
สวนที่สวนที่ ๓๓
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนา ระดบัมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)

วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”

๑. ความมั่งคง
๑.๑ การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก

ประเทศในทุกระดับทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล
๑.๒ ความมั่นคงทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง
๑.๓ ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยที่

เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน
๑.๔ ระบบการเมืองที่มั่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหารประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตาม

หลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุน

๑.๕ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดที่
มั่นคงพอเพียงตอการดํารงชีวิต มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๒. ความมั่งคั่ง
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูง

ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนานอยลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาเทาเทียมกันมากข้ึน
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูงสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก

ประเทศสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนสง
การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญใน ระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง

๒.๓ ความสมบูรณในทุน ที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา
ทุนทางการเงิน ทุนที่เปนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

๓. ความยั่งยืน
๓.๑ การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึน

อยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเปนที่ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมขาติและสิ่งแวดลอมที่มีคุณภาพดีข้ึน คนมี
ความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อประโยชนสวนรวม

๓.๓ มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค
สวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน



-๒๖-

อนาคตประเทศไทย ป ๒๕๗๙ : รวมมือกับขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.............
๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดํารงอยูอยางมั่นคง

เปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพื้นที่ และมี
ระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก

๒. ระบบเศรษฐกิจเปน Tranding Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ที่มีการเติบโตอยางมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อให
ประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป ๒๕๗๙ และกลายเปนประเทศพัฒนาแลวโดย

๒.๑ ภาคเกษตร พัฒนามุงสูความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหารและเปนฐานการผลิต bio-
baases ที่สําคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง

๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตใหเปน
ฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนย
การผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย ศูนยกลางการผลิต
พลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เปนตน

๒.๓ ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตให
เปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเที่ยวและบริการของอาเซียน ศูนยบริการทางการเงิน
การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน

๒.๔ วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐานการผลิตและ
บริการที่สําคัญของประเทศ

๓. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน
อนาคต มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญามีทักษะวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบ เปนรากฐานที่มั่นคงของชุมชน
สังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย

๔. สังคมไทยเปนสังคมที่เปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจายโอกาสการ
เขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง โดยที่ประชาชน
ทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข ไมคอรัปชั่น

๕. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา มีพื้นที่สีเขียวใหญข้ึนประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป นมิตรตอ
สิ่งแวดลอม

๖. การบริหารภาครัฐ โปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและประชาชนมีสวน
รวม มีการกระจายอํานาจและแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน

กรอบแนวทางที่สําคัญของยุทธศาสตร

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางที่สําคัญ
๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ๑) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ
๓) การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต
๔) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล
๕) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ
๖) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ



-๒๗-

ยุทธศาสตร กรอบแนวทางที่สําคัญ
๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง ๗) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทาง
ทะเล รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา
๘) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมาก
ข้ึน

๒. ยุทธศาสตรดานการสราง
ความสามารถในการแขงขัน

๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความ
เชื่อมั่น สงเสริมการคาและการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู
ความเปนชาติการคาเพื่อเปนศูนยกลางการคาและไดประโยชนจากหวงโซมูลคาใน
ภูมิภาคเพิ่มข้ึน
๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรางฐานการผลิต
การเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร
พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริมเกษตรกรราย
ยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เขมแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก
พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพสูง สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการ
ไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในอนาคต เปนตน และภาคบริการ พัฒนา
ยกระดับผลิตภัณฑการทองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ
๓) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรู
ของผูประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อสงเสริมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสู
สากล ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทยใหกาว
ไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร
๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษขาย
แดน พัฒนาพื้นที่ เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการที่มี
ศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ
๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา
๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา
กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมใหประเทศไทยเปน
ฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคแบะนานาชาติในการ
สรางความมั่นคงดานพลังงาน อาหาร สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติ
สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและสรางความสมดุล
ของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุมอํานาจทางเศรษฐกิจตางๆ  เพิ่มบทบาท
และการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุนการเปดการคาเสรี และสรางองคความรูดานการ
ตางประเทศตอสวนตางๆ และสาธารณชนไทย
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ยุทธศาสตร กรอบแนวทางที่สําคัญ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพคน

๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
โดยพัฒนาเร่ิมตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต
๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให มีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง
๓) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
๔) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน

๔. ยุทธศาสตรดานการสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทา
เทียมกันทางสังคม

๑) การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม
๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
๓) การสรงสภาพแวดลอมแบะนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย
๔) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความ
เขมแข็งของชุมชน
๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา

๕. ยุทธศาสตรดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

๑) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมน้ํา เนนการปรับ
ระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรฯการ
๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ
๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
๖) การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม

๖. ยุทธศาสตรดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ

๑) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๒) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่
เหมาะสม
๔) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติ
ราชการ
๖) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๗) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจนทันสมัย
เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน
พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหนาที่เสนอความเห็นทางกฎหมายใหมี
ศักยภาพ

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
หลักการของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ ๑๒
๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑
๒. คนไทยใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ ๕ ประการไดแก มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสรางสรรคมีความเคารพในความแตกตาง และมีจุดยืนทาง
จริยธรรม

๓. ชุมชน ภาคประชาชนสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมทํา
รวมรับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา
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๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานที่ยึดพื้นที่เปนหลัก
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ
เปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย

๑) คาดัชนีการพัฒนามนุษยไมต่ํากวา ๐.๘ คะแนน
๒) IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน ๑๐๐
๓) รอยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
๔) ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา ๕๐๐
๕) สัดสวนของผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานเพิ่มข้ึน

๒. สังคมมีความเหลื่อมล้ํานอยลงโดย
๑) รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดเพิ่มข้ึนไมต่ํากวารอยละ ๑๕/ป
๒) การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดเพิ่มข้ึน
๓) สัดสวนประชากรที่อยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ ๗.๔

๓. มีระบบเศรษฐกิจที่เขมแข็งและแขงขันได โดย
๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ ๕ โดยมีรายไดตอหัวเปน ๘,๒๐๐ ดอลลาร สรอ.
๒) มีอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซึ่งประเมินโดย IMD ใหอยูใน

กลุม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายไดจากการทองเที่ยวไมต่ํากวา ๓ ลานลานบาท
๓) เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเปน ๕๙,๔๖๐ บาทตอครัวเรือน
๔) พื้นที่การทําเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึนเปน ๕๐๐,๐๐๐ ไร

๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมเพื่อสนับสนุนการเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมีความ
มั่นคงอาหาร พลังงาน และน้ําโดย

๑) เพิ่มพื้นที่ปาไมใหไดรอยละ ๔๐ ของพื้นที่ประเทศ
๒) พื้นที่ปาชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เปน ๑.๕๘ ลานไร
๓) การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงไมนอยกวารอยละ ๗

๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพิ่มความเชื่อมั่น
ของนานาชาติตอประเทศไทย โดย

๑) ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดและปญหาอาชญากรรมลดลง
๒) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการกอการรานต่ํากวาอันดับที่ ๒๐ ของโลก และมีอันดับ

ความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรไมต่ํากวาอันดับที่ ๑๐ ของโลก
๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวน

รวมจากประชาชน โดย
๑) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบ

ธุรกิจของประเทศอยูในอันดับสองของอาเซียน
๒) คะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชั่นใหอยูสูงกวารอยละ ๕๐

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย

แนวทางการพัฒนา
๑.๑ การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมีทักษะและความรูความสามารถ
๑.๒ การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต
๑.๓ การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสริมใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
๑.๔ การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ
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๑.๕ การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองที่ดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริมใหภาค
ธุรกิจเพื่อสังคม

๑.๖ การสรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล่ําในสังคม

แนวทางการพัฒนา
๒.๑ การใหความชวยเหลือทางสังคมเพื่อเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ ๔๐ ที่มี

รายไดต่ําสุด
๒.๒ การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรทั่วประเทศ เพื่อขยายความคุมครอง

ทางสังคมและการจัดสวัสดิการที่สามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได
๒.๓ การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงิน

ฐานราก
๒.๔ การกําหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุมคนที่มี

รายไดนอยใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน
๒.๕ การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาพ
๒.๖ การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพื้นฐาน และการจัด

สวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ  รวมทั้งการจัดสรรทรัพยากรใหมีการ
กระจายตัวอยางเปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย

๒.๗ สงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจทั้งใน
ระดับชาติและระดับทองถ่ินเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม
๓.๒ การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ

ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๒ การบริหารจัดการน้ําเพื่อใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน
๔.๓ แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม
๔.๔ สงเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
๔.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม
๔.๖ สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๗ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ
๔.๘ การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ

ยุทธศาสตรที่ ๕ ความมั่นคง
แนวทางการพัฒนา

๕.๑ รักษาความมั่นคงภายใน
๕.๒ พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ
๕.๓ ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย
๕.๔ การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง
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๕.๕ การรักษาความมั่นคงของชาติทางทะเล
๕.๖ การรักษาความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๕.๗ การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา

ยุทธศาสตรที่ ๖ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย
แนวทางการพัฒนา

๖.๑ ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหมีความโปรงใส
ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา

๖.๒ ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ

๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริหารสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๖.๕ ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับ

ขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

แนวทางพัฒนา
๗.๑ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานคมนาคมขนสง
๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง
๗.๓ การพัฒนาระบบดลจิสติกส
๗.๔ การพัฒนาดานพลังงาน
๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
๗.๖ การพัฒนาสาธารณูปการดานน้ําประปา

ยุทธศาสตรที่ ๘ วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
แนวทางการพัฒนา

๘ .๑ เ ร ง ส ง เ ส ริม ให เ กิ ดสั ง คมนวั ตกรรม  และผลั กดั น ง านวิ จั ย สู ก า ร ใช ป ระ โยชน
๘.๒ พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา

๙.๑ การพัฒนาภาค (ภาคตันออกเฉียงเหนือ)
๑) เกษตรเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย
๒) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง
๓) ทองเที่ยวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑที่มีมูลคาเพิ่มสูง
๔) น้ําเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
๕) ปาไม ฟนฟูปาไมใหอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ตนน้ํา

๙.๒ การพัฒนาเมือง
จังหวัดนครราชสีมา  เมืองศูนยกลางการคาการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนยกลาง

การศึกษา
๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ



-๓๒-

ยุทธศาสตรที่ ๑๐ การตางประเทศ  ประเทศเพื่อนบาน และภูมิภาค
แนวทางการพัฒนา

๑๐.๑ เรงพัฒนาการเชื่อมโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ภาคใตความ
รวมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน

๑๐.๒ การพัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนที่
มีสมรรถนะสูงและเปนที่ยอมรับในภูมิภาค

๑๐.๓ การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต
การคา/การบริการ ของผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนา
ประเทศไทยไปสูการเปนชาติการคา (Trading Nation)

๑๐.๔ มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานในลักษณะหุนสวนทาง
ยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน

๑๐.๕ การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
๑๐.๖ บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศและภารกิจดานการตางประเทศ
๑๐.๗ การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทที่สรางสรรค

เพื่อเปนทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและ
มหาอํานาจตางๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค

๑๐.๘ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความมั่นคง
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
๑.๓.๑ แผนพัฒนาภาค

สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค:
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

.....................................................................
สรุปสาระสําคัญ

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา

๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมีสวน
รวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดใหสามารถใชเปนกรอบ
แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด

๑. แนวคิดและหลักการ
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลเปน

ธรรมและมีภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับแนวคิด
“การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึดคน  ผลประโยชนของประชาขน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ เขาถึง
และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อใหสังคมสมานฉันท  และอยู
เย็นเปนสุขรวมกัน

๑.๒ หลักการมุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตางๆ  นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน เพื่อสรางโอกาสทางการพัฒนาสอดคลองกับภูมิสังคมของพื้นที่ โดย

๑) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศ  และภาครวมถึงชุมชน
๒) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของ

พื้นที่
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๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญ

ตอการพัฒนาประเทศเปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล
ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้

๒.๑ พัฒนาพื้นที่ภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพื่อเปน
ฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West
Economic Corridor) เชน พื้นที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มกดาหาร-แนวสะพานเศรษฐกิจ
พื้นที่ อรัญประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-
สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic
Corridor) ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ของแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร

๒.๒ พัฒนาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศโดย
เนนพื้นที่ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน

๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมเพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขงขันเชิงพื้นที่ เชน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน

๒.๔ สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
ใหยั่งยืน ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรมและการ
จัดการใหมีการจัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ

๓. ยุทธศาสตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา

๑) เพิ่มศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยวการตั้ง
องคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุนและสงเสริมค วาม
รวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน

๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญารอบรู เทา
ทันการเปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ

๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพื่อสรางความมั่นคงดานอาหารแกไขปญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออกมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยาง
อบอุน

๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาไมใหได
๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพื้นที่ภาค ปองกันการรุกพื้นที่ชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟู
ดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย

๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด
กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร

มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพิ่มและพัฒนาเสนทาง

๓.๓ โครงการที่สําคัญ (Flagship Project)
๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองใหเพื่อการสงออก
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๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน
๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม
๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล
๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพื่อชุมชนเขมแข็ง
๗) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน

๑.๓.๒ แผนพัฒนากลุมจังหวัด
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร)

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position)
๑. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย
๒. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ
๓. เปนแหลงทองเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทองเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬาที่มีชื่อเสียง
๔. เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพื่อนบาน

วิสัยทัศน (Vision)
ศูนยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยธรรมขอม และการคาชายแดน

พันธกิจ (Mission)
๑. สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ
๒. สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน
๓. สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ
๔. สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๕. สงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑไหม
๖. สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ
๗. สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาขายชายแดน

เปาประสงครวม (Obgective)
๑. ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน
๒. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มข้ึน
๓. รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพิ่มข้ึน
๔. มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพิ่มข้ึน

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Lssues)
๑. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
๒. การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม
๓. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน

กลยุทธ (Strategy)
๑. การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร

๑.๑ พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร
๑.๒ สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค
๑.๓ สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม
๑.๔ ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน
๑.๕ สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๑.๖ สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง
๑.๗ สงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม
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๑.๘ สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย
๑.๙ ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาการเกษตร

๒. การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม
๒.๑ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
๒.๒ พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว
๒.๓ พัฒนาสินคาและบริหารทางการทองเที่ยว
๒.๔ พัฒนาบุคลากรทางการทองเที่ยว
๒.๕ สรางความเชื่อมั่นและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว
๒.๖ พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
๒.๗ เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ
๒.๘ พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
๒.๙ สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม

๓. การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน
๓.๑ สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน  และการลงทุนในประเทศ
๓.๒ พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส

๑.๓.๓ แผนพัฒนาจังหวัด
ตําแหนงทางยุทธศาสตร
๑. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค
๒. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๓. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่วแวดลอม
๔. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความมั่นคง เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ
๕. เปนที่ตั้งของสวนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

วิสัยทัศน   จังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

เปาประสงครวม
๑. เพื่อเพิ่มศักยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา
๒. เพื่อพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู
๓. เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม
๔. เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลักของขาติ
๕. เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ประเด็นยุทธศาสตร
๑. การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ
๒. ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู
๓. บริหารจัดการทรัพยากรธรรามชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน
๔. การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของประชาชน

“โคราชเมืองนาอยู  มุงสูนวัตกรรมใหม เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย”
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๕. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
๑) ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา

๑.๑ ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
๑) ประสานและบริหารการจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อป

๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ
๒) พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการอุปโภค

และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง
๓) พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหเขาใจเร่ืองการใชน้ํา และ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหคุมคา
๑.๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา

๑) สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา

๒) พัฒนาและเตรียมบุคคลดานการศึกษา ครู นักเรียน ใหเปนผูมีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา

๓) สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเคร่ืองมือและประกอบการศึกษา เปน
เคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป

๔) สงเสริมใหประชาชนไดเตรียมพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน
๕) สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย

๑.๓ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
๑) พัฒนา ปรับปรุงพันธพืชและเมล็ดพันธุพืชที่ดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเพิ่มผลผลิต สงเสริม

ใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๒) ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มพูนมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ

พัฒนาสินคา OTOP ใหมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
๓) สงเสริมและพัฒนาเครือขายผูนําดานการเกษตร อาสาสมัครเกษตร
๔) สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนําเคร่ืองจักร

และเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถ่ิน สงเสริมการกระจายสินคาไปสูทั้ง
ภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๕) สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน

๖) สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจําหนายและเพื่อ
การอนุรักษ โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

๑.๔ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
๑) สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนผูนําการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ินที่มีคุณภาพ
๒) สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน
๓) สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส

ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน
๔) สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน เพื่อเตรียม

ยกระดับเขาสูประชาคมอาเซียน
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๕) ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพื่อปองกันและ
ใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ  การผลิตและการจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ

๖) ดําเนินการโครงการ อบจ. สัญจรเพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และ
ความตองการของประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการแกไขความเดือดรอนของประชาชน

๗) สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูที่เปนแบบอยางที่ดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม รวมทั้ง
จัดสรางหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผูมีคุณูปการ และสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัด
นครราชสีมา

๑.๕ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
๑) สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน (อสม.)
๒) สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

เพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ  โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลและ
หนวยงาน หรือองคกรที่เก่ียวของ

๓) สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรู
การดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารที่มีประโยชนและ
การเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย

๑.๖ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๑) สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน ใหสอดคลองกับความจําเปน

และความตองการของประชาขนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง
๒) กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางทั่วถึง
๓) ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุน

เคร่ืองมือ เคร่ืองจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานที่มีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๔) ประสานในการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให

ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา
๕) ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสง เพื่อแกไขปญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเปน

ระเบียบในการใหบริการแกประชาชน
๑.๗ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา

๑) พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจการดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจการการทองเที่ยว

๒) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเดิม สรางแหลงทองเที่ยวใหม รวมทั้งกิจการดานการทองเที่ยว
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  โดยรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ
ตลอดจนองคกรเอกชนที่เก่ียวของ

๓) สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเที่ยว และสรางเครือขาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลอดสินคาทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ

๔) สงเสริมและสนับสนุนกิจการลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  รวมถึงการ
สรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

๑.๘ ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๑) ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหรองรับ

การปฏิบัติภารกิจหนาที่ ตามที่กฎหมายกําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งนี้
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รวมถึงการสรางความสัมพันธและแลกเปลี่ยนความรูและ ทัศนคติในดานตางๆ กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ประชาคมอาเซียนและของประเทศตางๆ ในโลก

๒) นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวก
รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชนผูรับบริการเปนสําคัญ

๓) สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหไดรับการศึกษา
อบรมการทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชนและ
ในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคมอาเซียน

๔) บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน  รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา

๕) พัฒนาระบบการบริหารและอํานวยการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามีสวนรวม

๖) เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๑.๙ ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

๑) สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ
๒) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรที่เก่ียวของ

ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือผูประสบภัย
๓) สงเสริม  และสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และสถานที่สําคัญ เพื่อสราง

ความอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
๔) สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบาน และอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน

(อปพร.) และอาสาสมัครอ่ืนๆ เพื่อเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาที่รัฐ  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน
ชุมชนหมูบาน

๕) สงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
๖) สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุง  การแกไขปญหาจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใช

ถนน
๗) สงเสริมสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุการใชถนน

๑.๑๐ ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
๑) สงเสริม สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ภาคเอกชน ในการ

พัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ สิ่งแวดลอม แหลงน้ํา ลุมน้ําลําคลอง และปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ
๒) สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน ใน

การรณรงคสรางจิตสํานึก  เพื่อปองกันและแกไขปญหา มลพิษ/มลภาวะและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุก
ระดับ

๓) สงเสริม  สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการที่เก่ียวของ องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ

สรุป ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา
๑. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ
๒. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา
๓. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร
๔. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม
๕. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข
๖. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
๗. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา
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๘. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี
๙. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
๑๐. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

๒. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒.๑ วิสัยทัศน

๒.๒ ยุทธศาสตร
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒) ยุทธศาสตรการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อบรรเทาปญหาความ

ยากจน
๓) ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๔) ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๖) ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน แนวนโยบายของ

รัฐบาล จังหวัด อําเภอ
๒.๓ เปาประสงค
๑) การไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานใหมคีวามสะดวกปลอดภัยไดมาตรฐานและทั่วถึง
๒) ประชาชนมีความรูมีรายไดเพียงพอสามารถพึงพาตนเองได
๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ไดรับสวัสดิการอยางทั่วถึง รักษาวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ินอยูรวมกัน

อยางมีความสุข
๔) อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลภาวะรักษาสิ่งแวดลอม บานเรือนและชุมชนนาอยู
๕) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีสวนรวมจากทุกภาคสวน
๖) การสงเสริมการมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
๒.๔ ตัวชี้วัด
๑) ประชาชนพึงพอใจในการแกไขปญหาดานโครงสรางพื้นฐาน เชน ถนน ไฟฟา ประปา  และการบริการ

สาธารณะดานโครงสรางพื้นฐานอ่ืนๆ รอยละ ๖๐ ข้ึนไป
๒) ประชาชนพึงพอใจในการดําเนินงานสงเสริมอาชีพ/พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑชุมชน/ดําเนินการ

เศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดําริรอยละ ๖๐ ข้ึนไป
๓) ประชาชนพึงพอใจในการแกไขปญหาดานการเกษตรและปศุสัตวรอยละ ๖๐ ข้ึนไป
๔) ประชาชนไดรับการแกไขปญหา ดานการศึกษา ดานการสวัสดิการสังคม ดานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน ดานสาธารณสุข ดานยาเสพติด ตลอดจนการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน และมี
ความพึงพอใจรอยละ ๖๐ ข้ึนไป

๕) องคการบริหารสวนตําบลพลับพลสามารถแกไขปญหาขยะมูลฝอย และมีการพัฒนาอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพิ่มมากข้ึน

๖) องคการบริหารสวนตําบลพลับเพลา มีผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการประเมินประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รอยละ ๗๐ ข้ึน

๗) ประชาชนพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานในดานบริการประชาชนรอยละ ๘๐ ข้ึนไป

“ชุมชนนาอยูมีความเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี  คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวน”
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๒.๕ คาเปาหมาย
๑) เพื่อกอสรางและซอมบํารุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตําบลใหมีความสะดวก

ความปลอดภัย ในดานการคมนาคมขนสงที่ไดมาตรฐาน  และรองรับสนับสนุนยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ ใหประสบ
ความสําเร็จ

๒) เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล  ครอบครัว  และ
ทองถ่ิน  สงเสริมสนับสนุนดานการทองเท่ียวเชิงเกษตร สนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งภาคการเกษตรอยางยั่งยืน

๓) เพ่ือเสริมสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางท่ัวถึง ลดความเหลีย่มล้ํา สรางความเปนธรรม
อนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและประชาชนอยูรวมกันอยางมีความสุข

๔) เพื่อการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
๕) เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการทํางานของ

ภาครัฐตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี
๖) เพ่ือสงเสริมสนับสนุนประชาชนจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวมตามระบอบประชาธิปไตย

ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายตามแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด  อําเภอ
๒.๖ กลยุทธ

๑.๑) การกอสราง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ตอเติม/ ซอมแซม/เสนทางคมนาคมขนสงทางบก
ทางน้ํา เสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา สะพาน ในทองถ่ินอยางทั่วถึง

๑.๒) การขยายเขต/ กอสราง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ

๑.๓) การขยายเขต/ กอสราง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม  ประปาสวนภูมิภาคและ
ประปาหมูบาน

๑.๔) การกอสราง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม การบริการสาธารณะโครงสราง
พื้นฐานอ่ืนๆ

๒.๑) เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ และภูมิปญญาทองถ่ิน
๒.๒) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร/ สงเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑชุมชน
๒.๓) สงเสริมสนับสนุนดานการเกษตรและปศุสัตว
๓.๑) สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา
๓.๒) สนับสนุนดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ HIV เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสงเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผูนําชุมชน

๓.๓) การสนับสนุนสงเสริมดานศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๓.๔) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
๓.๕) การสาธารณสุขดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมปองกันโรคติดตอ/โรคระบาด

และโรคไมติดตอ
๓.๖) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคสวน
๔.๑) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
๔.๒) การจัดการ  การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงน้ํา  และสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
๕.๑) สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ  ดาน  ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๕.๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน
๖.๑) สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๖.๒) สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ

๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Posiioning) ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน
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เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
จุดยืนทางยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา คือ “เปนตําบลเขมแข็ง สิ่งแวดลอมดี

คนมีคุณภาพ  การบริหารจัดการแบบบูรณาการ”
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๒) ยุทธศาสตรการสรางความสามารถทางเศรษฐกิจ  การทองเที่ยว  การเกษตร  เพื่อ
บรรเทาปญหาความยากจน

๓) ยุทธศาสตรการสรางสังคมใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางทั่วถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
๔) ยุทธศาสตรการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความ

สมดุลอยางยั่งยืน
๕) ยุทธศาสตรการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองที่ดี
๖) ยุทธศาสตรการสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุน

แนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
สรุปความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม ดังนี้

ยุทธศาสตร อบต.
พลับพลา

(พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔)

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐
ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

๑. ดานโครงสราง
พ้ืนฐาน

๒. ดานการสราง
ความสมารถในการ
แขงขัน

๗. การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส

๓. การสงเสริมและ
พัฒนาการคาการ
ลงทุน และการคา
ชายแดน

๑. การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ

๖. ดานการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน

๒. การสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียว
การเกษตร เพ่ือ
บรรเทาปญหาความ
ยากจน

๒. ดานการสราง
ความสมารถในการ
แขงขัน

๓. การสรางความ
เขมแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน

๑. การพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
แขงขันเกษตร
อุตสาหกรรมและ
แปรรูป

๑. การพัฒนาและ
เพ่ิมศักยภาพการ
แขงขันเศรษฐกิจ

๑.การสานตอ
แนวทาง
พระราชดําริ
๓. ดานการ
พัฒนาการเกษตร

๓. การสรางสังคมให
มีคุณภาพชีวิตท่ีดี
อยางท่ัวถึงและอยู
รวมกันอยางมี
ความสุข

๓. การพัฒนาและ
เสริมสรางศักยภาพ
คน
๔. ดานการสราง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียม
กันทางสังคม

๑. การเสริมสราง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย
๒. การสรางความ
เปนธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําในสังคม

- ๒. ยกระดับสังคมให
เปนเมืองนาอยู
๔. การเสริมสราง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

๒. ดานการพัฒนา
การศึกษา
๔. ดานการพัฒนา
สังคม
๕. ดานการพัฒนา
สาธารณสุข
๗. ดานการพัฒนาการ
ทองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี
และกีฬา
๙. ดานการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน
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ยุทธศาสตร อบต.
พลับพลา

(พ.ศ. ๒๕๖๑-
๒๕๖๔)

ยุทธศาสตรชาติ ๒๐
ป (พ.ศ. ๒๕๖๐-

๒๕๗๙)

ยุทธศาสตร
แผนพัฒนา

เศรษฐกิจฯฉบับ ๑๒

ยุทธศาสตรกลุม
จังหวัด

ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรการ
พัฒนาของ อปท.ใน

เขตจังหวัด

๔. การอนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมให
เกิดความสมดุล
อยางยั่งยืน

๕. ดานการสรางการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม

๔. การเติบโตท่ีเปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน

- ๓. บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหมี
ความสมบูรณอยาง
ยั่งยืน

๑๐. ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม

๕. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บานเมืองท่ีดี

๖. ดานการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

๖. การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการใน
ภาครัฐและธรรมาภิ
บาลในสังคมไทย

- ๕. การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ

๘. ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

๖. การสงเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด
อําเภอ

๑. ดานความมั่นคง ๕. ความมั่นคง - ๔. การเสริมสราง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพ่ือปกปองสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

๘. ดานการบริหาร
จัดการบานเมืองท่ีดี

๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

การวิเคราะหปญหาและความตองการของประชาชนในทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดประสานแผนชุมชนและประชาคมหมูบาน เพื่อจัดทําแผนพัฒนาสามป

โดยมีการวิเคราะหปญหา ความตองการ ๖ ดาน  ไดแก
๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ดานเศรษฐกิจ
๓. ดานสังคม

๓.๑ การศึกษา
๓.๒ การสาธารณสุข
๓.๓ การสงเสริมสวัสดิการและนันทนาการ
๓.๔ การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชน

๔. ดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๕. ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

๕.๑ การมีสวนรวมของประชาชน
๕.๒ การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ปญหาดานความมั่นคงและความสงบ
๕.๓ การบริการประชาชน

๖. ดานอ่ืนๆ
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๑) ดานโครงสรางพื้นฐาน
ผลการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ในปที่ผานมาไดมีการพัฒนาและชวย

แกปญหาความตองการและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชนดานโครงสรางพื้นฐานไดในระดับหนึ่ง อาทิ การ
แกไขปญหาดานการคมนาคม ดานแหลงน้ําอุปโภคบริโภค ดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เปนตน แตเนื่องจาก
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลามีขอจํากัดในดานงบประมาณและพื้นที่ตําบลพลับพลาก็มีพื้นที่กวางใหญ จึงไม
สามารถแกไขปญหาตางๆ ใหหมดไปไดเพราะตองใชงบประมาณจํานวนมาก จึงไมสามารถที่จะดําเนินการตาม
แผนพัฒนาไดทั้งหมด จึงไดมีการนําโครงการในแผนพัฒนาที่ยังไมไดดําเนินการและจากการจัดประชาคมเพื่อรับทราบ
ปญหาความตองการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อจะไดนํามาบรรจุไวในแผนพัฒนาและดําเนินการแกไขตามแผนพัฒนา
ในปตอๆ ไป

๒) ดานเศรษฐกิจ
ปญหาดานเศรษฐกิจเปนปญหาระดับประเทศและรัฐบาลก็พยายามแกไขปญหามาโดยตลอด ปญหา

เศรษฐกิจตกต่ําตอเนื่องมาหลายป พืชผลทางการเกษตรตกต่ํา ภาคอุตสาหกรรมขาดเงินทุนหมุนเวียน ปญหาการ
วางงานตกงานเพิ่มมากข้ึน องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดมีการสงเสริมดานเศรษฐกิจโดยการลดรายจาย เพิ่ม
รายได สนับสนุนกลุมอาชีพตางๆ สนับสนุนดานการเกษตร ดานเศรษฐกิจพอเพียง  ตอไปในอนาคตก็จะมีการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจของตําบลพลับพลาในทุกรูปแบบเพื่อสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนตอไป

๓) ดานสังคม
ปญหาดานสังคมในปจจุบันจะเปนปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด ปญหาดานการศึกษา

ปญหาดานการสาธารณสุข ที่ไมเพียงพอทั่วถึง ปญหาดานคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส
และผูติดเชื้อ HIV เปนตน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดมีการดําเนินการตามโครงการตางๆ ที่บรรจุไวใน
แผนพัฒนา อาทิ การสงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส และผูติดเชื้อ HIV การสนับสนุนดานการกีฬา  การสนับสนุน
ดานการสาธารณสุขการควยคุมโรคและปองกันโรคระบาดตางๆ  ดานสาธารณภัย ตลอดจนการปองกันและแกไข
ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด  เพื่อใหประชาชนในตําบลพลับพลามีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

๔) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ปญหาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เนื่องมาจากประชาชนยังขาดความรูความเขาใจขาด

จิตสํานึก และยังไมตระหนักถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมเทาที่ควร มีการใชทรัพยากรธรรมชาติอยางไมจํากัด ขาดการ
บํารุงรักษา ทําใหเกิดมลพิษตางๆเพิ่มมากข้ึน  องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาจึงไดมีการดําเนินการแกไขปญหา
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม อาทิ การกําจัดขยะ การขุดลอกคลองธรรมชาติ การกําจัดวัชพืชตางๆ ซึ่งก็
สามารถดําเนินการแกไขปญหาไดในระดับหนึ่ง

๕) ดานการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา ไดมีการดําเนินการบริหาราชการตามหลักการบริหารบานเมือง

ที่ดี โดยการสงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ ดาน  มีการพัฒนาบุคลากรใหทันกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการสงบุ
คลาการเขารับการฝกอบรมตางๆ  การจัดหาวัสดุอุปกรณ เคร่ืองมือตางๆ ที่ทันสมัย เพื่อใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานใหมีประสิทธิภาพและการบริการประชาชนดวยความสะดวกรวดเร็ว มีการสงเสริมประชาธิปไตยและการ
มีสวนรวมของประชาชน โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อรับทราบปญหาความตองการ  การเผยแพรประชาสัมพันธผล
การดําเนินงานใหประชาชนไดรับทราบตามหลักธรรมาภิบาลดวยความโปรงใส ตรวจสอบได  เปนตน
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๖) ดานอื่นๆ
องคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดมีการสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาลรวมทั้งยุทธศาสตรการ

พัฒนาของจัดหวัด อําเภอ โดยการดําเนินการกําหนดยุทธศาสตรใหสอดคลองกับการพัฒนาตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ  เปนตน

ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพ การพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน
อนาคตขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา โดยการวิเคราะหใชหลัก SWOT ดังนี้

๑) จุดแข็ง (S : Strensth)
- ประชาชนมีคุณภาพ  และมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทองถ่ินทั้งในดานโครงสราง

พื้นฐาน  และคุณภาพชีวิต
- ชุมชนเขมแข็ง
- มีโรงเรียนประถมศึกษาของรัฐ ๖ แหง, เอกชน ๒ แหง  สามารถรองรับการเรียนของ

เด็กนักเรียนไดอยางเพียงพอ
- มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล ๒ แหง  สามารถรองรับการดูแลรักษาประชาชนได

อยางเพียงพอ
- ผูนําชุมชนสมานสามัคคีไมมีปญหาในดานการรวมกันในการปกครองและบริหารการพัฒนา
- มีองคการบริหารสวนตําบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับบริการสาธารณะ  และแกไข

ปญหาความเดือดรอนของประชาชน
- มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตําบลกับสวนราชการในพื้นที่
- สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองและการลงทุน
- มีโรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มมากข้ึน รองรับแรงงานและลดการวางานในเขตพื้นที่

๒) จุดออน (W : Weakness)
- ประชาชนเปนลักษณะก่ึงเมืองก่ึงชนบท
- ขาดระบบการจัดการดานผังเมือง  การกําหนดเขตในการกอสรางอาคาร
- เกษตรกรทําการเกษตรแบบธุรกิจยังขาดพึ่งพาตนเองและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูนอย
- เด็กและเยาวชนบางสวนมีพฤติกรรมไมศึกษาตอระดับที่สูงข้ึน
- ผูปกครองขาดความมั่นใจสถานศึกษาในพื้นที่นําลูกหลานไปศึกษาสถาบันศึกษาในเมือง
- ความแตกตางระหวางสังคมของบุตรตางจากสังคมพอแม
- ดานสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ไมไดรับการดูแลอยางจริงจัง
- ปญหาดานสังคมเพิ่มมากข้ึน  เชน  ปญหายาเสพติด  การลักขโมย
- ประชาชนสวนใหญยังขาดความสนใจในการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ

๓) โอกาส (O : Opportunity)
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีแผนงาน

โครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
- มีเสนทางคมนาคมสายหลักเชื่อม  จํานวน ๒ สาย
- มีพื้นที่ทําการเกษตรที่สามารถพัฒนาเปนเกษตรปลอดภัยจากสารพิษได

๔) ขอจํากัด (T : Threat)
- พื้นที่ตําบลพลับพลามีพื้นที่ขนาดใหญ งบประมาณในการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลไม

เพียงพอกับความตองการของประชาชน
- กฎหมายและระเบียบตางๆ ในการปฏิบัติงานทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน
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๓.๒ ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการพัฒนา
๑. ผลการวิเคราะหปญหาและความตองการของประชากรในทองถิ่นตามประเด็นการพัฒนา

ทองถิ่น  ประกอบดวย  ขอบขายและปริมาณของปญหา  พื้นที่เปาหมาย  กลุมเปาหมาย  และการคาดการณแนวโนม
ในอนาคต

ดาน ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/

ความตองการ

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๑. โครงการสราง
พื้นฐาน

๒. เสริมสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ทองเที่ยว  การเกษตร
เพื่อบรรเทาปญหา
ความยากจน

๑.๑ เสนทาง
คมนาคม

๑.๒ ราง/ทอระบาย
น้ํา

๑.๓ แหลงน้ําและ
น้ําประปาในการ
อุปโภค-บริโภค

๑.๔ ไฟฟา

๒.๑ เศรษฐกิจ /
อาชีพ

๒.๒ การเกษตร/
ปศุสัตว

พื้นที่องคการบริหาร
สวนตําบลพลับพลา
เปนพื้นที่กวาง
งบประมาณในการ
กอสรางเสนทาง
คมนาคมยังไม
เพียงพอ
ชุมชนขยายมากข้ึน
ระบบระบายน้ํายังไม
เพียงพอ
น้ําประปาสําหรับ
อุปโภค-บริโภคยังไม
พอเพียงและยังไมได
มาตรฐาน

ไฟฟาสองสวางทาง
และที่สาธารณะยัง
ไมสามารถ
ดําเนินการ
ครอบคลุมพื้นที่ได
ทั้งหมด
งบประมาณในการ
สนับสนุนสงเสริม
กลุมอาชีพตางๆ ไม
เพียงพอ ตนทุนการ
ผลิตสูง ไมมีตลาด
รองรับสินคา
ขาดแคลนนํ้าในการ
ทําการเกษตร ราคา
ผลผลิตตกต่ํา ตนทุน
สูง

พื้นที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบล
พลับพลา

พื้นที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบล
พลับพลา
พื้นที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบล
พลับพลา

พื้นที่เขตองคการ
บริหารสวนตําบล
พลับพลา

กลุมอาชีพตางๆ ใน
พื้นที่ อบต.พลับพลา

ประชาชนท่ีมีอาชีพทํา
การเกษตรและปศุสัตว
ในพ้ืนท่ี อบต.
พลับพลา

มีเสนทางคมนาคม
ขนสงที่สะดวกได
มาตรฐานและ
ครอบคลุมทุกพื้นที่

มีรางระบายน้ํา
สามารถระบายน้ําได
สะดวก
ประชาชนมีแหลงน้ํา
และมีน้ําประปาใช
อยางพอเพียงมี
คุณภาพตาม
มาตรฐานมากข้ึน
มีแสงสวางเพียงพอ
ประชาชนไดรับ
ความสะดวกในการ
สัญจรไปมาและ
ปองกันการเกิด
อาชญากรรมได
สงเสริมสนับสนุน
กลุมอาชีพให
สามารถอยุรอดและ
ยั่งยืน

มีแหลงนํ้าเพียงพอใน
การทําการเกษตรและ
ปศุสัตว พืชผลทาง
การเกษตรราคาสูง
ตนทุนในการผลิตต่ํา
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ดาน ขอบขายและ ปริมาณ
ของปญหา/ความ

ตองการ

สาเหตุของปญหา พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๒. เสริมสราง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ การ
ทองเท่ียว  การเกษตร
เพ่ือบรรเทาปญหาความ
ยากจน
๓. สรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตท่ีดอียาง
ท่ัวถึงและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข

๓.๑ การศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม
และประเพณี

๓.๒ การสังคม
สงเคราะหและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี ผูสูงอายุ ผู
พิการ ผูดอยโอกาส ผู
ติดเช้ือ HIV และเพ่ิม
ศักยภาพศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก

๓.๓ การสนับสนุน
สงเสริมดานการกีฬา
และนันทนาการ

๓.๔ การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย/
ลดอุบัติเหตุจราจร
ทางบก/ทางนํ้า
๓.๕ การสาธารณสุข
ดานสุขภาพอนามัย
ของประชาชน การ
ควบคุมปองกัน
โรคติดตอ/โรคระบาด
และโรคไมติดตอ

- การศึกษาสื่อการ
เรียนการสอนยังไม
พอเพียง เด็กนักเรียน
ไมไดรับการศึกษาตอ
ในระดับท่ีสูงกวาข้ัน
พ้ืนฐาน
- ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปญหาทองถ่ิน ถูกลืม
เลือนไปมาก

- เด็กและผูสูงอายุบาง
ครอบครัว ผูสูงอายุอยู
ตามลําพัง และ
รับภาระในการดูแล
เด็ก
- ผูพิการ
ผูดอยโอกาสไมไดรับ
ความชวยเหลือใน
ดํารงชีวิตท่ีเพียงพอ
- เยาวชนและวัยรุน
ติดเกมส สิ่งลามก
บุหรี่ เหลา สาเสพติด
และทองกอนวัยอัน
สมควร
- ขาดแคลนอุปกรณ
กีฬาและเครื่องออก
กําลังกาย

- เกิดอัคคีภัยและนํ้า
ทวมในพ้ืนท่ี และภัย
แลง เปนบางครั้ง

- มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม โรคระบาด
โรคติดตอ
- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ปวยเปนโรคเรื้อรัง
แนวโนมท่ีเพ่ิมข้ึน เชน
เชน เบาหวาน  ความ
ดัน

- สถานศึกษาในเขต
พ้ืนท่ีตําบลพลับพลา

- ประชาชนในตําบล
พลับพลา

- ผูสูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.

- ผูพิการผูดอยโอกาส
ในเขต อบต.

- เยาวชและวัยรุนใน
เขต อบต.

- พ้ืนท่ีลานกีฬาในเขต
พ้ืนท่ี อบต.

- ในเขตพ้ืนท่ี อบต.

- ในเขตพ้ืนท่ี อบต.

- มีสื่อการเรียนการ
สอนท่ีพอเพียง  เด็ก
นักเรียนไดรับ
การศึกษาท่ีสูงข้ึน  มี
งบประมาณใน
การศึกษาเลาเรียน
- ประชาชนให
ความสําคัญศิลปะ
วัฒนธรรม  จารีต
ประเพรีและภูมิปญหา
ทองถ่ิน ชวยกันสืบ
สานใหคงอยูตลอดไป
- ผูสูงอายุและเด็ก
ไดรับการดูแลท่ีดี

- ผูพิการและผูพิการ
ไดรับความชวยเหลือ
ในการดํารงชีวิตและ
ท่ัวถึง

- เยาวชนและวัยรุนมี
อนาคตท่ีดี

- มีอุปกรณกีฬาและ
เครื่องออกกําลังกาย
เพียงพอในการออก
กําลังกาย
- ขจัดปญหาอัคคีภัย
และภัยธรรมชาติ
ปญหาภัยแลงอยาง
ทันทวงที
- ในพ้ืนท่ีไมมีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม และโรคระบาด
โรคติดตอ



-๔๗-

ดาน ขอบขายและ
ปริมาณของปญหา/

ความตองการ

สาเหตุของปญหา พื้นที่เปาหมาย/
กลุมเปาหมาย

ความคาดหวังและ
แนวโนมอนาคต

๓. สรางสังคมใหมี
คุณภาพชีวิตที่ดอียาง
ทั่วถึงและอยูรวมกัน
อยางมีความสุข (ตอ)
๔. การอนุรักษและ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิด
ความสมดุลอยางยั่งยืน

๕. การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหาร
บานเมืองที่ดี

๖. การสงเสริมการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย ความ
มั่นคง และสนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาล จังหวัด อําเภอ

๓.๖ การปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด
โดยการบูรณาการ
จากทุกภาคสวน
๔.๑ การกําจัดขยะ
มูลฝอย

๔.๒ การจัดการ  การ
บํารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
แหลงน้ํา  และ
สิ่งแวดลอมใหยั่งยืน
๕.๑ สงเสริม
ศักยภาพของทองถ่ิน
ในทุกๆ  ดาน  ตาม
หลักการบริหาร
จัดการที่ดี

๕.๒ การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
บุคลากรใหมีความ
เหมาะสมสอดคลอง
กับการปฏิบัติงาน
๖.๑ สงเสริม
ประชาธิปไตยและ
การมีสวนรวมของ
ภาคประชาชน
๖.๒ สงเสริม
สนับสนุน
แนวนโยบายของ
รัฐบาลและ
ยุทธศาสตรการ
พัฒนาจังหวัด
อําเภอ

- ประชาชนไมให
ความรวมมือในการ
แกไขปญหายาเสพ
ติด
- ปริมาณขยะเพิ่ม
มากข้ึน ประชาชน
ไมคัดแยกขยะ

- พื้นที่สาธารณะถูก
บุกรุก แหลงน้ํา
ไมไดรับการดูแล
รักษา ปาไมถูก
ทําลาย
- งบประมาณไม
เพียงพอ

- ประชาชนขาดการ
มีสวนรวม

- งบประมาณไม
เพียงพอ

- ประชาชนกลุม
เสี่ยงในเขต อบต.

- ในเขตพื้นที่ อบต.

- ในเขตพื้นที่ อบต.

- อบต.พลับพลา

- เขตพื้นที่ อบต.

- สวนราชการในเขต
อบต. และอําเภอ

- ตองการใหพื้นที่
ในเขต อบต.เปน
พื้นที่สีเขียวปลอด
ยาเสพติด

- ปริมาณขยะถูก
กําจัดใหหมดดวย
วิธีการที่ถูกตองและ
ประชาชนคัดแยก
ขยะกอนทิ้ง
- ประชาชนให
ความสําคัญกับการ
ดูแลรักษา
สิ่งแวดลอมและไม
บุกรุกที่สาธารณะ
- มีงบประมาณที่
เพียงพอในการ
บริหารจัดการดาน
ตางๆ เหมาะสม
สอดคลองกับการ
ปฏิบัติงาน
- ตองการให
ประชาชนทุก
หมูบานในเขตพื้นที่
อบต.มีสวนรวมมาก
ข้ึน
- มีงบประมาณที่
เพียงพอในการ
สนับสนุนสวน
ราชการเพิ่มมากข้ึน



-๔๘-

๒. ผลการวิเคราะหผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาทางกายภาพในมิติพื้นที่
แนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  ดังนี้

๑. ดานโครงสรางพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา

๑.๑) การกอสราง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ตอเติม/ ซอมแซม/เสนทางคมนาคมขนสงทางบก
ทางน้ํา เสนทางขนสงพืชผลทางการเกษตร รางระบายน้ํา ทอระบายน้ํา สะพาน ในทองถ่ินอยางทั่วถึง

๑.๒) การขยายเขต/ กอสราง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม ไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ

๑.๓) การขยายเขต/ กอสราง/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม  ประปาสวนภูมิภาคและ
ประปาหมูบาน

๑.๔) การกอสราง/ จัดหา/ ปรับปรุง/ บํารุงรักษา/ ซอมแซม การบริการสาธารณะโครงสราง
พื้นฐานอ่ืนๆ
๒. ดานความสามารถทางเศรษฐกิจ การทองเท่ียว  การเกษตร  เพ่ือบรรเทาปญหาความยากจน
แนวทางการพัฒนา

๒.๑) เสริมสรางเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริ และภูมิปญญาทองถ่ิน
๒.๒) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงเกษตร/ สงเสริมอาชีพ/ พัฒนาสินคาและผลิตภัณฑชุมชน
๒.๓) สงเสริมสนับสนุนดานการเกษตรและปศุสัตว

๓. ดานสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดอียางท่ัวถึงและอยูรวมกันอยางมีความสุข
แนวทางการพัฒนา

๓.๑) สงเสริมสนับสนุนดานการศึกษา
๓.๒) สนับสนุนดานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี

ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูติดเชื้อ HIV เพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และสงเสริมพัฒนาบทบาทของ
ผูนําชุมชน

๓.๓) การสนับสนุนสงเสริมดานศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี การกีฬาและนันทนาการ
๓.๔) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ํา
๓.๕) การสาธารณสุขดานสุขภาพอนามัยของประชาชน  การควบคุมปองกันโรคติดตอ/โรคระบาด

และโรคไมติดตอ
๓.๖) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดโดยการ บูรณาการจากทุกภาคสวน

4. ดานการอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา

๔.๑) การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ
๔.๒) การจัดการ  การบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  แหลงน้ํา  และสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน

๕. ดานการบริหารราชการตามหลักการบริหารบานเมืองท่ีดี
แนวทางการพัฒนา

๕.๑) สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุกๆ  ดาน  ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๕.๒) การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีความเหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติงาน

๖. ดานการสงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความมั่นคง และสนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ
แนวทางการพัฒนา

๖.๑) สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน
๖.๒) สนับสนุนแนวนโยบายของรัฐบาล จังหวัด อําเภอ


