,818 13,633 
 
 4.  สภาพทางสังคม 
  4.1  การศึกษา 

       1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   มีจำนวน  5  แห่ง  คือ 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  ตั้งอยู่ที่หมู่ 14 บ้าน
ปราสาทใต้   
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบา้นหินดาด  ตั้งอยู่ที่หมู่ 1   บ้านหินดาด 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าขี้เหล็ก ตั้งอยู่ที่หมู่ 2  บ้านท่าขี้เหล็ก 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยจรเข้ ตั้งอยู่ที่หมู่ 3   บ้านห้วยจรเข้ 
   -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านค่ายทะยิง ตั้งอยู่ที่หมู่ 6  บ้านค่ายทะยิง 

        2. โรงเรียนประถมศึกษา    มีจำนวน  7   แห่ง  คือ 
         -  โรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก          ตั้งอยู่ที่หมู่    2  บ้านท่าขี้เหล็ก 
   -  โรงเรียนบ้านปราสาท            ตั้งอยู่ที่ หมู่   4  บ้านปราสาท 
   -  โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก    ตั้งอยู่ที่หมู่ 5 บ้านกุดนางทอหูก 
   -  โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง           ตั้งอยู่ที่หมู่    6  บ้านค่ายทะยิง 
    -  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง             ตั้งอยู่ที่หมู่    7  บ้านทุ่งสว่าง    
   -  โรงเรียนบ้านหินดาด             ต้ังอยู่ที่หมู่   17 บ้านหินดาด 

  -  โรงเรียนบ้านห้วยจระเข้(ขยายโอกาส)  ตั้งอยู่ที่หมู่ 19 บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก
              3. โรงเรียนมัธยมศึกษา      มีจำนวน  1  แห่ง  คือ 
   -  โรงเรียนปราสาทวิทยาคม        ตั้งอยู่ที่หมู่ 14  บ้านปราสาทใต้  
  4.2  สาธารณสุข 
                      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน   มีจำนวน  2  แห่ง  ได้แก่ 
         1.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยจระเข้ ต้ังอยู่ทีบ่้านห้วยจรเข้ตะวันออกหมู่19 
         2  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินดาด  ตั้งอยู่ที่บ้านหินดาด หมู่ 1 
  4.3  การสังคมสังเคราะห์ 
   องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 

 1.  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
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 3.  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
 4. ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน  ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง   
 5.  ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน       

 

 5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
  5.1  การคมนาคมขนส่ง  มีเส้นทางคมนาคม  

          -  ถนนทางหลวงแผ่นดิน   1  สาย (ถนนสายด่านขุนทด-ลำนารายณ์) 
 -  ทางหลวงชนบท    3  สาย 
 -  ทางหลวง อบจ.  2  สาย  

  5.2  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น 100 เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือ

ไฟฟ้าส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด การแก้ปัญหาคือ  
ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพ่ือที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนที่ และวิธีการที่จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้   องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้  และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน   และยังมี
บางส่วนที่ยังไม่ครบทุกหลังคาเรือน ในส่วนที่เป็นบ้านสร้างขึ้นใหม่  และอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านเดิม 

 

 6.  ระบบเศรษฐกิจ 
  6.1  การเกษตร 
  ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมเป็นหลัก ซึ่งเอื้ออำนวยต่อ 
อุตสาหกรรมการเกษตร เช่น  การทำนาข้าว  การทำไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง ไร่ข้าวโพด  
   -   ข้าวปลูกมากใน  หมู่ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22    
   -  มันสำปะหลังปลูกมากใน  หมู่ 2, 5, 6, 10, 17, 21   
   -  ข้าวโพดปลูกมากใน  หมู่ 2, 6, 10, 12 ,14 , 15, 16, 17, 18, 21  
    -  อ้อยปลูกมากใน  หมู่  1,5, 9 ,10,  13 , 14, 17, 18, 21, 22     
 
  6.2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจพอเพียง(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)รวมทั้งสิ้น 24 หมู่บ้าน  

 ประเภทของการทำ
การเกษตร 

จำนวน 
ผลผลิตเฉลี่ย 

(กก./ไร่) 
ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
ราคาขายโดยเฉลี่ย 

(บาท/ไร่) 
2.1) ทำนา  ในเขตชลประทาน  163  ครัวเรือน 

 1,796  ไร ่   378     กก./ไร ่  1,130    บาท/ไร ่   2,856   บาท/ไร ่
 นอกเขตชลประทาน  2,024 ครัวเรอืน 

  18,979     ไร ่   508    กก./ไร ่    1,870   บาท/ไร ่    3,30     บาท/ไร ่
2.2) ทำสวน สวน  พริก               

. 
  22   ครัวเรือน 
     97     ไร ่            กก./ไร่              บาท/ไร ่             บาท/ไร ่

สวน    มะนาว             
. 

   2   ครัวเรือน 
    1      ไร ่     100    กก.ไร ่  100,000   บาท/ไร ่  20,000   บาท/ไร ่

สวน    ผักชี             
. 

   35  ครัวเรอืน 
  60     ไร ่  400  กก./ไร ่     6,500   บาท/ไร ่    1,200    บาท/ไร ่

สวน    มะเขือ             
. 

 10  ครวัเรือน 
    30       ไร ่   500    กก./ไร ่     2,000   บาท/ไร ่   4,000    บาท/ไร ่
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2.3) ทำไร่   ไร่อ้อย    891 ครัวเรอืน 
  9,498    ไร ่   5,400   กก./ไร ่  3,200   บาท/ไร ่   6,200   บาท/ไร ่

 ไร่ข้าวโพด  1,371 ครวัเรือน 
  19,528  ไร ่  700  กก./ไร ่   2,950  บาท/ไร ่   5,300   บาท/ไร ่

  ไร่มันสำปะหลัง    2   ครัวเรือน 
   3.5       ไร ่    3,000  กก./ไร ่    3,500    บาท/ไร ่     6,000   บาท/ไร ่

  อื่นๆ โปรดระบุ  
                     . 

 1,627ครัวเรือน 
 19,936  ไร ่  2,300  กก./ไร ่   2,400   บาท/ไร ่  4,100  บาท/ไร ่

2.4) อื่นๆ   อื่นๆ โปรดระบุ  
    หมอแดง      . 

   25 ครัวเรือน 
 45    ไร ่   400   กก./ไร ่   2,000  บาท/ไร ่  12,000  บาท/ไร ่

 
     ข้อมูลด้านแหล่งน้ำทางการเกษตร 

 

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ความเพียงพอของปริมาณน้ำฝนที่ใช้ในการทำ
การเกษตร 

ปริมาณน้ำฝนที่ตกโดยเฉลี่ยในปีที่ผ่านมา 
(มิลลิเมตร) กรณีทีท่ราบโปรดระบุ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ 
3.1) ปริมาณน้ำฝน  ✓  

แหล่งน้ำ 
ทางการเกษตร 

ลำดับ 
ความสำคัญ 

ความเพียงพอของน้ำเพ่ือการเกษตร 
ตลอดทัง้ป ี

การเข้าถึงแหล่งน้ำการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถงึ 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึงฯ 
3.2) แหลง่น้ำธรรมชาติ 
 1. แม่น้ำ       
 2. ห้วย/ลำธาร      มาก - ✓ (20 หมู่) - ✓ (18)  - 
 3. คลอง  - ✓ (15 หมู่) - ✓ (11)  - 
 4. หนองน้ำ/บึง  - ✓ (10 หมู่) - ✓ (9) - 
 5. น้ำตก  - - - - - 
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 

      

3.3) แหล่งน้ำทีม่นุษย์สร้างขึน้ 
 1. แก้มลิง  - ✓ (2) - ✓ (2) - 
 2. อ่างเก็บน้ำ  - ✓ (6) - ✓ (6)  
 3. ฝาย  - ✓ (7) - ✓ (7)  
 4. สระ   - ✓ (15) - ✓ (19)  
 5. คลองชลประทาน  - ✓ (7) - ✓ (7)  
 6. อื่นๆ(โปรดระบุ) 
6.1)                . 
6.2)                . 
6.3)                . 
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แหล่งน้ำ ไม่ม ี
ม ี ทั่วถึงหรือไม ่

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถงึ 
ร้อยละของ

ครัวเรือนที่เข้าถึง 
4.1 บ่อบาดาลสาธารณะ ✓(5)  ✓(11)  ✓ (11)  
4.2 บ่อนำ้ตื้นสาธารณะ ✓(5)  ✓(9)  ✓ (7)  
4.3 ประปาหมู่บา้น (ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น) 

✓(3)  ✓(10)  ✓(10)  

4.4 ระบบประปา (การประปาส่วนภูมิภาค)       
4.5 แหล่งนำ้ธรรมชาต ิ ✓(5)  ✓ (7)  ✓(6)  
4.6 อื่นๆ (โปรดระบุ) 
4.6.1)                               . 
4.6.2)                               . 
4.6.3)                               . 

       

 
   6.3  อุตสาหกรรม 
   ในเขตรับผิดชอบมีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 1 แห่ง   และประชาชนในตำบลบาง

หมู่บ้าน ได้ประกอบอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพ่ือเสริมรายได้ด้วยการ ตีหินทรายแดงที่มีอยู่ตามบ่อหินที่
เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ซึ่งใช้ในการตกแต่ง อาคารบ้านเรือน และการจัดสวน  

 

 7. ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
  7.1  การนับถือศาสนา   
   ประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลหินดาด มีการนับถือศาสนาพุทธ  
  7.2  ประเพณีและงานประจำปี 
   1.  ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
   2.  งานสืบสารประเพณีสงกรานต์ยอดปราสาท  ณ  บ้านปราสาท 
   3.   งานสืบสารประเพณีลอยกระทง 
  7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษถ่ิน 
   ในตำบลหินดาดมีภาษาถิ่นคือภาษาโคราชและภาษอีสาน   
 8. ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
  8.1  แหล่งน้ำ/ป่าไม้ 

  แหล่งน้ำธรรมชาติ 
 -  ลำห้วย    มีจำนวน 8   สาย     

  แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น 
  -  ฝาย                มีจำนวน   7   แห่ง 
  -  บ่อน้ำตื้น        มีจำนวน 31   แห่ง 
  -  สระน้ำ           มีจำนวน          48   แห่ง 
  -  คลอง             มีจำนวน   8   แห่ง 
  -  บ่อบาดาล  มีจำนวน  35  แห่ง 
  -  เหมือง  มีจำนวน   3  แห่ง 
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ส่วนที่ 2  ยทุธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
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   ความเป็นมา   
   คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2558 เห็นชอบให้มี  การจัดตั้ ง
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ มีอำนาจหน้าที่ในการ จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพ่ือใช้ในการ
ขับเคลื่อนการ พัฒนาประเทศสู่ความม่ันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่าง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ให้
คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นกรอบในการดำเนินงานในระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 2558 - 
2559) และกรอบการปฏิรูปในระยะที่ 3 (ปี 2560 เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการ 2 คณะ ได้แก่ (1) คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการ ปฏิรูปเพ่ือจัดทำร่าง
กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และ (2) คณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูป
ประเทศ เพ่ือจัดทำร่างแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี  คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป  ได้ดำเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 
20 ปี ตามแนวทางที่ คณะรัฐมนตรีกำหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก กรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่  ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึง
ไดพิ้จารณานำข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจาก ภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และ ได้นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ต่อที่ประชุม คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการ ดำเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ  ในการดำเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติจะ 
นำเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือขอความเห็นชอบจาก คณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาชน ก่อนที่ จะนำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบ กรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบ
ในการกำหนดทิศทางในการ บริหารประเทศภายในเดือนตุลาคม 2559 ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการ ประกาศใช้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ 
จะได้นำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ 5 ปี  มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับ
กระทรวงและแผนพัฒนารายสาขา ในระหว่างที่กลไกการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับใหม่อยู่
ระหว่างการดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในเดือนกรกฎาคม 2560    
   วิสัยทัศน์  
   วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน เป็น ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ 
วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
เขตอำนาจรัฐ การดำรงอยู่ อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยู่อย่างมั่นคงของ ชาติและ
ประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติ อย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและ การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม
และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของ ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน
และอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง ของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน ด้ านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ 
ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและ สามารถเกื้อกูลประเทศที่มีศักยภาพทาง
เศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 
   ยุทธศาสตร์ชาติ 
   ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทำให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่ อนาคตที่พึงประสงค์นั้น 
จำเป็นจะต้องมีการวางแผนและกำหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และกำหนดแนวทางการพัฒนาของ 
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ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้อง กำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือ
ถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และ สร้างความ
เข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน 
ประชาสังคม  ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง”หรือคติพจน์ประจำชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มี
รายได้สูงอยู่ในกลุ่ม ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็น
ธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการ พัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 
ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
   (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
   (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
   (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม  
   (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
   (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
   โดยมีสาระสำคัญ ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 
    1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  
    มีเป้าหมายทั้งในการ สร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและ
ป้องกันภัยคุกคามจาก ภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคม โลกที่มีต่อ
ประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ   
    (1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุข  
    (2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา ความมั่นคงทางการเมือง 
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรม  
    (3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบ เรียบร้อยภายใน ตลอดจน
การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและ ชายฝั่งทะเล   
    (4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความ ร่วมมือระหว่างประเทศทุก
ระดับ และรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับ ประเทศมหาอำนาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบ
ใหม่      
    (5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกำลัง ป้องกันประเทศ การรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
    (6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัย
พิบัติ รักษาความมั่นคงของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   
    (7) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนว
ระนาบมากขึ้น     
   2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน  
    เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา แล้ว ซึ่ง
จำเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมใน การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันและการ
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พัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งใน สาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความม่ันคงและ ปลอดภัยด้านอาหาร 
การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็น ผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้ กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและ 
ภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ   
    (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจ
และสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อ สังคม 
ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการ
ยกระดับไปสู่ส่วนบน ของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น  
    (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรม
และมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการ ใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยาย
กิจกรรม การผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับ ภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลาย
สาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตาม รูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็น 
แหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก  - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท า
การเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และ การพัฒนา
สินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ ปลอดภัย - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนา
อุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรม
อนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  - ภาค
บริการ โดยขยายฐานการบริการให้มี ความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการ 
ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น  
     (3) การพัฒนาผู้ ประกอบการและเศรษฐกิจ ชุมชน พัฒนาทั กษะ
ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และ
พัฒนา วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  
     (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการ 
จัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ  
    (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา   
    (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของ
ไทยใน องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ  
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
    เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความ
พร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพ
กฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ ต้องให้ความสำคัญ 
อาทิ  
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    (1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของ
ประเทศ      
    (2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม 
และทั่วถึง      
    (3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงประสงค์  
    (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี   
    (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
   4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  
    เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและ สร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความ
เหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ เป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
    (1) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคม 
    (2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ   
     (3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการดำรงชีวิตในสังคม
สูงวัย   
    (4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและ
ความเข้มแข็งของชุมชน 
    (5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา  
   5.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
    เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความ มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ
มีความม่ันคงด้านน้ำ รวมทั้งมี ความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคม สีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
    (1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
    (2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำให้มี ประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ำ เน้นการ
ปรับระบบการบริหารจัดการ อุทกภัยอย่างบูรณาการ  
    (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม   
     (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิ งนิ เวศและ เมืองที่ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  
    (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  
    (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม  
   6.  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ  
    เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม กับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะ
สูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบ
แนวทางที่ต้องให้ความสำคัญ อาทิ  
    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของ หน่วยงานภาครัฐ ให้มี
ขนาดที่เหมาะสม   
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    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  
    (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ  
    (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
    (5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็น
สากล  
    (6) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  
    (7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
    กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา   
   ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศ เพ่ือให้ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ อาทิ แผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่าง ๆ เช่น ด้านความ มั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม 
ฯลฯ แผนปฏิบัติการใน ระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลา นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างมี เอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือ จากหลายภาคส่วน ภายใต้
ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยจะได้มีการกำหนดเกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์
ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วน ราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่าง ต่อเนื่อง
และบูรณาการ    
    ปัจจัยความสำเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  
   1. สาระของยุทธศาสตร์ชาติกำหนดวิสัยทัศน์ ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกำหนด
เป้าหมายและภาพในอนาคตของ ประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกัน 
สามารถถ่ายทอดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้าน ต่าง ๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วง ๆ ของ
หน่วยงานปฏิบัติได ้และมีการกำหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 
    2. ระบบและกฎหมาย  มีกฎหมายรองรับ มีกลไก เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติและแผนในระดับ ต่าง ๆ เพื่อให้ส่วนราชการน ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบ 
กฎหมายด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากร  เพื่อผลักดันขับเคลื่อนการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี บูรณาการ และกรอบกฎหมายที่จะกำหนดให้การดำเนินการตาม ยุทธศาสตร์ชาติมีความ
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ   
   3. กลไกสู่การปฏิบัติ  มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้อง ตั้งแต่ระดับการจัดทำยุทธศาสตร์ 
การนำาไปสู่การปฏิบัติ และ การติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการกำกับดูแล บริหารจัดการ และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถ
กำหนดแผนงาน โครงการให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ   
   4. การยอมรับของสังคม  มีการสื่อสารเพ่ือสร้าง ความเข้าใจต่อสาธารณชน มีการรับ
ฟังความคิดเห็นจากทุกกลุ่ม  สร้างการมีส่วนร่วมและความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือให้ได้การยอมรับ จากทุกภาค
ส่วนในสังคม 
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  1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
   1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
      พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คนไทยเป็นคน ดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพ 
ชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแล  ผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย  ทั้งการสร้างงานที่
เหมาะสม การฟ้ืนฟูและ ดูแลสุขภาพ 
   2.  ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
       มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติเพ่ือสร้าง ความปรองดองในสังคม การ
สร้างโอกาสให้ทุก คนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่ง ทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับ
รายได ้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 
   3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
        ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบาย การเงินและนโยบายการคลัง รวมถึง
การปฏิรูปภาษทีั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจการปรับโครงสร้างทั้ง 
ห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่ 
   4.  ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
        มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สร้างสมดุล ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ำให้มี
ประสิทธิภาพ 
   5. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
       ให้ความสำคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบ ต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติ
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพให้ประเทศ 
   6.  ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
       เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ 
และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมี ส่วนร่วม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการ กระจายอำนาจ 
และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่ เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และ ท้องถิ่น 
   7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ 
       มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยง
เครือข่าย โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้าง พ้ืนฐาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขต 
เศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการ เดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 
   8.  ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
        ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการ เพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมของการพัฒนา วิทยาศาสตร์ฯ 
   9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
        พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจสำคัญ ให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจำกัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่ เกี่ยวข้อง สร้าง
ฐานเศรษฐกิจใหม่เพ่ือ รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   10.  ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
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         ประสานและพัฒนาความร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่าง
สร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการ ดำเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมี
ความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 
 

  1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  แผนพัฒนาภาค 
       1.  แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  
   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ำ  ดินคุณภาพต่ำ 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มี
ความพร้อม  ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น  การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการ
พัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็ ง
ของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำ
ความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการ
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่าย
ระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ ประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและ
ข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที่กำลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมา
เสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อม 
ล้ำกับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 
       2.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
   พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่นำ้โขง” 
       3.  วัตถุประสงค์  
   1. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ำและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การ
ดำรงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
   2. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา
ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
   3. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
   4.  เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศ และ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
   5. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่นำ้โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ 
       4. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
   1.  พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพ่ิมขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ำเพ่ิมข้ึน พื้นที่เสี่ยง
ภัยแล้งลดลง  
   2.  สัดส่วนคนจนลดลง  
   3.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
   4.  มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  
   5.  รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน 
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      5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิต อย่างย่ังยืน 
   แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาแหล่งน้ำเดิมและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำ 
โดยการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ำที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติให้สามารถ 
เพ่ิมปริมาณการกักเก็บ รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจาก
ดิน เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ำ ฝาย และแหล่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่
การเกษตร  
   2) พัฒนาแหล่งน้ำใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ำเลย ชี มูล โดยศึกษาสำรวจ และจัดหาพ้ืนที่ 
เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำตลอดจนการผันน้ำระหว่างลุ่มน้ำ แม่นำ้ในภาคและระหว่างภาค 
   3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ำ เช่น ระบบสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ คลองส่งน้ำ 
เป็นต้น 
   4) บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการโดยดำเนินการในระดับลุ่มน้ำให้มีความสมดุล 
ระหว่างการใช้น้ำทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ำต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี 
การจัดทำแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพ่ือป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัย
แล้ง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อย
เพื่อลด ความเหลื่อมลำ้ทางสังคม  
   แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทำ
กิน ของตนเอง ส่งเสริมการมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับ
ฝีมือ และอบรมให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  
   2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
โดยเพ่ิมสวัสดิการทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความม่ันคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ 
สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทางอินเตอร์เน็ต
เชื่อมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  
   3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการ
ด้าน การศึกษาท่ีมีคุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมี
รายได้ ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
   4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ 
ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลำภู กาฬสินธุ์ อำนาจเจริญ มหาสารคาม 
อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน  ทั้งใน
ชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ำ
จืดมีเกล็ด กำจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ำอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาล
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ในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดี  พร้อมทั้งพัฒนาระบบ
คัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพ่ือติดตามการทำงาน  
   5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่  
พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม  เพ่ือ
กระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้ 
มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง ร่างกาย และ
สังคม  
   6) อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้
มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ และเครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อ
สร้าง ภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการ
แก้ปัญหา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
   แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรราย
ย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และ
เกษตร แปลงใหญ่ สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร 
พัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุน
การเข้าถึง แหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อำนาจเจริญ มุกดาหาร 
ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลำภู  
   2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่
จังหวัด ยโสธร สุรินทร์ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับ
กระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุก
ขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน 
รวมทั้งการจัดทำโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยนำร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและ
เหมาะสม และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้ง
จัดทำฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสม สนับสนุนการวิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง ตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออก จัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ 
ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจำหน่าย
สินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์(eCommerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  
   3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่  
(Zoning) และความต้องการตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และอุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ การตรวจ
รับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืช
สมุนไพรสำคัญที่เป็นสารตั้งต้นใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่นำร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย 
และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐานการเกษตรตามความต้องการของ



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  19 
 

 

ตลาดทั้งในและต่างประเทศ และจัดทำฐานข้อมูล พ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริม
การเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์
และอุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริม
การปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร รวมทั้ง
การจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายและ
ขยายตลาดไปสู่อาเซียน  
   4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่
สำคัญ ของภาค โดยมุ่งลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะ 
สหวิทยาการ ที่ใช้ ทรัพยากรฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร ของเสีย
และน้ำเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่า
สูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุข
และการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดยพัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี 
และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูป
สมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอำนาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้
มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/อุตสาหกรรม 
และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) 
สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้งสร้างความมั่นคงทาง
พลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือทิ้งทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มาผลิตเป็น
พลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  
   5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิต
สินค้า อุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและ
การใช้วัตถุดิบ ในพ้ืนที่ รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่
เป็นธรรม การ พัฒนาช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ำโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-
Marketing เป็นต้น  
   6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มี 
ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา 
สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา 
เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ  
ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การ
จัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
   7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่มีคุณภาพและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง 
จัดระบบ บริการสังคมที่ได้มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความสำคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิม
พ้ืนที่สีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
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   8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทาง
ชีวภาพ ของพ้ืนที่ต้นน้ำในพ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยกำหนดและ ท า
เครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ใน
การฟ้ืนฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ำและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
รวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ำ 
    9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และ ความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัย
พัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่ สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่าย
ของ อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยใน
ขั้นประยุกต์ และทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ 
และโรงงานนำร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
   แนวทางการพัฒนา  
   1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่ โดยส่งเสริม 
ชุมชนในการสร้างสรรค์กิจกรรมหรือเทศกาลประจำถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นที่ต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อน 
อัตลักษณ์ ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง 
(Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาล ส่งเสริม
การตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่ม
สุภาพสตรี เป็นต้น  
   2) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา 
บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่น  
หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ 
และ เชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวของ
กลุ่ม นักท่องเที่ยวคุณภาพทั้งชาวไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ที่
สร้างจากทุน ทางวัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดความจดจำและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากร
และ ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดทำแผนที่ท่องเที่ยวให้
ท่องเที่ยวได ้ตลอดทั้งปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบไปสู่ 
แหล่งท่องเทีย่วดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว  
   3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชี วิตลุ่มน้ ำโขง ในพ้ืนที่จังหวัดเลย 
หนองคาย บึง กาฬ นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวกับประเทศ เพ่ือนบ้าน อาทิ สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลำภู-หนองคาย-
สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง ท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมของ สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเที่ยว/พักผ่อนชม
ทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ำโขง (Leisure/Lifestyle) การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ
คาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนน
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เชื่อมโยงระหว่าง แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการที่
เกิดจากชุมชนเพ่ือสร้าง งานและรายได้ เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพ่ือ
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ เพ่ิมข้ึน  
   4) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น 
กาฬสินธุ์ อุดรธานีหนองบัวลำภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิง
สร้างสรรค์ และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม 
มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn) ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่สนใจ 
ศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ ผ่าน 
กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของที่ระลึก ปรับปรุง   
สิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบ
ขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้บ่อยครั้ง  
   5) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ 
นครราชสีมา โดยส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การ
กีฬาและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก สนามแข่งขัน 
อาหารเสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  
ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ  
ธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬา
นานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับนักท่องเที่ยว  
   6) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา 
อุบลราชธานี โดยส่งเสริมการท่องเที่ยวที่คำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพ่ือให้เกิด
ความ สมดุลและยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิด
ความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวใน
พ้ืนที่มากขึ้น  เพ่ือลดการพ่ึงพิงตลาดต่างประเทศ รวมทั้ งให้ความรู้นักท่องเที่ ยวในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี  
   7) พัฒ นาแหล่ งท่ อ งเที่ ย วและสิ่ งอ ำนวยความสะดวก ให้ ได้ ม าตรฐาน 
ประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยว และพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจาย
นักท่องเที่ยวจากเมือง หลักไปสู่ชุมชนและท้องถิ่น เชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน กับ
ชุมชนและท้องถิ่น ทั้งใน ประเทศและกับประเทศเพ่ือนบ้าน ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว 
รวมทั้ งพัฒนาทักษะฝีมื อ บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ ยว จัดฝึกอบรมมัคคุ เทศก์ด้าน
ภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของที่ระลึก ร้านอาหาร ที่พักให้มี
คุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตาม  ความสนใจของนักท่องเที่ยว รวมถึงระบบการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยง
พื้นที่ เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
   แนวทางการพัฒนา  
   1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก
ภาค กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟ
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ความเร็ว สูง การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  
   2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ 
อาทิ การพัฒนารถไฟสายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง 
(อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพ ทางหลวง  
   3) พัฒนาเมืองสำคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การ
ลงทุน การบริการสุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงกับ
ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักท่ีเชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมทั้ง 
ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  
   4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สำคัญ อาทิ เมือง
ขอนแก่น และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ 
เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดทำโครงการน าร่องที่ใช้แนวทาง การ
จัดรูปที่ดิน การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน 
   ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้
เพียงพอ สนับสนุนการจัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้
ได้มาตรฐานสากลเร่ง เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพ่ือสามารถให้บริการ ณ จุด
เดียว (National Single Window) เพ่ิมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก
บริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ที่มีศักยภาพ  
   2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพ
ไทย-ลาว แห่งที่ 5 (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และ
จีน ให้มีความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
   3) พัฒนาพ้ืนที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ 
นำร่อง เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนา
เศรษฐกิจ ชายแดน พร้อมทั้งเร่งรัดการดำเนินงานโครงการและมาตรการสำคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล 
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategics Position) 
  1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
  2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
  3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การ
กีฬาที่มีชื่อเสียง  
  4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
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  วิสัยทัศน์ (Vision) 
  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน 
สังคมเปน็สุข” 

พันธกิจ (Mission) 
1.  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันสำปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3.  ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4.  ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5.  ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7.  ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 
8.  ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

  เป้าประสงค์รวม (Obgective) 
 1.  ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

 2.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
 3.  รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
 4.  มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น 
 5.  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 
 1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 3. การส่งเสริมพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  กลยุทธ์ (Strategy) 
 1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
      1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
     1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
      1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
     1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
      1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      1.6 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
      1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
      1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจำหน่าย 
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      1.9 ส่งเสริมการใช้นวัตรรมและพลังงานทดแทน 
      1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

       2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
      2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
       2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
       2.4 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
       2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
       2.6 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
       2.7 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
       2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

 3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
      3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 

                 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
            4) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
   4.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพ
ชีวิต 
   4.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง 

  4.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

แผนที่ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
Strategy Map 
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  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 วิสัยทัศน์ “โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมือง 3 มรดกยูเนสโก นวัตกรรม และเกษตร 

อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ 
    1.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีแผนงาน/กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1  เสริมสร้างและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
แหล่งท่องเที่ยว รอบแหล่งท่องเที่ยวและเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยว 
    2.  เสริมสร้างและพัฒนาสินค้า และบริการเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวให้มี
มูลค่าเพ่ิมข้ึน 
    3.  ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
   2.  ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม มีแผนงาน/กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1.  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการภาคการเกษตร 
    2.  ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้าและบริการนอกภาคการเกษตร 
    3.  ส่งเสริมการนำผลงานนวัตกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาใช้กับแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
    4.  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
    5.  น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน 
    6.  สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือให้กับ ผู้อยู่ในวัยแรงงานและ
ผู้ประกอบการ 
 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลื่อมล้ำ เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ 
   1.  ลดความความเหลื่อมล้ำทางสังคม ทุกมติ  มีแผนงาน/กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการสาธารณสุข 
    2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา 
    3.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านศาสนา วัฒนธรรม และประเพณี 
    4.  ส่งเสริมและพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 
    5.  ส่งเสริมและพัฒนาภารกิจภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
    6.  ส่งเสริมและพัฒนา หมู่บ้านล้าหลัง ครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ. 
    7.  ส่งเสริมและพัฒนาบริการภาครัฐด้านอื่นๆ 
       

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความ
สมบูรณ์อย่างย่ังยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ 
   1.  อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีแผนงาน/กลยุทธ์
ดังต่อไปนี้  
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    1.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตสำนึกประชาชน ได้
ตระหนักถึงคุณค่า และประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติ ทรัพยากรป่าไม ้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    2.  เพ่ิมความสามารถในการบริหารจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาค
ส่วนร่วม  สำนึกรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
    3.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมการจัดการน้ำเสีย และส่งเสริมพัฒนาฟื้นฟู ลำ
น้ำ คู คลองสาธารณะ 
    4.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง  
    5.  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน (นอกเขต
ชลประทาน) ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    6.  การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
    7.  พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง และเพ่ิมสิ่งก่อสร้าง
เพ่ือลดการพังทลายของตลิ่งตามเส้นทางน้ำ 
    8.  ส่งเสริมการปรับปรุงฟื้นฟูดินเค็มเพ่ือการเกษตร 
   2.  ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก  มี
แผนงาน/กลยุทธ์ดังต่อไปนี้  
    1.  พัฒนาการจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
   3.  ใช้พลังงานและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ  มีแผนงาน/กลยุทธ์
ดังต่อไปนี้  
    1.  ส่งเสริมการรณรงค์ประหยัดพลังงาน และส่งเสริมการใช้พลังงาน
สะอาด 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบันหลักของ
ชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ 
   1.  เสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  มีแผนงาน/กลยุทธ์
ดังต่อไปนี้ 
    1.  สร้างความรู้ความเข้าใจ   ถึงความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบ 
    2.  ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ    ตามแนวทางโครงการอันเนื่อง   มาจาก
พระราชดำริ และการเรียนรู้หลักการทรงงาน 
   2.  เป็นศูนย์บริหาร   การจัดการเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน มีแผนงาน/กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1.   สร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐ และภาคประชาชน 
   3.   เสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์  มีแผนงาน/กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
            1.  ส่งเสริมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษาในจังหวัด 
    2.  ส่งเสริมในการให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน    
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   4.  เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มี
แผนงาน/กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 
    1.  จัดระบบการป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิด 

    2.  สร้างระบบเครือข่ายการทำงานเฝ้าระวัง 
    3.  ส่งเสริมการเตรียมความพร้อมเพ่ือป้องกันและลดผลกระทบจากสา
ธารณภัย 
   

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart 
City, Mice City และด้านอ่ืนๆ  
    แนวทางการพัฒนา/เป้าประสงค์ 
    1.  เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   มีแผนงาน/กลยุทธ์
ดังต่อไปนี้ 
    1.  เพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐ และเครือข่าย ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    2.  ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้าง   องค์กรภาครัฐ ด้วยองค์ความรู้ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
    3.  เพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน การตรวจติดตาม และ    การ
ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล 
   
  1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นในเขตจังหวัด  
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
    1.1 ประสานและบริหารจัดการน้ำ  ตามพระราชบัญญัติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 
    1.2  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและกักเก็บน้ำ
เพ่ือการเกษตร 
    1.3  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา 
    2.1  ส่งเสริมการพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
    2.2  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพ 
    2.3  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีมาใช้ 
    2.4  สนับสนุนคอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน 
    2.5  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และการศึกษาตามอัธยาศัย 
   ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
    3.1  พัฒนา  ปรับปรุงพันธ์พืชและเมล็ดพันธ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือ
เกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 
    3.2  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
    3.3  สนับสนุนจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.) 
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    3.4  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปลรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมี
คุณภาพ 
    3.5  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
    3.6  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพ่ือการ
บริโภคและจำหน่าย 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
    4.1  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้าน 
    4.2  ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้านให้พึ่งตนเองได้ 
    4.3  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาสฯ 
    4.4  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มี
คุณภาพต่อไป 
    4.5  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพความสามารถของแรงงานใน
ท้องถิ่น 
    4.6  ดำเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาลองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นฯ 
    4.7  ดำเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อให้บริการประชาชนฯ 
    4.8  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่ เป็นแบบอย่างที่ดีและสร้าง
คุณประโยชน์ต่อสังคมฯ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
    5.1  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน  และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพ
ของ อสม. 
    5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาภายาบาลประชาชนในระดับ
ตำบลฯ 
    5.3  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนฯ 
   ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    6.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้าง
คุณภาพชีวิตพ้ืนฐานฯ 
    6.2  ก่อสร้าง  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึงฯ  
    6.3  ประสาน  สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
    6.4  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้าน
สาธารณูปโภคฯ 
    6.5   ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการจราจรฯ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว  ศาสนา -วัฒนธรรม  
ประเพณี  และกีฬา 
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    7.1  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของโคราชฯ 
    7.2  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ฯ 
    7.3  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจการ
ท่องเที่ยวฯ 
    7.4 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและการจัดการแข่งขันกีฬา
   ยุทธศาสตร์ที่ 8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
    8.1  ปรับปรุงโครงการสร้างการบริหารงานเพ่ือให้รองรับการปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ฯ 
    8.2  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือ
ให้บริการกับประชาชนฯ 
    8.3  สนับสนุนบุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัยฯ 
    8.4  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมกันระหว่างงานภาครัฐฯ 
    8.5  เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและ
ความต้องการฯ 
    8.6  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   ยุทธศาสตร์ที่  9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    9.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติฯ 
    9.2  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานฯ 
    9.3   ส่งเสริม สนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในชุมชนฯ 
    9.4  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูตำรวจบ้านฯ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    10.1  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์ธรรมชาติฯ 
    10.2  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ ในการสร้าง
จิตสำนึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษฯ 
    10.3  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดทำระบบกำจัดขยะรวมฯ 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน์ 

   “การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต  เศรษฐกิจรุ่งเรืองพัฒนาต่อเนื่อง   
เฟ่ืองฟูวัฒนธรรม   น้อมนำนโยบาย” 

 

  2.2  ยุทธศาสตร์ 
   1.  ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน 
   4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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   5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

  2.3  เป้าประสงค์ 
   พันธกิจ 
   1.  ก่อสร้างและซ่อมแซม  ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วน
ตำบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน   
   2.  พัฒนาแหล่งน้ำ  เขื่อนกั้นน้ำ  ฝายน้ำล้น ขุดสระน้ำ การขุดคลอง ระบบ
ชลประทานและการบริหารจัดการน้ำเพ่ือการเกษตรและปรับปรุงดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
ความอุดสมบูรณข์ึ้น 
   3.  สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน ท้องถิ่น ให้มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  และสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง 
   4.  พัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกๆด้าน เพ่ือให้
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   5.   การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีสนับสนุน
ประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและให้บรรลุแนว
ทางการดำเนินงาน   
   6.  จัดการปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และพัฒนา  อนุรักษ์ให้อยู่อย่างยั่งยืน 
   7. ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว 
 

   จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
 

   1.  ดำเนินการให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
   2. ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอย่างทั่วถึงรวมทั้งปลูกฝัง
และส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนสร้างความตระหนักและอนุรักษ์คุณค่าทางวัฒนธรรม 
   3.  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
   4.  ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้ง
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   5.  ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีการนันทนาการอย่างมีคุณภาพและเพียงพอ 
   6.  จัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   7.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง 
   8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน หน่วยงาน ภาครัฐ 
เอกชนและอ่ืนๆ เพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา 
   9.  ส่งเสริมและสนับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
   10.  ดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานให้ทั่วถึง 
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  2.4  ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน   
    โครงสร้างพื้นฐาน 

1.การก่อสร้างและปรับปรุงถนน  
สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน้ำ  
ทางระบายน้ำ ให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกเพ่ิมมากขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 12 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

2.  การขยายเขตไฟฟ้า  และ
ไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมมากข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

3.  การก่อสร้างและขยายเขตการ
บริการประปาเพ่ิมมากขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

4.  การโครงสร้างพ้ืนฐานด้านอ่ืนๆ
เพ่ิมมากข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
เกษตร 

การพัฒนาแหล่งนำ้ เข่ือนกั้นน้ำ  
ฝายนำ้ลน้ ขุดสระน้ำ การขุดคลอง 
ระบบชลประทาน และการบริหาร
จัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และ
การเกษตร เพิ่มมากขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กจิกรรม 
ต่อปี 

 2.  พัฒนาและปรับปรุงดินในเขต
องค์การบริหารส่วนตำบลให้มี
ความอุดมสมบูรณ์เพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 
 

1.  โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริม
และเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพ
ของครัวเรือน  และกลุ่มอาชีพ  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีด
ความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต 
เพ่ิมข้ึน     

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

2.  ส่งเสริมโครงการและกิจกรรม
ในชุมชนเพ่ือให้เกิดรายได้ของ
ครัวเรือนเพิ่มข้ึน 

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม
และการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

1. โครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ส่งเสริมการศึกษา    

ไม่น้อยกว่า 4  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

2. โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมด้านสวัสดิการเด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ติดเชื้อ HIV 

เดือนละ 1  ครั้ง 

3.  การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
การกีฬาและการนันทนาการ 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 
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 4.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

5.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถิน่ 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

6.  การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ 

ดำเนินการได้ทุกกรณี 

    7.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  
เฝ้าระวัง  รักษา บำบัดผู้เสี่ยงติด
ยาเสพติด    

ไม่น้อยกว่า 1 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

    8.  ส่งเสริมระบบความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้
สามารถลดปัญหาความรุนแรง
จากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และ
อาชญากรรม 

ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ต าม ห ลั ก ก ารบ ริ ห า รจั ด ก าร
บ้านเมืองที่ด ี
 

1.  การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากร
ในองค์กร   ให้มศีักยภาพและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ 

ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วน
เพ่ือให้เกิดการพัฒนา 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

3. ส่ ง เส ริ ม ก า ร บู ร ณ า ก า ร
โค รงก าร /กิ จก รรม  ระห ว่ า ง
หน่วยงานอื่น 

ไม่นอ้ยกว่า 2  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

4. การพัฒนาระบบการบริการ 
และนำระบบสารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารงานภายในองค์กรเพ่ือ
ให้บริการกับประชาชนฯ 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 

1. การสร้างจิตสำนึกและตระหนัก
ในการบริหารจัดการ  และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่น้อยกว่า 2  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 
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     2.  การบริหารจัดการขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล  และการ
จัดการน้ำเสีย 

ไม่น้อยกว่า 1  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 

ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิง
เกษตร  และพัฒนาให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในตำบล    

ไม่น้อยกว่า 1  โครงการ/กิจกรรม 
ต่อปี 

   
     
  2.5  กลยุทธ์ 
   1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีประเด็นกลยุทธ์/แนวทางดังนี้  
        1.  ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ   
       2.  ขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ 
       3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
       4.  โครงสร้างพื้นฐานด้านอ่ืนๆ  
   2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร ประเด็นกลยุทธ์/แนวทางดังนี้ 
       1.  พัฒนาแหล่งน้ำ  เขื่อนกั้นน้ำ  ฝายน้ำล้น ขุดสระน้ำ การขุดคลอง ระบบ
ชลประทาน  และการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และการเกษตร 
       2.  พัฒนาและปรับปรุงดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความอุดม
สมบูรณ์  
   3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน ประเด็น
กลยุทธ์/แนวทางดังนี้ 

               1.  ส่งเสริมและเพ่ิมทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือน  และกลุ่มอาชีพ  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิต     
       2.  ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมในชุมชนเพ่ือให้เกิดรายได้ของครัวเรือน 
     

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน  ประเด็นกลยุทธ์/แนวทางดังนี้ 

     1.  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา    
       2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้
ติดเชื้อ HIV 

     3.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ 
     4.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
     5.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

            6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัย
ต่างๆ 
       7.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษา บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติด    
       8.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา
ความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  และอาชญากรรม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล     

 

   5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ประเด็นกลยุทธ์/แนวทางดังนี้  
        1.  การเพ่ิมศักยภาพของบุคลากรในองค์กร   ให้มศีักยภาพและประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ 
       2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนา 
       3. ส่งเสริมการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ระหว่างหน่วยงานอ่ืน 
       4. การพัฒนาระบบการบริการ และนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงาน
ภายในองค์กรเพื่อให้บริการกับประชาชนฯ  
 

   6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ประเด็นกล
ยุทธ์/แนวทางดังนี้ 
       1. สร้างจิตสำนึกและตระหนักในการบริหารจัดการ  และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      2.  การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      3.  การบริหารจัดการน้ำเสีย  
 

   7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  ประเด็นกลยุทธ์/แนวทางดังนี้      

      1.  ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และพัฒนาให้เกิดแหล่งท่องเที่ยว 
ในตำบล    
 
         2.6  จุดยืนทางยุทศาสตร์/ความเชื่อมโยงทางยุทศาสตร์ในภาพรวม 

                   การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวมดังนี้ 

   
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์  

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์
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   ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  

 
 
การสร ้    
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
                
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

นครราชสีมา 

1การพัฒนาและเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน

ทางเศรษฐกิจ 
 

2.  การลดความเหลื่อมล้ำ 
เพื่อยกระดับสังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพยีง 

 
 

3.  บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้ม ให้มีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยนืตาม
แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพยีง 

 
 

4.  การเสรมิสร้างความ
มั่นคงทกุมติิ เพือ่ปกป้อง
สถาบันหลักของชาติ 
และความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย์สนิ 
 

 

5.  การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ รองรับ 
Smart City, Mice City 
และด้านอื่นๆ  

 
 

ยทุธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

ด้านความ
มั่นคง 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมศักยภาพคน 

ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน  

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และ เท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพฒันา
เศรษฐกิจ
ฉบบัท่ี 12 

การ
เสริมสร้าง 
และพัฒนา
ศักยภาพทุน

มนุษย ์

การสร้าง 
ความเป็น
ธรรมลด

ความเหลื่อม
ล้ำในสังคม 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขัน

ได้อย่างยั่งยืน 

ด้านการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาส
ตร์ด้าน
ความ
มั่นคง 

ด้านการเพิม่ 
ประสิทธภิาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ด้านการ
พัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน และ
ระบบโลจิ

สติกส์ 

ด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี 
วิจัย และ
นวัตกรรม 

การพัฒนา
ภาค เมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ด้านการ
ต่างประเทศ 

ประเทศ
เพื่อนบ้าน 

และภูมิภาค 

ยทุธศาสตร์
กลุ่มจงัหวดั 

1.  การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เกษตรอุตสาหกรรมและการ

แปรรูปอาหาร 

2.  การยกระดับการ
ท่องเที่ยวและ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

3.  การส่งเสริม
พัฒนาการค้าการ
ลงทุน และการค้า

ชายแดน 

4  ยกระดับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต    
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ยทุธศาสตร์การพพฒันา 
อปท. 

ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ 
อบต.หินดาด 

2.ดา้นการ
พฒันา
การศึกษา 

 

3.ดา้นการ
พฒันาการ
เกษตร 

 

4.ดา้นการ
พฒันา
สงัคม 

 

6.ดา้นการ
พฒันา
โครงสรา้ง
พืน้ฐาน 

 

8.ดา้นการ
บริหารจดัการ
บา้นเมืองที่ดี 

 

9.ดา้นการรกัษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรพัยสิ์น 

 

10.ดา้นการ
อนรุกัษ์

ทรพัยากรธรรม
ชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 

1.ดา้นการสาน
ต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

 

7.ดา้นการ
พฒันาการ

ท่องเท่ียวศาสนา
วฒันธรรม

ประเพณีและกีฬา 

5.ดา้นการ
พฒันา

สาธารณสขุ 
 

1.  ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

2.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

3.  ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

5.ยุทธศาสตรก์าร
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

6.  ยทุธศาสตร์การด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

7.  ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

1.  ก่อสร้างและปรับปรุง ถนน  สะพาน  ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ทางระบายน้ำ   
2.  ขยายเขตไฟฟ้า  และไฟฟ้าสาธารณะ                                            
3.  ก่อสร้างและขยายเขตการบริการประปา 
4.  โครงสร้างพื้นฐานด้านอื่นๆ  
 

1.  พัฒนาแหล่งน้ำ  เขื่อนกั้นน้ำ  ฝายนำ้ล้น ขุดสระน้ำ การขุดคลอง 
ระบบชลประทาน  และการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค และ
การเกษตร  
  2.  พัฒนาและปรับปรุงดินในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความ
อุดมสมบูรณ์  
 

   1.  ส่งเสริมและเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพของครัวเรือน  และกลุ่มอาชีพ  
เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต     
2.  ส่งเสริมโครงการและกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้เกิดรายได้ของครัวเรือน 
 

1.  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา    
2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HAV 
3.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านการกีฬาและการนันทนาการ 
4.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
5.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
6.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับสาธารณภัยต่างๆ 
7.  ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝ้าระวัง  รักษา บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง   
8.  ส่งเสรมิระบบความปลอดภยัในชวีิตและทรัพย์สนิให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  อุบัติภัย  
อาชญากรรม 
 

1.  การเพิ่มศกัยภาพของบุคลากรในองคก์ร   ให้มีศักยภาพและประสทิธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดการพัฒนา 
 3. ส่งเสริมการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ระหว่างหน่วยงานอื่น 
 4. การพัฒนาระบบการบริการ และนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร
เพื่อให้บริการกับประชาชนฯ  
 

ต่อ ย1น1/ 
ย5น2 

ย4น2/ ย3น3/ ย4น1/ 
ย4น5 

ย4น1/ ย2น1/ ย3น1/น3/น4/น5, 
ย4น3/น6 

ย4น6/ 
ย5น1/ 
น4/น5 

ย4น2/ ย5น1/ 
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1  ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงเกษตร  และพัฒนาให้เกิดแหล่ง
ท่องเที่ยว ในตำบล    

1. สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย 
3.  การบริหารจัดการน้ำเสีย 
 
 

ย6 ย7 

แผนงาน 

ย. 1 ย.2 ย.3 ย.4 ย.5 ย.6 ย.7 

แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง 

แผนงานการ
ศาสนาฯ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 
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แผนผังยุทธศาสตร์ (strategic map) 
 
 
 

” 
 
              

 

             
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศ          การศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจพัฒนาคุณภาพชีวิต   เศรษฐกิจรุ่งเรือง 
พัฒนาต่อเนื่อง   เฟื่องฟูวัฒนธรรม   น้อมนำนโยบาย 

ยทุธศาสตร์ 
 

1.  ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน 

2.  ยทุธศาสตร์
การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และแก้ไขปัญหาความ
ยากจน 

4.  ยทุธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

5.ยุทธศาสตรก์าร
บริหารจัดการตาม
หลักการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

6.  ยทุธศาสตร์การด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 

7.  ยทุธศาสตร์การ
พัฒนาด้านแหล่ง
ท่องเทีย่ว 

เป้าประสงค ์
 

ก่อสร้างและซ่อมแซม  
ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลให้มีความ
สะดวกและได้
มาตรฐาน   

พัฒนาแหล่งน้ำ  
เขื่อนกั้นน้ำ  ฝายน้ำ
ล้น ขุดสระน้ำ การขุด
คลอง ระบบ
ชลประทานและการ
บริหารจัดการนำ้เพื่อ
การเกษตรและ
ปรับปรุงดินในเขต
องค์การบริหารส่วน
ตำบลให้มีความอุด
สมบูรณ์ขึ้น 

สนับสนุนเสรมิสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนทาง
เศรษฐกิจระดับบุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน ท้องถิ่น 
ให้มีความสามารถในการ
แข่งขนัทางเศรษฐกจิ  
สนับสนุนการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
อินทรยี์และการแปรรูป
สินค้าทางการเกษตร  และ
สามารถขยายการตลาด
ไปสู่ตลาดกลาง 

พัฒนาสังคมและแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในทุกๆ
ด้าน เพื่อให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ดีสนับสนนุ
ประชาชนทกุภาคส่วนให้มี
ส่วนรว่มในการพฒันาและ
ตรวจสอบการทำงานของ
ภาครัฐและให้บรรลแุนว
ทางการดำเนินงาน   
 

จัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อม และพัฒนา  
อนุรักษ์ให้อยู่อยา่งยั่งยืน 

ส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
และอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว 
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กลยุทธ์ 
 

(1) 
1.  ก่อสร้างและ
ปรับปรุง ถนน  สะพาน  
ทางเท้า ทอ่ระบายน้ำ 
ทางระบายน้ำ        
2.  ขยายเขตไฟฟ้า  
และไฟฟ้าสาธารณะ                                            
3.  ก่อสร้างและขยาย
เขตการบรกิารประปา 
4.  โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านอืน่ๆ  
 

(2) 
1.  พัฒนาแหล่งน้ำ  
เขื่อนกัน้น้ำ  ฝายน้ำลน้ 
ขุดสระน้ำ การขุดคลอง 
ระบบชลประทาน  และ
การบริหารจัดการน้ำ
เพื่ออุปโภคบริโภค และ
การเกษตร  
  2.  พัฒนาและ
ปรับปรุงดินในเขต
องค์การบริหารสว่น
ตำบลให้มีความอุดม
สมบูรณ์  
 

(3) 
   1.  ส่งเสริมและเพิ่ม
ทักษะการประกอบ
อาชีพของครัวเรือน  
และกลุ่มอาชพี  เพื่อ
เพิ่มศักยภาพและขีด
ความสามารถในการ
เพิ่มผลผลิต     
2.  ส่งเสริมโครงการ
และกิจกรรมในชุมชน
เพื่อให้เกิดรายได้ของ
ครัวเรือน 

 

(4) 
1.  การพัฒนาส่งเสริมการศึกษา 
2.  การพัฒนาและส่งเสริมด้าน
สวัสดิการเด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HAV 
3. การพัฒนาและส่งเสริมด้านการ
กีฬาและการนันทนาการ 
4.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพ
และอนามัย 
5.  การพัฒนาด้านคุณธรรม  
จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณี
ท้องถ่ิน 
6.  การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยหรือกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับ
สาธารณภัยต่างๆ 
7. ส่งเสริมมาตรการป้องกัน  เฝ้า
ระวัง  รักษา บำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพ
ติดและการรักษาสภาพชุมชนให้
เข้มแข็ง   
8.  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลด
ปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ  
อุบัติภัย  อาชญากรรม  

 
 

(5) 
1.  การเพิ่มศกัยภาพ
ของบุคลากรในองค์กร   
ให้มีศักยภาพและ
ประสิทธภิาพในการ
ปฏิบัติราชการ 
2. ส่ งเสริมการมี ส่ วน
ร่วมของประชาชน และ
อ งค์ ก ร ทุ ก ภ าค ส่ ว น
เพื่อให้เกิดการพัฒนา 
 3. ส่งเสริมการบูรณา
การโครงการ/กิจกรรม 
ระหว่างหน่วยงานอื่น 
 4. การพัฒนาระบบ
การบริการ และนำ
ระบบสารสนเทศมาใช้
ใน ก ารบ ริ ห า ร งาน
ภ าย ใน อ งค์ ก ร เพื่ อ
ใ ห้ บ ริ ก า ร กั บ
ประชาชนฯ  

 

(6) 
1. สร้างจิตสำนึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
2. การบริหารจัดการ
และรณรงค์กำจัดขยะ
มูลฝอย 
3.  การบริหารจัดการ
น้ำเสีย 

 

(7) 
1  ส่งเสริมให้เกิดการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร  
และพัฒนาให้เกิด
แหล่งท่องเที่ยว ใน
ตำบล    

 

แผนงาน แผนงาน
บริหารงาน

ทั่วไป 

แผนงาน
รักษาความ
สงบภายใน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะห์ 

แผนงาน
เคหะและ

ชุมชน 

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็ง 

แผนงานการ
ศาสนาฯ 

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา 

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานงบ
กลาง 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  40 
 

 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
       3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  / การ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

    ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การบริหารส่วนหินดาด    ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาและโอกาส
การพัฒนาในอนาคต โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก SWOT  ดังนี้ 
     (1)  จุดแข็ง  (S : Strensth) 
   -  ประชาชนมีคุณภาพ และมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน และคุณภาพชีวิต 

  -  มีกลุ่มองค์กรเครือข่ายชาวบ้านที่เข็มแข็ง  มีกองทุนหมู่บ้านที่ประสบ ความสำเร็จ
สมบูรณ์ 

 -  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. เพ่ือส่งเสริมพ้ืนฐานด้านการศึกษาของเด็กก่อนวัย
เรียน และมีสถานศึกษาในตำบลสามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ 

 -  ผู้นำชุมชนสมัครสมานสามัคคี  ไม่มีปัญหาในด้านการร่วมกันในการปกครอง และ
บริหารการพัฒนา  ผู้นำชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 -  องค์การบริหารส่วนตำบลมีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 -  มีการประสานร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
     -  มีศูนย์รวมจิตใจของชุมชน  คือ  ท่านท้าวสุรนารี และหลวงพ่อคูณ 
   -  มีแหล่งโบราณสถานยอดปราสาทที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ 
    (2)  จุดอ่อน (W : Weakness)   
   -  ราคาสิ้นค้าทางการเกษตรต้องอิงจากราคาของตลาดและพ่อค้าคนกลาง 
    -  ปัญหาเรื่องการขาดแคลนแหล่งน้ำและน้ำไม่เพียงพอในการอุปโภคบริโภคใน
หน้าแล้งและปัญหาคุณภาพดิน  

 -  เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
 -  ขาดสนามกีฬามาตรฐานของตำบลเพ่ือส่งเสริมด้านการกีฬาให้เด็กและเยาวชน 
 -  ประชาชนยังไม่เข้าใจในโอกาส ของตนเองและชุมชนประชาชนขาดระเบียบวินัย 
   (3)  โอกาส (O : Opportunity)   

   -  จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี
แผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

 -  มีเส้นทางคมนาคมสายหลักเชื่อมไปสู่ภาคอีสานหลายจังหวัดผ่านจำนวน 2 สาย 
สามารถรองรับการขยายตัวของการลงทุนทางเศรษฐกิจ 

 -  องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด สามารถพัฒนาการจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน  
 -  รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
 -  ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

    (4)  อุปสรรค  (T : Threat) 
   -  ความผันผวนทางราคาสินค้าการเกษตร 
   -  สภาพพ้ืนที่ในการเกษตร  เป็นหิน  สภาพดินไม่ดี  ไม่เอ้ือต่อการเกษตร 
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   -  ประชาชนมาจากหลายชุมชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
   - การถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมายังท้องถิ่น ทำให้ท้องถิ่นมีภาระ
งานเพ่ิมข้ึน ทำให้ไม่มีงบประมาณดำเนินการ 
   -  กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานทำให้ขาดความคล่องตัวในการ
บริหารงาน 
 
             3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

                  สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
  1.1  ผลผลิตด้านการทำนา – ทำไร่ ตกต่ำไม่คุ้ม
ทุนไม่สามารถทำเกษตรกรรมในฤดูแล้งได้ 
  1.2  อัตราค่าจ้างต่ำ 
  1.3  ปัญหาการว่างงาน 
  1.4  ปัญหาขาดสถานที่ท่องเที่ยว 

-  ผลผลิตด้านการทำนา  -  ทำไร่ ไม่คุ้มทุนก่อให้เกิดหนี้ 
-  ทำให้มีการว่างงานช่วงฤดูแล้ง เนื่องจากไม่สามารถจะประกอบ
อาชีพด้านการเกษตรได้เช่น การทำนา 
-   อัตราค่าจ้างต่ำ ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย 
-  เนื่องจากด้านการเกษตรกรรม จะทำได้เฉพาะในฤดูฝนเมื่อถึงฤดู
แล้งแล้วประชาชนจะไปรับจ้างในเขตอ่ืนทำให้เกิดปัญหาคนย้าย
ออกนอกพ้ืนที่ 
-  ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว 

2. ปัญหาด้านสังคม  

   2.1  ปัญหาด้านยาเสพติด -  กลุ่มเสี่ยงเป็นเยาวชนที่กำลังศึกษา 
   2.2  ปัญหาการว่างงาน -  ประชาชนมีอัตราการว่างงานมากในช่วงหลังฤดูเก็บเก่ียวพืชผล

ด้านการเกษตร 
   2.3  ปัญหาการอพยพย้ายถิ่น - ประชาชนอพยพย้ายถิ่นออกนอกพ้ืนที่เพ่ือไปหางานทำในเขต

เมืองเช่น กรุงเทพฯ และปริมณฑล 
   2.4  ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ประชาชนมีความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเนื่องจากยังมี

การก่อเหตุทะเลาะ และการขโมยทรัพย์สิน 
3.ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
   3.1  การขาดเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกิน 
   3.2  การคมนาคมพ้ืนที่ทางการเกษตรไม่สะดวก 
   3.3  ปัญหาขาดระบบประปาผิวดิน 
   3.4  ปัญหาการขาดไฟส่องสว่างตามถนนหนทาง 
   3.5  สิทธิในที่ดินทำกิน 
 

 
-  ประชาชนบางรายไม่มีที่ดินทำกิน  ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง 
-  ถนนส่วนใหญ่ในตำบลจะเป็นถนนลูกรังหรือหินคลุก  เมื่อถึงฤดู
ฝนจึงทำให้ไม่สะดวกในการขนถ่ายพืชผลทางการเกษตร 
-  ขาดการบริการด้านประปาในเขตตำบลยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากไม่มี
แหล่งน้ำ 
-   อาจทำให้เกิดอันตรายในการเดินทางยามค่ำคืนแกป่ระชาชนใน
หมู่บ้าน 
-  ประชาชนบางรายต้องเช่าที่ดินทำกิน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

4. ปัญหาด้านแหล่งน้ำ  
   4.1  ปัญหาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในฤดูแล้ง -  ขาดเหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่เพียงพอตลอดปี 
   4.2  ปัญหาขาดภาชนะเก็บน้ำไม่เพียงพอในฤดู
แล้ง 
   4.3  ปัญหาแหล่งน้ำตื้นเขิน 
   4.4  แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอ 

-  ขาดภาชนะเก็บน้ำไม่เพียงพอ 
 
-  แหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรตื้นเขิน 
-  แหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภค-บริโภคไม่เพียงพอตลอดทั้งปี 

5. ปัญหาด้านสาธารณสุข  
   5.1  ปัญหาโรคไม่ติดต่อ 
   5.2  ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการ
จัดเรือนและชุมชน  ซึ่งไม่ถูกสุขลักษณะ 
   5.3  ปัญหาการมีส่วนร่วมด้านสุขภาพที่ไมด่ีและ 
เหมาะสม 
   5.4  ปัญหา โรคไข้เลือดออก  

- ประชาชนมีโรคที่ไม่ติดต่อเช่น เบาหวาน ความดัน โลหิตสงู ฯลฯ 
-  การจัดบ้านเรือนและชุมชนไม่มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและ
ไม่ถูกสุขลักษณะ เนื่องจากชุมชนมีความแออัด 
-  ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
 
-  สิ่งแวดล้อมของชุมชนหมู่บ้านที่ไม่มีความสะอาด เป็นแหล่ง
สะสมเชื้อโรค 

6. ปัญหาด้านการเมือง - การบริหาร    
    6.1  ปัญหาประชาชนไม่รู้  ไม่เข้าใจด้าน
กฎหมาย 
   6.2  ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
อย่างสม่ำเสมอ 
   6.3  ปัญหาความคิดเห็นที่แตกต่าง 

-  ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายถูกชักจูงได้ง่าย 
-  ขาดความร่วมมือของประชาชน 
-   ประชาชน  ในตำบลขาดความสามัคคี แบ่งกลุ่ม แบ่งพวก 
-  สมาชิกสภา  อบต.  พนักงานส่วนตำบล  ยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย  ข้อบังคับ เท่าที่ควรและขาด
การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
-  ผู้นำไม่มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบ  กฎหมาย 
ข้อบังคับที่เพียงพอ 

7. ปัญหาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม  

   7.1  ปัญหาการขาดโอกาสทางการศึกษา 
   7.2  ปัญหาด้านวัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี 
 
 

-  เด็กเม่ือจบชั้นศึกษาภาคบังคับแล้วไม่เรียนต่อเนื่องจากปัญหา 
รายได้ของครอบครัว  และจะต้องช่วยครอบครัวประกอบอาชีพ 
 -  เด็กเยาวชนรุ่นใหม่ไม่รู้จักวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี 
ของท้องถิ่นสมัยก่อน ๆ ที่เคยถือปฏิบัติกันมา  

8. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
8.1  ปัญหาคุณภาพดินต่ำ   
8.2  ปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าของประชาชน 
8.3  ปัญหาขาดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 

 
 
-  ดินมีสภาพเค็ม  การเพาะปลูกไม่ค่อยได้ผล 
-  ประชาชนใช้สารเคมี  เช่น  ปุ๋ย  ยาฆ่าแมลงในปริมาณเพ่ิมข้ึน 
-  ป่าไม้ถูกทำลายโดยราษฎรจะตัดไม้เพ่ือใช้เป็นที่ทำกิน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

8.4  ปัญหารุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์และป่า
สงวน    
8.5  ปัญหาด้านสาธารณภัย 
 
 

-  ไม่มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
-  ประชาชนลุกล้ำที่สาธารณะประโยชน์ 
- เกิดภัยแล้ง 
 

 
ส่วนที่ 3  การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่การปฏิบัต ิ
 

            1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงการ
สร้างพ้ืนฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ 
ด้ านบ ริก ารชุ มชน
และสังคม 
 

-แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  
- แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง สำนักปลัด 
กองคลัง 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร 

ด้านเศรษฐกิจ - แผนงานการเกษตร 
- แผนงาน
อุตสาหกรรมและการ
โยธา 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

กองคลัง 
กองช่าง 

3 ยุทธศาสตร์ด้าน
เสริมสร้างความสามารถ
ทางเศรษฐกิจและแก้ไข
ปัญหาความยากจน 

ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

- แผนงานสร้างความ
เข้มของชุมชน 

กองสวัสดิการ 
สำนักปลัด 

กองคลัง 

4 ยุทศาสตร์การพัฒนา
สังคมและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้ านบริห ารชุ มชน
และสังคม 
ด้านการดำเนินงาน
อ่ืน 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานสาธารณสุข 
- แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

สำนักปลัด 
กองการศึกษา 
กอง
สาธารณสุขฯ 
กองสวัสดิการ 
 
 

กองคลัง 
กองช่าง 
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ที ่
 

ยุทธศาสตร์ 
 

ด้าน 
 

แผนงาน 
 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

 
 

  

- แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

- แผนงานงบกลาง 

  

5 ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

ด้านบริหารทั่วไป 
ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 
ด้านการดำเนินงาน
อ่ืน 
 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
- แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
- แผนงานงบกลาง 

สำนักปลัด กองคลัง 
 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้ านบ ริก ารชุ มชน
และสังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการเกษตร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองสวัสดิการ 

7 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว 

ด้ านบ ริก ารชุ มชน
และสังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
(งานวิชาการวางแผน
และส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว) 

สำนักปลัด กองการศึกษา 
กองคลัง 

รวม 7 4 11 6 6 
 
 
 
         2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  2.1  บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(แบบ ผ.01) 
  2.2  รายละเอียดโครงการพัฒนา(แบบ ผ.02) 
  2.3  รายละเอียดโครงการพัฒนา  สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/1) 
  2.4  บัญชีครุภัณฑ์(แบบ ผ.03) 
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ส่วนที่ 4  การติดตามและประเมินผล 
 

 4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วสิัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๑. ข้อมูลสภาพ
ทั่วไปและข้อมูล
พื้นฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงค์เคราะห์ 

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ไขปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ 
สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุด
แข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร์ 
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ
พัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
เชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ 
Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชา

(๑๐)  
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รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 
 

ประเด็น... 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๓.๔ วิสัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ ์
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเชื่อมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งม่ันอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พ้ืนที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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 4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของชื่อโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุป
สถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบตัิในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมที่มีตวัเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไมจ่ำนวนที่
ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธบิายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาทอ้งถิ่นตามอำนาจ
หน้าที่ที่ได้กำหนดไว ้
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) 

10  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีไปปฏิบตัิในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสทิธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกจิ 
โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ดำเนนิการในพื้นที่นัน้ๆ ตรงตอ่ความตอ้งการของประชาชนหรอืไม่และ
เป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรอืไม่ ประชาชนพึ่งพอใจหรอืไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนนิการต่างๆ 
มีสภาพหรือลกัษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารได้ตามวัตถุประสงค์หรอืไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธผิล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนนิการ รวมถึงสามารถเทยีบเคียงกับส่วนราชการ
หรือหนว่ยงาน 
๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนนิการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านตา่งๆ มีความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ในมิติต่างๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาทอ้งถิน่โดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรอืหลักการบูรณาการ (Integration) กับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ทีม่ีพิ้นที่ติดตอ่กนั 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านตา่งๆ ที่สอดคลอ้งกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารฐั 

10  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นที่ได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของชื่อโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกับ
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความม่ันคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (๖) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสู่ปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (๒) การพัฒนาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสังคม (๔) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  53 
 

 

 
ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสขุ วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการ
เชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พ้ืนฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการที่ประชาชนต้องการเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพ่ือการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ที่  ส า ม า ร ถ วั ด ไ ด้  (measurable)  ใ ช้ บ อ ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (๒ ) วัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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 4.3  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 

 (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการ

พัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไข
ปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดทำแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด 6  ข้อ 29  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.2561  ข้อ 12 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   
  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

แบบที่  1  การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  2  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  
การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan  (www.dla.go.th) 

 (๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
การจัดผลเชิงคุณภาพ  เทศบาลใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย

ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 
แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาล 
แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
 

 4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
     1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 1. เกิดการพัฒนาพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 2. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
 3.  ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยาก

และบางเรื่องอาจทำไม่ได้   
     2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณาใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้มีความสอดคล้องกัน   

http://www.dla.go.th/
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2.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น   

3.  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

4.  องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
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แบบรายงาน และคำอธิบาย 
 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยแบบ
รายงาน  3  แบบ  และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล  2  แบบ  ดังแผนภูมิ ต่อไปนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบรายงาน 

แบบประเมินผลแผน ฯ 
(Input) 

 

แบบติดตามแผน ฯ 
(Process) 

แบบประเมินผลแผน ฯ 
(Output) 

แบบท่ี  1 
การประเมินการจัดทำแผน

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

แบบท่ี  2 
แบบติดตามและประเมินผล 
การดำเนินงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

แบบท่ี  3/1 
แบบประเมินผล 

การดำเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร ์

แบบท่ี  3/2 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

 
 
 

แบบท่ี  3/3 
แบบประเมินความพอใจต่อผล 

การดำเนินงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร ์
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แบบท่ี  1  การช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วัตถุประสงค์ของแบบ 
 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ว่า  ดำเนินการครบถ้วยทุกขั้นตอน  มากน้อยเพียงใด อย่างไร 
 
ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเมินตนเองและสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล (Monitoring  and  Evaluation  Unit : M$E Unit)  ใช้ในการประเมินผลการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นว่ามีการดำเนินการเป็นไปตามข้ันตอนการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์ที่ถูกต้องหรือไม่  โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเป็นผู้กรอกข้อมูลและส่งมาให้กับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล 
 
ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นแบบที่ใช้ในการประเมิน
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละครั้งที่มีการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ซึ่งในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะมี
กำหนดระยะเวลาในการจัดทำแผนแตกต่างกัน 
 
แบบท่ี  1  แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง 

คำชี้แจง :  แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์แล้ว............................................................................................... 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น............................องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด…................................ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

 

มี 
การดำเนินงาน 

ไม่มี 
การดำเนินงาน 

ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทิ้งถิ่นเพ่ือจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ   

4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   

6.  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่  2  การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
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8.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน   

9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)  เพื่อประเมินสถานภาพ
การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   

14.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15.  มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   

17.  มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

19.  มีการทบทวยแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561–2565) องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  60 
 

 

แบบท่ี  2   แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 คำชี้แจง :  แบบที่  2  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ดำเนินงานทุก ๆ 3  เดือน    
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป  
 1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.................องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด......................... 
 2.  รายงานผลการดำเนินไตรมาสที่ 
  (1)  ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม) (2)  ไตรมาสที่  2 (มกราคม – มีนาคม) 
  (3)  ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน) (4)  ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 1.  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1................ ปีที่ 2 ................. ปีที่ 3................ ปีที่ 4............. ปีที่5…. รวม 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จำนวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.             
2.             
3.             
4.             
5.             
6.             
7.             
8.             
9.             
10.             

รวม             
 
 2.  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาปี............ 
 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จำนวนโครงการ
ที ่

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

จำนวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จำนวน
โครงการ 

ที่มีการเพิ่มเติม 

จำนวนโครงการ 
ทั้งหมด 

 จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 

จำนว
น 

ร้อย
ละ 

จำนวน ร้อย
ละ 
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 3.  การเบิกจ่ายงบประมาณปี................. 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ จำนวนเงิน ร้อยละ 
1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       

รวม       
  

  
 ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 7.  โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปี.................... 

โครงการ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ดำเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ดำเนินการ 

ยังไม่ได ้
ดำเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจา่ยไป 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      

รวม      
 

 ส่วนที่  4  ปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................................................... 
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แบบท่ี 3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของแบบ 
 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด  โดยมีประเด็นในการประเมิน  3  ส่วน  คือ   
 (1)  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 (2)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 (3)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
ประโยชน์ 
 1)  เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
 2)  เป็นเครื่องมือสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นหน่วยติดตามประเมินผล  เพ่ือใช้ในการ
ดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ระยะเวลาในการติดตาม 
 แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์  เป็นแบบที่ใช้ในการประเมินผลการดำเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ   
 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 คำชี้แจง :  แบบที่ 3/1  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดำเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้  และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  
1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่   1  ข้อมูลทั่วไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....................องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด...............................  
2.  วัน/ เดือน/ปี ที่รายงาน.........................................................................................................................  

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์  และโครงการในปี..............................................................................  
3.  ยุทธศาสตร์และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน  และจำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร ์
จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการที่ปรากฏ 
อยู่ในแผน 

จำนวนโครงการทีไ่ด้
ปฏิบัต ิ

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   

ภาพรวม   
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ส่วนที่  3  ผลการดำเนินงาน 
 4.  ความพึงพอต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชน
ทราบ 

   

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
ภาพรวม    

 
5.  ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

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

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
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แบบท่ี  3/2  แบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ของแบบ 
 เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมูลจากประชาชน  และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 
แบบท่ี  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

คำชี้แจง :  แบบที่ 3/2  เป็นแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม  โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง    
 อายุ  (1)  ต่ำกว่า  20  ปี (2)  20 – 30  ปี  (3)  31 – 40  ปี 
   (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปีขึ้นไป 

การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปริญญาหรือ
เทียบเท่า  (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี(6)  อ่ืน ๆ 

 อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมมากน้อยเพียงใด 
  

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด    
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของ
ประชาชนในท้องถิ่น 

   

8.  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม    

ภาพรวม    
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แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
วัตถุประสงค์ของแบบ 
 เพ่ือใช้ในการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ประโยชน์ 
 เป็นเครื่องมือสำหรับเมืองพัทยา  เทศบาล  และองค์การบริหารส่วนตำบลที่จะนำไปใช้เป็นเครื่องมือใน
การประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล 
 เก็บข้อมูลจากประชาชน  และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือประเมินองค์กรในแต่ละปี 
 

แบบท่ี 3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยุทธศาสตร์
........................................................................................................................................... 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 เพศ  (1)  ชาย   (2)  หญิง 
 อายุ  (1)  ต่ำกว่า  20  ปี (2)  20 – 30  ปี  (3)  31 – 40  ปี 
   (4)  41 – 50  ปี  (5)  51 – 60  ปี  (6)  มากกว่า  60  ปีขึ้นไป 
 การศึกษา (1)  ประถมศึกษา (2)  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  

(3)  อนุปริญญาหรือเทียบเท่า (4)  ปริญญาตรี  (5)  สูงกว่าปริญญาตรี
 (6)  อื่น ๆ 

 อาชีพหลัก (1)  รับราชการ  (2)  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ (3)  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
   (4)  รับจ้าง  (5)  นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 
   (7)  อื่น ๆ (ระบุ)....................................................... 
ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 หากให้ทา่นประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนา
ด้าน..................................................โดยให้คะแนนเต็ม  10  ท่านจะให้คะแนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าใด 

ประเด็น 
คะแนนความพึง

พอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4.  มีการรายงานผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
6.  การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  
7.  ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม  
 


