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ค ำน ำ 
 

  เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖  
มาตรา  ๕๐ (๙)  และพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด  ๒  มาตรา  ๑๖ (๑)  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ 3 ) 
พ.ศ. 2561 และหนังสือกระทรวงหมาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 
2562 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาว่าพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและประกาศใช้แล้ว  ประกอบกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2560 ข้อ 7  ก าหนดให้แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  และแผนพัฒนาภาคมี
ระยะเวลาห้าปี  เพ่ือให้การด าเนินกิจการของจังหวัดและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว ดังนั้น เพ่ือให้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในปัจจุบัน ซึ่งเป็น
แผนพัฒนาท้องถิ่นทีมีระยะเวลาสี่ปี (พ.ศ.  2561 - 2564)  จึงอาศัยอ านาจตามข้อ  5  แห่งระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2548  และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม  ซักซ้อมการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งก าหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะเวลา
ห้าปี  (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ือประโยชน์ในการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดต่อไป 
 
  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไประเบียบดังกล่าว   จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นระยะห้า
ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) ขึ้น  เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อมที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ตามนโยบายที่คณะผู้บริหารหวังที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่น ให้  และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
 
 
 

        องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อย     
อ ำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครรำชสีมำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สำรบญั 
 

เร่ือง                   หน้ำ 
 
                     

ส่วนที่  ๑  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน        1 - 7 
    1. ด้านกายภาพ             1 
    2. ด้านการเมือง/การปกครอง            2 
    3. ประชากร              3 
    4. สภาพทางสังคม             4 
    5. ระบบพื้นฐาน             5 
    6. ระบบเศรษฐกิจ             6    
    7. ศาสนา ประเพณี  วัฒนธรรม                 6 
    8. ทรัพยากรธรรมชาติ                   7 
 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      8 - 40  
    1. ความสัมพันธะหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค                8 
    2. ยุทธศาตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          31 
   
ส่วนที่  ๓  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีสู่กำรปฏิบัติ          41 - 205 
    1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน           41    
    2. บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น            42   
    
ส่วนที่  4  กำรติดตำมและกำรประเมินผล            41 - 205  
 
    

 

ภำคผนวก 
ส ำเนำประกำศใช้แผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.  2561 -2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนำท้องถิ่น 
(พ.ศ.  2561 – 2565) 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อย  อ ำเภอสีคิ้ว  จงัหวัดนครรำชสีมำ 
----------------------------------------- 

 

 
 

  
๑. ด้ำนกำยภำพ 
 ๑.๑ ที่ตั้งของหมู่บ้ำนหรือชุมชนในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อย  องค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อยประกอบด้วยหมู่บ้าน  จ านวน  14  หมู่บ้าน  ดังนี ้
   1.  บ้านกุดน้อย   หมู่ที่  1  
  2.  บ้านวังกรวด  หมู่ที่  2 
  3.  บ้านกุดเต่างับ หมู่ที่  3 
  4.  บ้านหนองสลักได   หมู่ที่  4  
  5.  บ้านดอนนกเขา  หมู่ที่  5 
  6.  บ้านโนนเสลา หมู่ที่  6 
  7.  บ้านดอนมะนาว หมู่ที่  7 
  8.  บ้านหัวสระ  หมู่ที่  8 
  9.  บ้านถนนนาดี หมู่ที่  9  
  10. บ้านไก่เส่า  หมู่ที่  10 
  11. บ้านใหม่ กม. 9  หมู่ที่  11 
  12. บ้านสะพานหงส์ หมู่ที่  12 
  13. บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่  13 
  14. บ้านบ่อทอง  หมู่ที่  14 
 

 
 

ส่วนที่  1  สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 



 ๑.๒  ลักษณะภูมิประเทศ  มี  ๒  ลักษณะ  ได้แก่ 
  สภำพภูมิประเทศทำงตอนเหนือ ของต าบลกุดน้อย (ครึ่งหนึ่งของต าบล) มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับ
กับที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกมันส าปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่
ต่างๆ การประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนต้องรอแตเ่พียงน้ าฝนเท่านั้นถ้าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
ท าให้ประสบปัญหาภัยแล้งและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

      สภำพทำงภูมิประเทศทำงตอนใต้ ของต าบลกุดน้อย  มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม  มีลักษณะของดิน
เป็นดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชสวนต่างๆ มีล าห้วย คลองชลประทานไหลผ่าน แต่มีน้ าไม่ตลอดทั้งปี   
ช่วงฤดูฝนจะประสบปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่  
 ๑.๓  ลักษณะภูมิอำกำศ  สภาพอากาศโดยทั่วไป  จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน  
อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส  ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ ๖๑% เหมือนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือโดยทั่ว ๆ ไป  ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างจะร้อนในเวลากลางวันและอากาศจะเย็นสบาย ในเวลา
กลางคืน  ในฤดูหนาวอากาศจะหนาวจัดในบางช่วงของเดือนธันวาคม  ส่วนในฤดูฝนฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือน
กุมภาพันธ์ - ตุลาคม  และจะตกหนักในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี  ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย  ๑,๐๒๓.๓  
มิลลิเมตร 

๑.๔  ลักษณะของดิน   ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของต าบลกุดน้อยเป็นดินร่วนปนทราย 
 

๒. ด้ำนกำรเมือง/กำรปกครอง 
 ๒.๑ เขตกำรปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
     หมู่ที่ ๑ บ้านกุดน้อย นายชานนท์  วงศ์สุระพัศ ก านันต าบลกุดน้อย 
     หมู่ที่ ๒ บ้านวังกรวด นายวุฒินันท์  เล็กสีโต ผู้ใหญ่บ้าน  
     หมู่ที่ 3 บ้านกุดเต่างับ นายธนกาญจน์  กลีบตะขบ ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่ 4  บ้านหนองสลักได นายบุญชู  ตัสสะสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่ ๕ บ้านดอนนกเขา นายส าเริง  ทิพย์สูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่ ๖ บ้านโนนเสลา  นายจรูญ  กิจจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 
    หมู่ที่ 7 บ้านดอนมะนาว นายบุญเลิศ  ซอสูงเนิน ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่ 8 บ้านหัวสระ นายดนัย  ภาวจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่ 9 บ้านถนนนาดี นายอาคม  ขุนทิพย์ ผู้ใหญ่บ้าน  
     หมู่ที่ 10 บ้านไก่เส่า นายปัญญา  กันจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่ 11  บ้านหนองสลักได นายอดุลย์  สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่ 12  บ้านสะพานหงส์ นายส่งดี  ใสจันทึก ผู้ใหญ่บ้าน 
     หมู่ที่ 13  บ้านปรางค์เก่า นายถนอม  ขาวงาม ผู้ใหญ่บ้าน 
    หมู่ที่ 14  บ้านบ่อทอง นายชาญชัย  สุภาพ ผู้ใหญ่บ้าน 
      2.2  กำรเลือกตั้ง 
  การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบล
และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน  ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งองค์การ 
บริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีจ านวน 14 หมู่บ้าน โดยปัจจุบันจะมีผู้บริหารท้องถิ่น  (นายกองค์การบริหารส่วนต าบล)  
จ านวน  1  คน  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 2 คนจ านวน 14 หมู่บ้าน รวมเป็น 28  คน 
 
 
 
 



๓. ประชำกร 
 ๓.๑ ข้อมูลเกี่ยวกับจ ำนวนประชำกร 
 

หมู่ที่ ช่ือชุมชน ครัวเรือน ชาย (คน) หญิง(คน) รวม (คน) 

1 กุดน้อย 113 163 172 335 

2 วังกรวด 163 252 296 548 

3 กุดเต่างับ 125 183 192 375 

4 หนองสลักได 318 525 568 1,093 

5 ดอนนกเขา 94 178 190 368 

6 โนนเสลา 221 344 372 716 

7 ดอนมะนาว 82 156 156 312 

8 หัวสระ 173 360 385 745 

9 ถนนนาด ี 175 230 266 496 

10 ไก่เส่า 72 132 128 260 

11 บ้านใหม่ กม.9 426 661 691 1,352 

12 สะพานหงส ์ 108 178 213 391 

13 ปรางค์เก่า 151 287 265 552 

14 บ่อทอง 73 119 115 234 

รวม 2,294 3,768 4,009 7,777 
 

                    รายงานสถิติจ านวนประชากรและบ้าน  ประจ าป ี พ.ศ.  2561 
 

๓.๒ ช่วงอำยุและจ ำนวนประชำกร 
 

 
ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม 

จ านวนประชากร อายตุ่ ากว่า 18 ปี 818 823 1,641 

จ านวนประชากร อายุ 18-60 ปี 2,239 2,462 4,791 

จ านวนประชากรผู้สูงอายุ อายมุากกว่า 60 ปี 618 718 1,336 

รวม 3,675 4,003 7,768 
 

                   ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือนธันวาคม พ.ศ.  2561 

 
ชาย (คน) หญิง  (คน) รวม 

แยกตามเพศ 818 823 7,777 

แยกตามสถานะของบุคคล    

1. ผู้มสีัญชาติไทยและมีช่ืออยู่ในทะเบียนบ้าน 3,765 4,003 7,768 

2. ผู้ที่ไม่ได้สญัชาติไทยและมีชื่ออยู่ในทะเบียน
บ้าน 

0 0 3 

3.ผู้ที่อยูร่ะหว่างการย้าย 3 3 6 
 

                         ระบบสถิติทางการทะเบียน เดือนธันวาคม พ.ศ.  2561 



๔. สภำพทำงสังคม 
๔.๑ กำรศึกษำ 
      -  สถำบันกำรศึกษำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อยมีจ ำนวนสถำนศึกษำ  ๕ แห่ง  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน รวมจ ำนวน

นักเรียน (คน) ชำย (คน) ชำย (คน) 
1 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 23 17 40 
2 โรงเรียนบ้านกุดน้อย    26 22 48 
3 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 38 44 82 
4 โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) 86 58 144 
5 โรงเรียนพรพิทยาคม  62 71 133 

รวม 235 212 447 
 

             -  ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก  จ ำนวน  2 ศูนย์  ดังนี้ 

ที ่ โรงเรียน 
จ ำนวนนักเรียน รวมจ ำนวน

นักเรียน (คน) ชำย (คน) หญิง (คน) 
1 ศูนยพั์ฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่  กม. 9   9 10 19 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม 10 6 16 

รวม 19 16 35 
 

๔.๒  สำธำรณสุข 
                 สถาบันสาธารณสุขในต าบลกุดน้อย  ประกอบด้วยสถาบันต่างๆ จ านวน  ๒  แห่ง ดังนี้ 
          -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจ าต าบลโนนเสลา    ที่ตั้งบ้านโนนเสลา    หมู่ที่  6 

        -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดน้อย    ที่ตั้งบ้านกุดน้อย      หมู่ที่  1 
๔.๓ อำชญำกรรม ต าบลกุดน้อยไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน

ซ่ึง องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าส่วนมาก
ครัวเรือน มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและส่วนน้อยที่มีปัญหา เช่น ไม่มี
การป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตาม
อ านาจหน้าที่และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด การตั้งจุดตรวจบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ือ
อ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในสถานที่จัดงานดนตรี งาน
มหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบการแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลาน การขอ
ความร่วมมือไปยังผู้น า การขอก าลังจากต ารวจ  ผู้น า  อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรงแต่จะไม่ให้เกิดขึ้น
เลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหาร
ส่วนต าบล จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้    

๔.๔ ยำเสพติด  ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล   ได้รับความร่วมมือกับทางผู้น า  
ประชาชนหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า การแก้ไขปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสามารถท าได้ตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส  การ
ฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด  และได้ด าเนินการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อย เพ่ือน าผลการส ารวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้แก่ชุมชน ผลการส ารวจพบว่าประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า ประชากรในบางส่วนจะมีผู้เสพยาเสพติด  ผู้สูบบุหรี่  และดื่มสุรา  ซึ่งในการนี้
องค์การบริหารส่วนต าบลก็มีการรณรงค์เพ่ือให้ตระหนังถึงพิษภัยของยาเสพติดต่างๆ  อย่างต่อเนื่อง   



๔.๕ กำรสังคมสังเครำะห์  เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
      ๑  การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์   
      ๒. การรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
      ๓. การประสานการท าบัตรผู้พิการ 
      ๔. การสงเคราะห์ประชาชน เช่น คนชรา คนพิการ ผู้ทุกข์ยาก ไร้ที่พ่ึง เด็กและเยาวชน 
      5. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
      6. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ในด้านต่างๆ 
       7. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 
 

๕. ระบบบริกำรพื้นฐำน 
 5.1  กำรคมนำคมขนส่ง 
                1. กำรคมนำคมทำงบก  การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  ๒๔ (ถนนสีคิ้ว - ด่านขุนทด) เป็นถนนสายหลักภาคอีสานตอนเหนือ  ส่วนการคมนาคมระหว่างต าบลเป็น
ถนนลาดยางสายสีคิ้ว – กุดน้อย - บ้านหัน  มีคิวรถสองแถวสาย  สีคิ้ว - กุดน้อย - บ้านหัน  - ห้วยตะแคง วิ่ง
โดยสารทุกวัน นอกนั้นจะเป็นถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนถนนที่เชื่อมระหว่าง
หมู่บ้านจะเป็นถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง  และถนนดิน  และโครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ 
มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 บางปะอิน-นครราชสีมาได้ผ่านในส่วน ของต าบลกุดน้อย บริเวณหมู่บ้านกุดเต่างับ และ
บ้านกุดน้อย   มีก าหนดแล้วเสร็จในปี  2562  และเปิดใช้งานปี  2563  
 2. กำรคมนำคมทำงน้ ำ  ต าบลกุดน้อยไม่มีการคมนาคมทางน้ า 
 3. กำรคมนำคมทำงรำง ต าบลกุดน้อยมีรางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านต าบลกุดน้อยจ านวน  
1  หมู่บ้าน  คือบ้านถนนนาดี 

๕.๒ กำรไฟฟ้ำ  จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด   ๑๔  หมู่บ้าน  และมีจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าครบ
ทุกครัวเรือน  แตป่ระชาชนขยายที่อยู่อาศัย  นอกหมู่บ้านหรือห่างไกล  ท าให้การขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึง  จึงมีการ
ต่อพ่วงไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง 

๕.๓ กำรประปำ  การประปาภายต าบลกุดน้อยส่วนมากเป็นกิจการประปาของหมู่บ้านบริหารจัดการเอง 
จ านวน 13 หมู่บ้าน คือ บ้านกุดน้อย บ้านวังกรวด บ้านหนองสลักได บ้านดอนนกเขา บ้านโนนเสลา บ้านดอน
มะนาว บ้านถนนนาดี บ้านไก่เส่า บ้านใหม่ กม.9 บ้านสะพานหงส์ บ้านปรางค์เก่า บ้านบ่อทอง หมู่บ้านบริการ
จัดการเองท าให้ประปาไม่เต็มระบบท าให้น้ าไม่สะอาดตามมาตรฐาน แตช่าวบ้านมีความต้องการบริหารจัดการภาย 
ในหมู่บ้านเองเพ่ือที่จะมีราคาต่อหน่วยไม่แพงมาก และใช้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว จ านวน 1 หมู่บ้าน  คือ  
บ้านกุดเต่างับ 

      ในช่วงภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงได้มีการส่งน้ าไปแต่ละหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ า  ตาม 
ที่ได้รับแจ้งมาจากผู้น าหมู่บ้านเพ่ือบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ าไปก่อน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  จึงได้น า
โครงการที่บรรเทาปัญหาภัยแล้งบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ า เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เช่น  
การขุดขยายบ่อน้ า  การก่อสร้างโรงสูบน้ า  การเตรียมงบประมาณเพ่ือส่งน้ าไปแต่ละหมู่บ้านในยามขาดแคลน เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

๕.๔ โทรศัพท์ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  มีการระบบสื่อสาร ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้าน
และโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE  
 ๕.๕  ไปรณีย์หรือกำรสื่อสำรหรือกำรขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์   ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ให้บริการประจ า
ต าบล  ดังนั้นการรับเอกสารการสื่อสารต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็น  จดหมาย  หรือพัสดุ  จะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สีคิ้วมา
จ่ายตามบ้านเลขที่ที่ได้ส่งมาตามที่แจ้ง 
 



๖. ระบบเศรษฐกิจ 
๖.๑ กำรเกษตร ต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ ร้อยละ  ๘๐ ของประชากรทั้งหมด   

เพราะทางตอนใต้ของต าบลเป็นที่ราบลุ่มมีล าน้ า (ล าห้วย) ไหลผ่านเหมาะแก่การปลูกข้าว   ส่วนทางตอนเหนือของ
ต าบลเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่   และที่ดินส่วนใหญ่จะเหมาะแก่การเพาะปลูก   อาชีพส่วนใหญ่ของ
ประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม  ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก   ได้แก่  มันส าปะหลัง  ข้าว  ข้าวโพด เป็นต้น   
 ๖.๒ กำรประมง  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง  

๖.๓ กำรปศุศัตว์  การประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น  การ
เลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยประมาณ  

๖.๔  กำรบริกำร  ภายในต าบลกุดน้อยจะมีบริการทั่วไปเช่น  ร้านอาหาร  ร้านซ่อมจักรยานยนต์  โรงสี
ข้าวขนาดเล็ก  ร้านเสริมสวย  ตู้บริการเติมน้ ามัน  ห้องเช่ารายวัน - รายเดือน  เป็นต้น 

๖.๕  กำรท่องเที่ยว   ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ  ได้แก่  
ก าแพงเมืองเก่าวัดสระปรางค์เก่า  บ้านปรางค์เกา หมู่ที่  13  ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

๖.๖  อุตสำหกรรม ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  มีปั๊มน้ ามันและก๊าซ  โรงงาน
อุตสาหกรรม    โรงสีข้าว   ลานมัน  ร้านค้า ร้านอาหาร  อู่ซ่อมรถ  ฟาร์มไก่   โรงเลี้ยงไก่  โรงเห็ด 

๖.๗  กำรพำณิชย์และกลุ่มอำชีพ 
                  ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ 
ร้อยละ  ๘๐ ของประชากรทั้งหมด เพราะทางตอนใต้ของต าบลเป็นที่ราบลุ่มมีล าน้ า (ล าห้วย) ไหลผ่านเหมาะแก่การ
ปลูกข้าว   ส่วนทางตอนเหนือของต าบลเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่  และที่ดินส่วนใหญ่จะเหมาะแก่การ
เพาะปลูก   อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม  ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก   ได้แก่  มันส าปะหลัง  ข้าว  
ข้าวโพด เป็นต้น  นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น  ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว  รับราชการ  ฯลฯ   

๖.๘  แรงงำน  มีแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี แรงงานส่วนใหญ่จะ
เป็นแรงงานภาคการเกษตร  และประชากรไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  
ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะใน
พ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  พ้ืนที่การเกษตร  
 

7. ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม 
7.๑  กำรนับถือศำสนำ  ประชาชนส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านจะนับถือศาสนาพุทธ  ปฏิบัติตามประเพณีที

สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ  ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดและส านักสงฆ์ครบทุ 
หมู่บ้านเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและข้อห้ามในการปฏิบัติคือ  การขัดต่อศีลธรรม  คุณธรรมและจริยธรรมอันดี

งามของชุมชน 
7.๒ ประเพณีและงำนประจ ำปี  ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของประชาชนในต าบลกุดน้อยซึ่ง

ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและปัจจุบันก็ยังปฏิบัติสืบเนื่องกันมา  ได้แก ่ประเพณีวันขึ้นปีใหม่  ประเพณ ี
วันสงกรานต์   ประเพณีวันเข้าพรรษา  ประเพณีวันออกพรรษา  ประเพณีวันสารทไทย ประเพณีวันลอยกระทง  
ประเพณีผีฟ้อน(ร าเดือนห้า) 

7.๓ ภูมิปัญญำท้องถิ่น ภำษำถิ่น 
      - มีภูมิปัญญำท้องถิ่น  ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  ทอเสื่อกก

และการใช้สมุนไพรก าจัดศัตรูพืช  การทอผ้า  
      - ภำษำถิ่น ประชากรส่วนมากพูดภาษาอีสาน    
7.๔  สินค้ำพื้นเมืองและของที่ระลึก  ประชาชนในเขตต าบลกุดน้อยได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ใน

ครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่  เสื่อที่ทอจากต้นกก  การทอผ้า  เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่      
 



8. ทรัพยำกรธรรมชำติ 
8.๑  น้ ำ  ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน และน้ าดิบ  ซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการ

ของระบบประปา ส าหรับน้ าใต้ดินมีการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือใช้ในการบรรเทาภัยแล้งและใช้ในการเกษตรบางส่วน
แต่เมื่อถึงฤดูแล้ง น้ าใต้ดินบางพ้ืนทีไ่ม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ 
                 แหล่งน้ าในต าบลกุดน้อย  ประกอบด้วย  ล าน้ า, ล าคลอง, ล าห้วย  จ านวน  7  สาย 

๑.  ห้วยมาบหว้า  ไหลมาจากต าบลหนองหญ้าขาวผ่านหมู่ที่ ๑๑ หมู่ที่ ๕ 
๒.  ห้วยนาตากอสี  ไหลผ่านหมู่ที่  ๑๑  หมู่ที่ ๔ 
๓.  ห้วยขี้เหล็ก  ไหลผ่านหมู่ที่  ๑๑  หมู่ที่  ๔ 
๔.  ห้วยหินดาด  ไหลผ่านหมู่ที ่๖  หมู่ที๑่  หมู่ที ่๗ และหมู่ที่ ๙ 
๕.  ห้วยกุดน้อย  ไหลผ่านหมู่ที่  ๒  หมู่ที่ ๑  และ  หมู่ที่  ๑๒ 
๖.  ห้วยยาง  ไหลผ่านหมู่ที่ ๒ 
7.  คลองส่งน้ าชลประทาน ไหลผ่าน หมู่ที่  9  หมู่ที่  8  หมู่ที่  13 

8.๒  ป่ำไม้  ในเขตต าบลกุดน้อยมีป่าไม้ที่บ้านหนองสลักได  หมู่ที่  4 
8.๓  ภูเขำ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยไม่มีภูเขา 
8.๔  ทรัพยำกรธรรมชำติที่ส ำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลกุดน้อยมีป่าไม้ที่คงแก่การ

อนุรักษ์ไว้บริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านหนองสลักได หมู่ที่  4 
 

9. อ่ืนๆ  
 - ไม่มี 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

1. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงแผนพัฒนำระดับมหำภำค 
ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตามพระราชบัญญัติ

ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและ
กระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค
ไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคต
อันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น  มีอัตราก าลังมากขึ้น 
รวมทั้งมีภารกจิและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมี
การเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนา
ของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพ
ปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนด
ภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ  ซึ่งจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้
ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

หลักการส าคัญท่ีถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่
มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมี
ปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ 
ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการ
พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว  ยังเป็นการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 



 

 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

 
 

 1. ยุทธศำสตร์ด้ำนควำมม่ันคง 
  ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
            ๑.๒ บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
  ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
       พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง        
       ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม  
        ระหว่างประเทศ 

 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ       
2. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
      ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

     ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น                                                   
๓. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพคน 

  ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
     ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคและเท่ำเทียมกันทำงสังคม 
     ๔.๑  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
     ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา  
                 เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ 

        ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติมโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้  

                 อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ  

                           จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
                ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
        ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

     ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
        และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 6.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมตอบสนองความ  
                ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 6.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 6.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
     6.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

1.1 แผนยุทธศำสตร์ชำต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 



 
 
 

 1. กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

 2. กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

 3. กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเป้าหมายการเพ่ิม 

       รายได้ต่อหัว     
๓.2 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  

                   3.3 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
       ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

3.4 เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน   
        การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    

3.5 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ 
       แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
        3.5.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการ 
      ผลิตของสินค้าและบริการ  
       3.5.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญพัฒนาระบบ        
      การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของ 
                 สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง 
       3.5.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ
            มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
       3.5.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิม ให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง
      อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้นและสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
      ใหม่บนฐานของความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
            ๓.5.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐาน
      บริการที่เข้มแข็งขึ้นรวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลยั่งยืน
       ๓.5.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้ 
                          สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้ง 
                พัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   
       ๓.5.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารในการ 
                          แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
           ๓.5.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้สนับสนุน 
              บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

1.1 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบบัที่ 12  (พ.ศ. 2561 -2564) 



 4. กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี 
        ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก  
        การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
 5. ด้ำนควำมม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกปอ้งสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งป้องกัน 
        ปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร 
        จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย
        คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา  
        ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
        สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
 6. กำรเพิ่มประสิทธิภำพและธรรมำภิบำลในภำครัฐ 
  6.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  6.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน 
        ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  6.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  6.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย  
        ความรวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
   7. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและระบบโลจิสติกส์ 
  7.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี 
        กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ
        สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิต
        ให้แก่ประชาชน   
  7.๒ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้ 
        พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  7.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง  
        ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่และนวัตกรรม
        รวมทั้งพัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วน
        บุคคลให้แก่ผู้ใช้บริการ  
  7.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพ้ืนฐานด้านน้ าประปาทั้งในเชิง 
        ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปาและสร้าง
        กลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  7.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการน าเข้า
        จากต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 



  8. ด้ำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น 
        ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเป้าหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ  
        ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
        ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ 
              สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
  9. กำรพัฒนำภำคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
        และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ การ
        พัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้ำนกำรต่ำงประเทศ ประเทศเพื่อนบ้ำนและภูมิภำค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของทะเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ
          แนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ
          และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็นฐาน
          การผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบ 
           ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมาย
           การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)  



 
 
 
1.3.1  แผนพัฒนำภำคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

เป้ำหมำยเชิงยุทธศำสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้าโขง”  

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการ

     พัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอาย ุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพา    

     ครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้

     การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาค

     เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมี

     บทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เป้ำหมำยและตัวชี้วัด  

1. พ้ืนที่ชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพ่ิมขึ้น พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งลดลง  
2. สัดส่วนคนจนลดลง  
3. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
4. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมขึ้น  
5. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑ บริหำรจัดกำรน้ ำให้เพียงพอต่อกำรพัฒนำเศรษฐกิจและคุณภำพชีวิตอย่ำงยั่งยืน  
 แนวทำงกำรพัฒนำ  

1) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่าง
     เก็บน้ า หนอง ฝายและพ้ืนที่ชุ่มน้ าที่มีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพ่ิมปริมาณ
     การกักเก็บรวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพ้ืนที่โดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน
     เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพ้ืนที่ที่เหมาะสมในพ้ืนที่
     การเกษตร  

2) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพ้ืนที่ลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ า 
     ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

3) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
4) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยดาเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้ าทุก

     กิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมีการจัดท าแผน
     บริหารจัดการน้ าทั้งในระยะเร่งด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

 
 
 

1.3 แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 



 
ยุทธศำสตร์ที ่๒ แก้ปัญหำควำมยำกจนและพัฒนำคุณภำพชีวิตผู้มีรำยได้น้อยเพื่อลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม  
 แนวทำงกำรพัฒนำ  

1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีที่ดินทากินของตนเอง ส่งเสริม
     การมีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือและอบรม
     ให้ความรู้ เพ่ือให้มีรายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพ่ิมสวัสดิการ
     ทางด้านสังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
     ดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ และสนับสนุนการออมเพ่ือสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ
     สถานพยาบาลชุมชนในพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบสื่อสารทาง    
     อินเตอร์เน็ตเชื่อมโยงโรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุ  

3) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้านการศึกษาที่มี
     คุณภาพให้มีความเท่าเทียมระหว่างพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ 
     ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ
     ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

4) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ 
     จังหวัดขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวลาภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี 
     นครพนม และยโสธร โดยส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ทั้งใน
     ชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก
     ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดสิ่งปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่งน้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือ
     ข่ายโรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ในตับและผู้ป่วยมะเร็งท่อ
     น้ าดีพร้อมทั้งพัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

5) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็ก
     ในด้านโภชนาการที่เหมาะสม ตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ และวิธีการเลี้ยงดูเด็กที่เหมาะสม เพ่ือกระตุ้นการ
     พัฒนาเด็กในช่วง ๐-๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพ้ืนที่ห่างไกลให้ได้   
     มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อนวัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมทั้งทักษะสมอง 
     ร่างกาย และสังคม  

6) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ
    ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและ
    เครือข่ายภาคประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธี และสร้างการรับรู้กฎหมายเพ่ือ
    สร้างภูมิคุ้มกันในการปกป้องตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  
ยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้ำงควำมเข้มแข็งของฐำนเศรษฐกิจภำยในควบคู่กับกำรแก้ปัญหำทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม  

แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของ

     เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม ่เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตรแปลงใหญ่     
     สนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนาเครือข่าย
     วิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง
     แหล่งเงินทุนที ่เป็นธรรม น าร่องในจังหวัดกาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร 
     มหาสารคาม  สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ และหนองบัวลาภู  



2) พัฒนาพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร สุรินทร์ 
     ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพ้ืนที่ที่มีศักยภาพอ่ืนๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่
     ภายใต้มาตรฐานเกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมทั้ง
     ขยายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ โดยส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจาก
     สินค้าเกษตรที่ใช้สารเคมี และการพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์การส่งเสริมกระบวน
     การตรวจรับรองแบบมีส่วนร่วมในการตรวจสอบกันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้ง การจัด 
     ท าโซนนิ่งระบบเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องในพ้ืนที่ที่มีความพร้อมและเหมาะสม 
     และเชื่อมโยงไปสู่ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรหรือการท่องเที่ยววิถีไทยเพ่ือขยายฐานรายได้ พร้อมทั้งจัดท า
     ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตที่เหมาะสมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
     นวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนองตลาดสินค้าเพ่ือสุขภาพและการส่งออกจัดตั้งกองทุนเกษตรอินทรีย์ 
     ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและท้องถิ่น   ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร
     จ าหน่ายสินค้าผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

3) ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพ้ืนที่ (Zoning) และความต้องการ
     ตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม ้และไม้ดอก ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ  นครพนม  

     ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี  โดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์  การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า 
    เกษตร การประชาสัมพันธ์และการจัดตั้งตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญที่เป็นสาร    
    ตั้งต้นในการแปรรูปผลิตสินค้า ในพ้ืนที่น าร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มี 
    ปริมาณมากพอและมีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน    การเกษตรตามความต้องการของตลาดทั้งในและ 
    ต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูลพ้ืนที่ปลูกพืชสมุนไพรเพ่ือการบริหารจัดการ และส่งเสริมการเลี้ยงโค 
    เนื้อคุณภาพสูงในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และ 
    อุบลราชธานี และโคนม ในพ้ืนที่จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ ส่งเสริม 
    การปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์   พัฒนาเทคโนโลยีการเลี้ยงและทักษะเกษตรกร  
    รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม   (GMP)   และเพ่ิมช่องทางการ 
    จ าหน่ายและขยายตลาดไปสู่อาเซียน  
4) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญของภาค   โดยมุ่ง   
    ลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ที่ใช้ทรัพยากร 
    ฐานชีวภาพ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร    ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน 
    อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความ 
    ก้าวหน้าและนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ที่ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ 
    พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม  โดยพัฒนาให้นครราชสีมา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี  และ 
    สกลนคร     เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูป 
    สมุนไพรในพ้ืนที่จังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดยพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ 
    ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรองผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถใน 
    การแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่และธุรกิจแนวใหม่ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 
    เฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อยอดจากวัตถุดิบและของเหลือทิ้งทางการเกษตร/ 
    อุตสาหกรรม  และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล พลาสติก 
    ชีวภาพ (bio-plastic)  สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม/์อาหารเสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์   เป็นต้น 
    รวมทั้งสร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน  จากการน าวัตถุดิบในชุมชน   ของเหลือทิ้งทางการ 
    เกษตร ขยะครัวเรือนมาผลิตเป็นพลังงานเพ่ือใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชนและส่งเสริมการใช้พลังงาน 
    หมุนเวียนในระดับชุมชน 
  



5) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่   
   เชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก  ได้แก ่จังหวัดชัยภูมิ  ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  ร้อยเอ็ด 
   มุกดาหาร  เพ่ือการส่งออกสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่  
   รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้านกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม การพัฒนา 
   ช่องทางการตลาดในต้นทุนที่ต่ าโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketingเป็นต้น 
6) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ 
    เป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค อาท ิกาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร  
    เป็นต้น โดยส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนาเทคโนโลยีและงาน 
   ศึกษาวิจัยสร้างนวัตกรรมเพ่ิมมูลค่า     พร้อมทั้งพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอ่ืนๆ     ยกระดับ 
   ผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่นใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถทั้งการออกแบบและ การจัดการ  
   เพ่ือให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย     สร้างความเชื่อมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ 
   ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเพ่ือสร้างโอกาสทางธุรกิจ  
7) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพและ 
    เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน    และกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง    จัดระบบบริการสังคมที่ได้ 
    มาตรฐาน ที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวความสะอาด  
    และดูแลความปลอดภัยของประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  
8) ฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลาย ทางชีวภาพของพ้ืนที่ต้นน้ าใน 
    พ้ืนที่จังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิและนครราชสีมาโดยก าหนดและท าเครื่องหมายแนวเขตพ้ืนที ่
    ป่าอนุรักษ์และพ้ืนที่ป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟ้ืนฟู ปลูกป่าและ 
    ป้องกันเพ่ือรักษาพ้ืนที่ป่าต้นน้ าป้องกันการชะล้างพังทลายของดินรวมถึงการอนุรักษ์พ้ืนที่ชุ่มน้ า  
9) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ใน 
    การพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ที่กระจายตัวอยู่ใน 
    พ้ืนที่สร้างความเชื่อมโยงสถาบันการศึกษา      และภาคเอกชนเพ่ือพัฒนาเครือข่ายของอุตสาหกรรมใน 
    ลักษณะคลัสเตอร์สนับสนุนสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและ 
    บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์และ 
    ทดลองเพ่ิมขึ้น ทั้งการจัดทาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ  การทาวิจัยตลาด  การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงาน 
    นาร่อง เพ่ือให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำกำรท่องเที่ยวเชิงบูรณำกำร  
แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพ้ืนที่โดยส่งเสริมชุมชนในการสร้างสรรค์ 
    กิจกรรมหรือเทศกาลประจาถิ่นในแต่ละเดือนในพ้ืนที่ต่างๆ    โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่นักท่องเที่ยว 
    ทั้งชาวไทยและต่างประเทศ เพ่ือสร้างการรับรู้สินค้  า บริการและแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ 
    ของชุมชนพัฒนาแบรนด์และสื่อสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) 
    ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเที่ยวเพ่ือกระตุ้นการท่องเที่ยวนอกฤดูกาลส่งเสริมการตลาดแบบมี

     เป้าหมายเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียนนักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี 
     เป็นต้น 

๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ในพ้ืนที่  จังหวัดนครราชสีมา  บุรีรัมย์   สุรินทร์  
    ศรีสะเกษ    และอุบลราชธานี    โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเที่ยวในแต่ละจังหวัดที่ดึงจุดเด่นหรือ 
    อัตลักษณ์ของแต่ละพ้ืนที่มาสร้างเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวในเขตอารยธรรมอีสานใต้  
    และเชื่อมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา และเวียดนามเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพานักและค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัว 
    ของกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพท้ังชาวไทยและต่างประเทศ     พัฒนาสินค้าและบริการที่มีจุดเด่นหรือ 



    อัตลักษณ์ที่สร้างจากทุนทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความจดจ าและสร้างความโดดเด่นลอกเลียนได้ยาก  
    พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการการท่องเที่ยวให้เป็นมืออาชีพ รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท า 
    แผนที่ท่องเที่ยวให้ท่องเที่ยวได้ตลอดท้ังปี พัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่ายนักท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
    ไปสู่แหล่งท่องเที่ยว ดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเที่ยว 
๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง  ในพ้ืนที่จังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม  
    มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับประเทศเพ่ือน 
    บ้าน อาท ิสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี-หนองบัวลาภู-หนองคาย-สปป.ลาว โดยพัฒนา 
    แหล่งท่องเที่ยว สินค้าและบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ  
    สองฝั่งโขง พัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย อาท ิการท่องเที่ยว/พักผ่อนชมทัศนีย 
    ภาพและวิถีชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง (Leisure/Lifestyle)  การท่องเที่ยวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบ 
    คาราวาน (Cycling/CaravanTours) การท่องเที่ยวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนา 
    ถนนเชื่อมโยงระหว่างแหล่งท่องเที่ยว พัฒนาท่าเรือให้ได้มาตรฐานความปลอดภัยส่งเสริมการบริหาร 
    จัดการที่เกิดจากชุมชนเพื่อสร้างงานและรายได้  เน้นพัฒนาผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะ 
    ทางภาษาเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เพ่ิมข้ึน 
๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์   ในจังหวัดขอนแก่น    กาฬสินธุ์   อุดรธานี  
    หนองบัวลาภู  และชัยภูม ิโดยพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
    และมีชีวิต ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มี 
    ความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play and learn)ทั้งภาษาไทยและต่างประเทศเพ่ือขยายฐานนักท่องเที่ยวที่ 
    สนใจศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน    ปลูกฝังให้เด็กเข้า 
    พิพิธภัณฑ์ผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ 
    ของที่ระลึกปรับปรุง สิ่งอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน โฆษณาประชาสัมพันธ์ 
    อย่างต่อเนื่อง     พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมาได้ 
    บ่อยครั้ง 
๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในพ้ืนที่จังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริม 
    และสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก การกีฬาและธุรกิจที่ 
    เกี่ยวข้อง อาท ิธุรกิจการแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของที่ระลึก  สนามแข่งขัน อาหาร 
    เสริมและเครื่องดื่ม โรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ  
    ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและการบริหาร 
    จัดการธุรกิจกีฬา เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกีฬาสนับสนุนการจัดมหกรรม 
    กีฬานานาชาติรวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาด   และการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับ 
    นักท่องเที่ยว  
๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติใน  จังหวัดชัยภูมิ  เลย  นครราชสีมา  อุบลราชธานี  โดย 
    ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ เพ่ือให้เกิดความสมดุล 
    และยั่งยืน มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวคุณภาพเพ่ือให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ 
    คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่าการท่องเที่ยวที่คุ้มค่าเงิน  สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเที่ยวใน 
    พ้ืนที่มากขึ้นเพ่ือลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ  รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเที่ยวในการอนุรักษ์ 
    ทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการขยะอย่างถูกวิธี 
๗) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน  ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  และ 
   พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงในลักษณะเครือข่ายเพ่ือกระจายนักท่องเที่ยวจากเมืองหลักไปสู่ 
   ชุมชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวระหว่างภาคเอกชน  ชุมชนและท้องถิ่นทั้งในประเทศ 
   และกับประเทศเพ่ือนบ้าน   ที่สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว    รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ 



   บุคลากรในภาคบริการและการท่องเที่ยว     จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศนอกจากนั้น 
   พัฒนาสินค้า  OTOP  สินค้าวิสาหกิจชุมชนของที่ระลึกร้านอาหาร ที่พักให้มีคุณภาพดีส่งเสริมการ

    ท่องเที่ยวเฉพาะกลุ่มตามความสนใจของนักท่องเที่ยวรวมถึงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
    ท่องเที่ยว    
ยุทธศำสตร์ที่ 5 ใช้โอกำสจำกกำรพัฒนำโครงข่ำยคมนำคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภำคกลำง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภำคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนำเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภำค  

แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) เร่งพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคกับพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่

     ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็วสูง 
     การพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา
     โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

2) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟ
     สายใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี 
     บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด นครราชสีมาและขอนแก่น)และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพทางหลวง  

3) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการ
     สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงกับระบบ    
     โครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมโยงระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อม
     ทั้งส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้เชื่อมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอ่ืน  

4) พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่ส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณ
     เมืองชายแดนที่มีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม 
     เมืองหนองคาย เมืองมุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดทาโครงการนาร่องที่ใช้แนวทาง การจัดรูป
     ที่ดิน การวางผังเมืองควบคู่กับการพัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  
ยุทธศำสตร์ที่ 6 พัฒนำควำมร่วมมือและใช้ประโยชน์จำกข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้ำนในกำรสร้ำงควำม
เข้มแข็งทำงเศรษฐกิจตำมแนวชำยแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

แนวทำงกำรพัฒนำ  
1) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ

     ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากล เร่ง
     เชื่อมต่อระบบสารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National 
     Single Window) เพ่ิมอัตรากาลังเจ้าหน้าที่ให้เพียงพอ พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อน
     ปรนการค้าชายแดนที่มีศักยภาพ 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที ่๕  
    (บึงกาฬ-ปากซัน) เพ่ือเชื่อมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี

     ความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  
3) พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพ้ืนที่ น าร่อง เพ่ือเสริมสร้าง

    ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน  
    พร้อมทั้งเร่งรัดการด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย 
    ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ที่ได้มาตรฐานสากล  

 
 
 

 



1.3.2 แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่ำง 1  นครรำชสีมำ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) 
ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategics Position)  
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี   

     ชื่อเสียง  
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน วิสัยทัศน์ (Vision)  

     ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน  
     ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
ยุทธศำสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
ยุทธศำสตร์ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 
 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 
 
พันธกิจ (Mission) 

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน 

เป้ำประสงค์รวม (Obgective) 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3) รายได้จากการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น 
4) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มข้ึน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategics Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและผลิตภัณฑ์ไหม 
3) การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ (Strategy) 
 1) กำรพัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันเกษตรอุตสำหกรรมและแปรรูปอำหำร 

 1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร 
 1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
 1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
 1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และการค้า
ชายแดน” 



 1.5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 1.6 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
 1.7 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
 1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
 1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

 2) กำรยกระดับอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 2.1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 2.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว 
 2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
 2.5 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 
 2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
 2.7 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ 
 2.8 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 2.9 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

 3) กำรส่งเสริมและพัฒนำกำรค้ำกำรลงทุน และกำรค้ำชำยแดน 
 3.1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
 3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 

 

1.3.3 แผนพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 
 

ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์  
1. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว Logistics และพลังงานสะอาด ในภูมิภาค  
2. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม กีฬา และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ ตาม    

     มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ  
5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์ จังหวัดนครรำชสีมำ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

 
 
เป้ำประสงค์รวม 
 ๑.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 ๓.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและป้องกันสถาบันหลักของชาติ 
 ๕.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศำสตร์ 
 ๑.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
 



 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
      ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 
   เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ 
เป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๑  
กำรพัฒนำและเพิ่ม
ศักยภำพกำร
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพ่ือขยายอัตรา
การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
๓. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. เพ่ือสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

๔. อัตราการว่างงาน(%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยูต่าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

 
 
 
 



 

ยุทธศำสตร์ที่ 
เป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 ๓. เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
๘. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

๑๑. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
๑๔. เพ่ิมทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๒ 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้ำอยู่ 

๑. เพ่ือลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

๑. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การ
กระจายรายได้ (Gini 
Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพ่ือพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพ
ของประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
๔. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

๕. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

๕. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 
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 ๓. เพ่ือสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

๖. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
๗. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

๔. เพ่ือให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ คน 
ประชากร ๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตะแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน) 
๑๐. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
๑๑. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
๑๒. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ ๑๕-๕๙ ป ี 
๑๓. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน ๑ ปี (%) 
๑๔. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี ๕๘) (%) 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
๓ (คะแนน) 

๘. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
๙. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
๑๐. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
๑๒. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
๑๕. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
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ยุทธศำสตร์ที่ ๓  
บริหำรจัดกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีควำมสมบูรณ์
อย่ำงยืน 

๑. เพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของพ้ืนที่ป่าไม้ในจังหวัด 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด 
(ตัน) 
๓. การจัดการน้ าเสีย 
(จ านวนระบบ) 
๔. พ้ืนที่บริหารจัดการน้ า
เพ่ิมข้ึน (ไร่) 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อน
ป้องกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง 
(เมตร) 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่
ระบบป้องกันน้ าท่วมใน
พ้ืนที่ชุมชน (%) 

๑. ปลูกจิตส านึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่าและ
ทรัพยากรป่าไม้ 
๒.การอนุรักษ์และพ้ืนฟูป่าไม้ 
๓. การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการส านึกรับผิดชอบต่อ
สังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
๔. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
น้ าทั้งในเขตชลประทานและนอก
เขนชลประทาน 
๗. เพ่ิมสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ าล า
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วมใน
พ้ืนที่ชุมชนเมือง 

๒. เพ่ือใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิงเพ่ือ
ยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร/คน) 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร (ล้านกิโลวัตต์/
คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่
ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวัตต์-
ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้
น ามันเชื้อเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/
ล้านบาท) 

๙. รณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้
ยายพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยนมา
ใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงคใ์ห้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชนประหยัด
พลังงานไฟฟ้า 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลิตลงในบางช่วงเวลา 

   
 

 



    

ยุทธศำสตร์ที่ 
เป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๔ 
กำรเสริมสร้ำง
ควำมม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถำบัน
หลักของชำติ และ
ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชำชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

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

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตามแนวทาง
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชด าริ 

๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

๒. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมิติ (ต าบล) 
๓. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม
เครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมิติ (ต าบล) 
(ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย์ 
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัย
ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้าม
ชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ 
๙. การป้องกันและการแก้ปัญหาภัย
พิบัติ 
๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

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

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนภาค 

 
 
 
 
 



ยุทธศำสตร์ที่ 
เป้ำประสงค์เชิง

ยุทธศำสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศำสตร์ที่ ๕ 
กำรพัฒนำระบบ
กำรบริหำรจัดกำร
ภำครัฐ 

๑. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ  
HA (%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพ่ิมขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
๒. เพ่ิมขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒. เพ่ิมประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศำสตร์ 

รวม 
๑๕ เป้ำประสงค์ 
เชิงยุทธศำสตร์ 

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้ำประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศำสตร์  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้ำประสงค์
รวม 

๑) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

๓) เพ่ือเพ่ิมพูน
ความอุดมสมบูรณ์
ของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและลดมลพิษ
ด้านสิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพ่ือให้
หน่วยงาน
ภาครัฐมี
สมรรถนะสูง
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 

๑) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๒) ยกระดับ
สังคมให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืน 

๔) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

๕) การพัฒนา
ระบบการ
บริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
เป้ำประสงค์
เชิง
ยุทธศำสตร์ 
 

๓ 
เป้าประสงค์ 

๔ 
เป้าประสงค์ 

๓ 
เป้าประสงค์ 

๓  
เป้าประสงค์ 

๒  
เป้าประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วัด ๑๕ ตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด ๕ ตัวชี้วัด ๘ ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 

 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
    

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทาง
พระราชด าริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดย
ปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 
 

๑  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสำนต่อแนวทำงพระรำชด ำริ 
 1.1  ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค/การเกษตร  การแก้ปัญหาภัยแล้ง/แก้ไขปัญหาอุทกภัย  
       (1)  แหล่งน้ าที่มีความคาบเกี่ยวหรือใช้ประโยชน์หลาย  อปท. เช่น ขุดลอกหนองน้ าและคลอง
    ธรรมชาติ  ประชาชนได้ประโยชน์  มากกว่า  1  อปท. ขึ้นไป 
       (2)  เป็นโครงการที่เชื่อมโยงกันระหว่างแผนงานขแต่ละ อปท. (เป็นแหล่งน้ าที่เกิดจากการบูรณาการ 
            การจัดแผนพัฒนาร่วมกันของ  อปท. ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาของทั้ง  2 องค์กร)  
       (3)  เกิดวิกฤติเร่งด่วนที่จ าเป็นเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา 
       (4)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (5)  อปท.  ในพื้นที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการเองได้ 
๒  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 
 ๒.๑  การส่งเสริมการจัดการศึกษาในท้องถิ่น 
        (1)  เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
        (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
        (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
        (4)  การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๓  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำเกษตรกร 
          ๓.๑  การส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร 
       (1)  เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆ เกี่ยวข้อง/ด าเนินการใน
            รูปกลุ่มต่างๆ 
       (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
       (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๔  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสังคม 
          ๔.๑  ส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพ 
       (1)  เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง/ 
    ด าเนินการในรูปกลุ่มต่างๆ เช่น  กลุ่มพัฒนาสตรีอ าเภอ  กลุ่มผู้สูงอายุอ าเภอ  กลุ่ม 
    ผู้ด้อยโอกาส  กลุ่มผู้พิการ 
       (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
       (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 

1.4  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัด 



๕  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำสำธำรณสุข 
 ๕.๑  การเสริมสร้างสุขภาพของคนในท้องถิ่น  ได้แก่  การป้องกันโรคระบาด  เช่น  ไข้หวัดนก     
       ไข้เลือดออก ฯลฯ 
       (1)  เป็นการร่วมมือกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ  ที่เกี่ยวข้อง 
       (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
       (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน  
๖  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 6.1  การก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซมถนน 
        (1)  เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
        (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
        (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
        (4)  การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 6.2  ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบ/ถนนถ่ายโอนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
 6.3  การก่อสร้างสะพาน 
       (1)  เป็นสะพานที่อยู่บนเส้นทางที่มีความเชื่อมต่อคาบเก่ียวระหว่าง อปท. ตั้งแต่  2  อปท.ขึ้นไป 
       (2)  เป็นโครงการเชื่อมโยงกันระหว่างแผนงานของแต่ละ อปท. (เป็นสะพานที่เกิดจาการบูรณาการ
    การจัดท าแผนพัฒนาร่วมกันของ อปท. ที่มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นของทั้ง 2 
    องค์กร) 
       (3)   มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  อปท. ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการเองได ้  
 6.4  การซ่อมแซมสะพาน  เป็นสะพานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ.นครราชสีมา  
๗  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรพัฒนำกำรท่องเที่ยว ศำสนำ-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬำ 
 ๗.๑  การส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณ ี ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       (1)  เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
       (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
       (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๘  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 ๘.๑  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
       (1)  เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
       (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ 
       (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๙  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรรักษำควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๙.๑  การอบรม/ฝึกซ้อมแผนการป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุ 
       (1)  เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 
       (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด/อ าเภอ  เช่น โครงการรณรงค์ขับขี่
    ปลอดภัยและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด 
       (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  การด าเนินงานไม่ซ้ าซ้อนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 



๑๐  ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 10.1 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       (1)  เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด 
       (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  อปท. ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการได้ 
 10.2 การแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลรวม  การดูแลระบบก าจัดน้ าเสียรวมให้แก่องค์กรปกครอง
        ส่วนท้องถิ่นอ่ืนในจังหวัด 
        (1)  เป็นการร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
       (2)  เป็นโครงการที่มีการด าเนินการในภาพรวมของจังหวัด 
       (3)  มีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยตรง 
       (4)  อปท. ในพ้ืนที่รับผิดชอบไม่สามารถด าเนินการได 
   

ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ 
 ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ /Thailand ๔.๐/ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
/แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
แผนภำพ : แสดงควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระดับต่ำงๆ 

 
 

 
 
 

 
 

   
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 

แผนพัฒนำภำค/แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนำจังหวัด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 
๒. ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๒.๑ วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อย 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง
เป็นจุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ในอนาคตข้างหน้า  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อยเป็นองค์กรขนาดกลาง ซึ่งมีประชากร ๗,๕๙๔ คน  มีจ านวนครัวเรือน ๒,๐๖๐ ครัวเรือน  มี  ๑๔ 
หมู่บ้าน   ซึ่งในอนาคตจะต้องเป็นสังคมที่สงบสุขน่าอยู่น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้ก าหนด
วิสัยทัศน์  ดังนี้ 

 
 
 ๒.๒ ยุทธศำสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ง
องค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของเทศบาล  7  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
  ๑.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
  ๒.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ๕.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
  ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 
  ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒.๓  เป้ำประสงค์ 
  1.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  2.  ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ปราศจากโรคภัย  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิม
          รายได้  พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับ
          บริการสวัสดิการ เยาวชนไดร้ับการศึกษาที่ดีขึ้นครบทุกด้าน และประชาชนได้ออกก าลังกาย 
          มีสุขภาพทีแ่ข็งแรง  
  3.  ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
         ความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
  4. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษา   
         ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  
  5. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  การพัฒนาด้านการ 
         เกษตรในทุก ๆ ด้าน เพ่ือส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมา
         ใช้ได้จริง 
  6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิม             
         มากขึ้น  และลดปัญหาขยะในเขตต าบลให้ลดน้อยลง 
  7. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆได้  ปัญหายาเสพ
         ติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 
 ๒.๔  ตัวช้ีวัด 
   1.  องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึน้ 
  2.  ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีข้ึน  ในทุกๆ ด้าน 

“บริการล ้าหน้า  พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรม  น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง”
ชายแดน” 



 
  3.  จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ  เพ่ิมมากขึ้นและท่ัวถึงท้ังต าบล 
  4.  ประชาชนในเขตต าบลกุดน้อย  อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้สืบสานต่อไป  
  5.  เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
  6.  ต าบลกุดน้อยมปี่าไมเ้พ่ิมมากขึ้น 
  7.  ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากขึ้น 
 ๒.๕  ค่ำเป้ำหมำย 
  ๑.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
   ๒.  ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 

๓.  ได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
๔.  ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
๕.  เกษตรกรมีการประกอบอาชีพตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
6.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข   
7.  มีความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด  

๒.๖  กลยุทธ์ 
 1.  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ   น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายใน

                 องค์กรให้บุคลากรอบรม เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือให้บริการประชาชนได้รับบริการข่าวสารทันต่อ
                 เหตุการณ ์

 2. การเสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพประชากรในต าบลทุกๆ ด้าน  
               เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

3.  วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน  
4.  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน

       ท้องถิ่นโคราช   
5.  พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ และพัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต 
6.  พัฒนา ฟ้ืนฟู ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมการปรับระบบจัดเก็บขยะ 

  7.  การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  และป้องกันยาเสพติด 
๒.๗  จุดยืนทำงยุทธศำสตร์ 

1.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
2.  การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
3.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

               ที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
4.  การศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมยังคงอยู่และสืบสานต่อไป 
5.  การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมรายได้และยั่งยืน 
6.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
7.  การด ารงชีวิตที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ๒.๘  ควำมเชื่อมโยงของยุทธศำสตร์ในภำพรวม 
      การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม  ดังนี้ 

 
 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของต ำบล   

เป้ำประสงค์ 

ตัวชี้วัด 

ค่ำเป้ำหมำย 

กลยุทธ ์

จุดยืนทำงยุทธศาสตร์ 

วิสัยทัศน์ 



3. กำรวิเครำะห์เพื่อพัฒนำท้องถิ่น 
 

 ๓.๑ กำรวิเครำะห์กรอบกำรจัดท ำยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการ
พัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

     1.  จุดแข็ง  ( Strength) 
 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 

 (1)  ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดอนมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ  (ข้าวโพดเลีย้ง สตัว์   
        มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน) ไม้ยืนต้น (มะม่วง ไม้ผลผสมและยูคาลิปตสั) ที่กลุ่มบางสว่น 
        อยู่ในเขตชลประทานมีความเหมาะสมสูง (SI) ส าหรับการปลูกข้าว  ข้าวโพด  และพืชผัก 
 (2)  มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน / แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น   ซึ่งบางแหล่งมีน้ าตลอดปีสามารถใช้ 
       อุปโภคบริโภค  ท าการเกษตร  ปลูกพืชผัก  พืชฤดูแล้ง  เลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ า 
          (3)   ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีเหมาะกับการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง 
  และอ้อยโรงงาน) 
 (4)   มีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ / สารชีวภาพ / ปุ๋ยพืชสด มากข้ึน 
 (5)   มีแหล่งท่องเที่ยว / ที่พักผ่อนหย่อนใจ  ได้แก่  ก าแพงเมืองเก่าวัดสระปรางค์เก่า 
 (6)   พ้ืนที่ท านาส่วนใหญ่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ  105 
 (7)   มีแผนพัฒนาสามปีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
(1)  มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน  ได้แก่  อ่างเก็บน้ า  ฝายน้ าล้น  บ่อน้ าตื้น  บ่อบาดาล  (บ่อโยก)   
      บ่อน้ าในไร่นา  และสระ  

 (2)   มีโครงการชลประทาน  (ประเภทฝายน้ าล้นและอ่างเก็บน้ า)  และโครงการชลประทาน 
   ขนาดใหญ่  (เขื่อนล าตะคอง) 
 (3)   มีสถาบันและองค์การในต าบลด้านการศึกษา สาธารณสุข และความปลอดภัย  เป็นต้น 
 (4)   มีสาธารณูปโภคบริการทุกด้าน  ได้แก่  ไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์  เป็นต้น 
 (5)   มีหน่วยธุรกิจและบริการในต าบล ได้แก่ สหกรณ์  โรงสีข้าว  ร้านค้าและบริการ เป็นต้น 
 (6)   มีแผนพัฒนาสามปีด้านโครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ด้ำนสังคม 
 (1)   ข้อมูลครัวเรือนในต าบลผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน  (จปฐ.1)   
   -  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี 
    -  ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี 
       -  การศึกษาภาคบังคับของเด็กอายุ  6-15  ปี 
   -  การอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ของคนอายุ  15 – 60 ปี 
   -  คนอายุ  18 -60  ปี  มีการประกอบอาชีพและมีรายได้ 
   -  คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 
   -  ในครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มที่ตั้งขึ้นในหมู่บ้าน / ต าบล 
 (2)   มีการรวมกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมอาชีพเพ่ือพัฒนาการประกอบอาชีพ 
 (3)   ประชาชนมีความผูกพันกัน  ยอมรับนับถือผู้อาวุโสและผู้น าชุมชน  ให้ความร่วมมือกับ 
   เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งมีกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณีและศาสนาสบืทอดกันมา 



 (4)   มีผู้น า/แกนน าทางภูมิปัญญาท้องถิ่นพิธีกรรมทางศาสนาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
 (5)   มีภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  ทอเสื่อและการใช้สมุนไพรก าจัดศัตรูพืช 
 (6)   มีองค์การบริหารส่วนต าบลและคณะกรรมการบริหาร 
 (7)   มีแผนพัฒนาสามปีด้านสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ด้ำนเศรษฐกิจ 

 (1)  เกษตรกรปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน) เป็นพืช
        หลักส าหรับขายเป็นรายได้และปลูกข้าวเพ่ือบริโภคและขาย 

 (2)   เกษตรกรมีที่ท ากินเป็นของตนเองประมาณร้อยละ  88  โดยมีเอกสารสิทธิ์ 
 (3)   มีแหล่งสินเชื่อและกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรกู้ไปประกอบอาชีพ 
 (4)   มีการเลี้ยงสัตว์บกและสัตว์น้ าเพื่อบริโภคและจ าหน่ายส่วนที่เหลือ 
 (5)   มีแรงงานในครัวเรือนและชุมชนเพียงพอส าหรับการผลิตทางการเกษตร  
     (6)   มีแหล่งรับซื้อผลผลิตได้แก่  โรงสีข้าว / พ่อค้าเข้ามารับซื้อ / พ่อค้าภายในอ าเภอ 
 (7)   มีโรงงานรับซื้อพืชไร่  ได้แก่  โรงงาน / ลานรับซื้อมันส าปะหลัง / โรงงานน้ าตาล 
 (8)   เกษตรกรบางส่วนลดต้นทุนการผลิตพืชโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยชีวภาพ / ปุ๋ยพืชสด 
    (มีกลุ่มผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ / ปุ๋ยชีวภาพ) 
 (9)   มีการแปรรูป  กล้วย  มะกรูด  และข้าว  (ขนมทองม้วน)  เป็นสินค้าเพ่ือขาย 
 (10) กลุ่มท าไร่นาสวนผสม / เกษตรทฤษฎีใหม่ / เกษตรอินทรีย์ 
 (11) ครัวเรือนบางส่วนมีอาชีพเสริม ได้แก่ ทอเสื่อ  แปรรูปผลิต  และเพาะเห็ดฟาง 
     (12) ครัวเรือนในต าบลมีรายได้เฉลี่ยต่อปีผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.1) ปี 2558 
 (13) มีแผนพัฒนาสามปีด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒.  จุดอ่อน (Weakness) 
 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติ 
 (1)   ดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย ส าหรับการปลูกอ้อยโรงงาน 
 (2)   ดินประมาณร้อยละ 55 ค่อนข้างเป็นทรายจัด  ดินที่ดอนบางส่วนเป็นทราย 
            ส าหรับการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  มันส าปะหลัง  มะม่วง  และไม้ผลผสม 
 (3)   มีการใช้ประโยชน์ที่ดินที่ไม่เหมาะสม 
 (4)   พ้ืนที่ท าการเกษตรบางส่วนไม่สม่ าเสมอ 
 (5)   ดินขาดการปรับปรุงบ ารุงด้วยอินทรีย์วัตถุท าให้ดินเสื่อมคุณภาพ 
 (6)   ขาดแคลนทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์และแหล่งอาหารสัตว์ 
 (7)   ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ  (การท าเกษตรอาศัยน้ าฝนเป็นหลัก) 
 (8)   แหล่งน้ าธรรมชาติตื้นเขินในฤดูแล้งไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ 
 (9)   น้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติไม่ได้น ามาใช้ประโยชน์เต็มที่ 
 (10) ประสบภัยธรรมชาติ  (น้ าท่วม  ภัยแล้ง) 
 (11) พื้นที่สาธารณประโยชน์/ป่าชุมชนบางส่วนถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ท าการเกษตร 
 (12) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักผ่อนหย่อนใจ 
 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 (1)   ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าเพื่อป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝนและเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง/ไม่มี 
   ระบบระบายน้ าในพ้ืนที่เกษตรและชุมชน 
 (2)   แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
 (3)   แหล่งกักเก็บน้ าและภาชนะเก็บน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
 (4)   โครงการชลประทานไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 



 (5)   แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นขาดการบ ารุงรักษาไม่สามารถใช้การได้เต็มที่ 
 (6)   ขาดแคลนคลองซอยส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่ท าการเกษตร 
 (7)   การบริการด้านสาธารณูปโภคบางประเภทไม่เพียงพอ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 
 (8)   ถนน/เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและพ้ืนที่เกษตรไม่สะดวก 
 ด้ำนสังคม 
 (1)   ข้อมูลครัวเรือนในต าบลไม่ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 
   -  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
   -  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
   -  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   -  ในครัวเรือนมีคนเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ต าบล 
 (2)   การรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพและกลุ่มชุมชนไม่เข้มแข็ง 
 (3)   ราษฎรมีปัญหาด้านสุขอนามัย  การบริโภคและมีโรคระบาดในพ้ืนที่ 
 (4)   การบริการอุปกรณ์/บุคลากรด้านสาธารณสุขและการศึกษาไม่เพียงพอและท่ัวถึง 
  (5)   ในสังคมมีปัญหาอบายมุข/ปัญหาพฤติกรรมและการศึกษาต่อของเยาวชน 
 (6)   ขาดความสนใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 (7)   ราษฎรขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาท่ีสาธารณประโยชน์ท าให้พ้ืนที่สาธารณะถูกบุกรุก 
 (8)   ราษฎรขาดจิตส านึกในการรักษาแหล่งน้ าและสภาพแวดล้อม 
 ด้ำนเศรษฐกิจ 
 (1) เกษตรกรส่วนใหญ่ท าการเกษตรเชิงเดี่ยว  (ปลูกพืชชนิดเดียว)  และในรอบปีท าครั้งเดียว 
 (2)   เกษตรส่วนใหญ่ไม่ได้ท าบัญชีฟาร์มและรายรับ – รายจ่ายในครัวเรือน 
 (3)   รายได้/อาชีพเสริมไม่ตลอดปี/รายได้น้อยไม่เพียงพอกับการครองชีพ 
 (4)   ที่ท าการเกษตรในเขตชลประทานมีพ้ืนที่น้อย/ที่ท าการเกษตรส่วนใหญ่อาศัยน้ าฝนเป็นหลัก 
 (5)   พ้ืนที่ท านาบางส่วนไม่เหมาะสม 
 (6)    เกษตรกรประมาณร้อยละ  ๒๑  มีที่ดินท ากินไม่เพียงพอ/เช่าที่ท ากินเพ่ิม 
 (7)    ที่ดินท ากินบางส่วนไม่มีเอกสารสิทธิ์ 
 (8)    เกษตรกรขายผลผลิต  ได้ราคาต่ าและไม่มีอ านาจต่อรองราคาในการขาย 
 (9)    เกษตรกรขายผลผลิตได้ราคาต่ าและไม่มีอ านาจต่อรองราคาในการขาย 
 (10)  ขาดแคลนพันธุ์พืชและสัตว์ที่มีคุณภาพ 
 (11)  เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้สารเคมีท าให้ต้นทุนการผลิตสูง 
 (12)  ราคาปัจจัยการผลิตสูง  โดยเฉพาะอัตราค่าจ้างแรงงานภาคเกษตรและสารเคมี 
 (13)  การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นลักษณะปล่อยตามธรรมชาติ  และมีปัญหาโรคระบาด 
 (14)  การเพาะปลูกพืชมีแมลงและศัตรูพืชระบาด 
 (15)  เกษตรกรบางส่วนอพยพออกนอกพ้ืนที่ปัญหาการว่างงานหลังฤดูเก็บเกี่ยวและไม่มีอาชีพเสริม  
     (16)  แหล่งรับซื้อผลผลติในต าบลเป็นโรงสีขนาดเล็กมีเงินทุนและก าลังการผลิตจ ากัด 
 (17)  การขายผลผลิตบางส่วน / บางชนิด   ต้องขนส่งไปขายท าท้องถิ่นอ่ืนหรืออ าเภอ 
             เช่น  ส าปะหลัง  อ้อยโรงงาน  และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 (18)  ขาดแคลนเงินทุน  เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งต่าง ๆ  มาท าการผลิต/มีหนี้สิน 
 (19)  เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้และความสนใจด้านการพัฒนาการเกษตร เช่น การ 
             ต้นทุน  การผลิต  โดยการท าปุ๋ยหมักจากวัสดุในท้องถิ่นแทนการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้สาร 
             จากธรรมชาติเพ่ือก าจัดวัชพืชและศัตรูพืช  เป็นต้น 
 (20)  เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนชุมชนไม่เพียงพอและทั่วถึง 



 3.  โอกำส ( Opportunity ) 
(1) มีแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล โดยก าหนดเป็นแผนถ่ายทอกเทคโนโลยีการเกษตร    
     แผนการลงทุน  (แผนธุรกิจชุมชน) และแผนปรับปรุงฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่  
      โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ (มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์)  
      การจัดตั้งกองทุนพันธุ์พืชการผลิตพืชปลอดภัย  จากสารพิษส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี     
     โครงการเกษตรเพียงพอ โครงการเกษตรอินทรีย์ การรณรงค์ไม่เผาตอซังพืชและไถกลม  
     เกษตรทฤษฏีใหม่โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน/สัตว์ปีก โค   
    ปลา   โครงการกองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์  โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร  โครงการ 
    พัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก  ขุดลอกคลอง ธรรมชาติ สร้างฝายน้ าล้น และขุดบ่อบาดาลเพ่ือ 
    การเกษตร เป็นต้น 

              (2)  มีแผนยุทธศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์     
        ไว้ดังนี้    “อ านวยการและบูรณาการ   การปฏิบัติงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์ของทุกส่วน
         ราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด”    และได้ก าหนดเป้าหมาย 
       การปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ “สามารถบูรณาการจัดท า  แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
       อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล” โดยก าหนด ยุทธศาสตร์ไว้  7  ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

   1)  วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด 
 2)  ประสานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์  การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ   
   การเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 

   3)  ลดขั้นตอนและการประเมินสถานการณ์ 
   4)  นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัด 

     5)  ควบคุม ก ากับ ดูแล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ให้ด าเนินการ 
         เป็นไปตามกฎหมาย   

   6)  วางระบบควบคุมภายในของส านักงานเกษตรและสหกรณ์  จังหวัดนครราชสีมา 
   7)  ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 

(3)  มียุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์การ 
    พัฒนา จังหวัดไว้ดังนี้  “ประตูสู่อีสาน  ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร  การแปรรูป
    สินค้าเกษตร  ผ้าไหมและการท่องเที่ยว” 

 (4)  นโยบายและโครงการต่าง ๆ  ของรัฐบาล 
4. อุปสรรค (T-Threat) 
 (1)  การบริหารจัดการการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์    เนื่องจากการด าเนินงานมี 
   ความซับซ้อนกันหลายหน่วยงาน การติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานมีความล่าช้า เป็นตน้ 
 (2)  การปฏิบัติงานตามแผนงานไม่ต่อเนื่องและขาดการติดตามประเมินผล 
 (3) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามวาระ ของคณะกรรมการบริหาร
   ส่วนท้องถิ่น  นโยบายระดับจังหวัดและประเทศ 
 (4)  งบประมาณและเจ้าหน้าที่ด าเนินงานมีจ ากัดและไม่เพียงพอ 
 (5)  ภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อการผลิตและการด าเนินงานพัฒนา 

     (6) โครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามเมืองยังไม่เอ้ือต่อการค้า การลงทุนและ 
      การท่องเที่ยว 
 
 
 



 ๓.๒ กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของต าบลนั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 1.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
      1.1  ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
    1.2  ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน  
     2.  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
     2.1  การดูแลสุขภาพที่ยังไม่ถูกหลักอนามัย  ท าให้เกิดโรคระบาด 
      2.2  กลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง ไม่มีการต่อยอด  เกิดปัญหาครอบครัวยากจน 
      2.3  การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูง 
      2.4  ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
      3.1  รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
      3.2  ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน  
      3.3  เกิดปัญหาอุบัติเหตุในบางจุดทีไม่มีป้าย หรือสัญญาณเตือน 
      3.4  แหล่งน้ าในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้ง 
      3.5  น้ าประปาส าหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้มาตรฐาน 
      3.6  ไฟฟ้าส่องสว่างทางและท่ีสาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  
      3.7  การจัดท าผังเมืองหรือแผนที่ภาษียังไม่เต็มระบบ 
     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     4.1  ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบ
           ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
     5.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพ
           อย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
      5.2  ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง 

     6.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม        
         6.1  ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 

      6.2  ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
           7.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       7.1  การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากขึ้นอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
      7.2  เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
  
 
 
 
 
 
 

 
 



ควำมเชื่อมโยงยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดกับยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกุดน้อย 
      โครงสร้ำงควำมเชื่อมโยงแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเทศบำลต ำบลบ้ำนเหลื่อม (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 
๐๑ ยุทธศำสตร์

ชำติ ๒๐ ปี 
(มี ๖ ยทุธ) 

 

 ยุทธศำสตร์ชำติ 
ท่ี ๑ 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 

แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ ๑๒ 

(มี ๑๐ ยุทธ)
ยุทธ) 

ยุทธศำสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(มี ๔ ยทุธ) 

ยุทธสำตร์
จังหวัด 

(มี 10 ยุทธ) 
 
( 

ยุทธสำตร์
กำรพัฒนำ 

อปท. 
(มี 7 ยทุธ) 

 

ยุทธสำตร์กำร
พัฒนำของ 

อปท. ในเขต
จังหวัด 

(มี ๑๐ ยุทธ) 

แผนงำน 
(มี 10 แผน) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 

 
ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๖ 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๒ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๖ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๗ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๘ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๙ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๔ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๕ 
 
 

 

เป้าประสงค์ที่ ๖ 
 
 

 

กลยุทธที่๑๑ 
 

กลยุทธที่ ๑๒ 
 

กลยุทธที่๑๐ 
 

กลยุทธที่ ๙ 
 

กลยุทธที่ ๘ 
 

กลยุทธที่ ๗ 
 

กลยุทธที่ ๖ 

 

แผนงานที่ ๕ 
 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 

ผลผลิต/
โครงการ 

 

แผนงานที่ ๙ 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ท่ี 2 
 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ท่ี 6 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ท่ี 4 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ท่ี 3 

ยุทธศำสตร์ชำติ 
ท่ี 5 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี ๑ 
 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี 3 

 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี 2 

 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี 4 

 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี 5 

 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี 6 

 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี 7 

 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี 8 

 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี ๑0 

 

ยุทธ 
ศำสตร์  
ท่ี 9 

 

 

 ยุทธศำสตร์ ท่ี ๑ 

 

 

 ยุทธศำสตร์ ท่ี 4 

 

 

 ยุทธศำสตร์ ท่ี 3 

 

 

 ยุทธศำสตร์ ท่ี 2 

 

ยุทธ 
ศำสตร ์ 
ที่ ๑ 

 

ยุทธ 
ศำสตร ์
ที่ 2 

 

ยุทธ 
ศำสตร์ 
ที่ 3 

 

ยุทธ 
ศำสตร์ 
ที่ 4 

 

ยุทธ 
ศำสตร์ 
ที่ 5 

 

ยทุธ 
ศำสตร์ 
ที่ 6 

 

ยุทธ 
ศำสตร์ 
ที่ 7 

 

ยทุธ 
ศำสตร์ 
ที่ 8 

 

ยทุธ 
ศำสตร์ 
ที่ 9 

 

ยุทธ 
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