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  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้
ด าเนินการตามขั้นตอนแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 7417 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2563 เรื่อง แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด วัตถุประสงค์เพ่ือใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ก าหนดทิศทางและ
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น โดยได้จัดท าให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการของประช าชนและ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ส าหรับเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น ตลอดจนการใช้จ่ายงบประมาณตาม
แผนความต้องการของงบลงทุนเพ่ือพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ และการตั้ง
งบประมาณเงินอุดหนุนให้หน่วยงานอื่น ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่
การปฏิบัติในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามนโยบายที่คณะผู้บริหารท้องถิ่นได้
ก าหนดไว้ 
 

  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาคมท้องถิ่น ประชาชนทั้ง 14 
หมู่บ้านภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ตลอดจนข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อยทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ .ศ. 2566 – 2570) ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการ
น าไปสู่การขับเคลื่อนเพ่ือพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยต่อไป 
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ส่วนที่ 1 
 

 

 
 
 

1. ด้านกายภาพ 
     1.1 ต าบลกุดน้อย เป็นต าบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา มีจ านวน
หมู่บ้าน 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 
   บ้านกุดน้อย   หมู่ที่  1   บ้านวังกรวด  หมู่ที่  2 
  บ้านกุดเต่างับ   หมู่ที่  3   บ้านหนองสลักได   หมู่ที่  4  
  บ้านดอนนกเขา  หมู่ที่  5   บ้านโนนเสลา  หมู่ที่  6 
  บ้านดอนมะนาว หมู่ที่  7   บ้านหัวสระ  หมู่ที่  8 
  บ้านถนนนาดี หมู่ที่  9   บ้านไก่เส่า  หมู่ที่  10 
  บ้านใหม่ กม.9  หมู่ที่  1   บ้านสะพานหงส์  หมู่ที่  12 
  บ้านปรางค์เก่า หมู่ที่  1   บ้านบ่อทอง  หมู่ที่  14 
 

     1.2 เขตพื้นที่ 
           ทิศเหนือ : ติดต่อต าบลบ้านหัน อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
           ทิศใต้ : ติดต่อต าบลสีคิ้ว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
           ทิศตะวันออก : ติดต่อต าบลเสมา อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา 
           ทิศตะวันตก : ติดต่อต าบลกฤษณา, หนองหญ้าขาว อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
 

/1.2 ลักษณะ… 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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 1.3  ลักษณะภูมิประเทศ มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
  สภาพภูมิประเทศทางตอนเหนือ ของต าบลกุดน้อย (ครึ่งหนึ่งของต าบล) มีลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับ
กับที่ราบลุ่มเป็นช่วงๆ มีลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การปลูกมันส าปะหลัง ข้าวโพด และพืชไร่ต่างๆ 
การประกอบอาชีพทางการเกษตรของประชาชนต้องรอแต่เพียงน้ าฝนเท่านั้นถ้าปีใดฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล ท าให้
ประสบปัญหาภัยแล้งและผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 

      สภาพทางภูมิประเทศทางตอนใต้ ของต าบลกุดน้อยมีลักษณะเป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม มีลักษณะของดินเป็น
ดินเหนียวเหมาะแก่การปลูกข้าวและพืชสวนต่างๆ มีล าห้วย คลองชลประทานไหลผ่าน แต่มีน้ าไม่ตลอดทั้งปี   ช่วงฤดู
ฝนจะประสบปัญหาน้ าท่วมในบางพ้ืนที่  

1.4 ลักษณะภูมิอากาศ : สภาพอากาศโดยทั่วไปจัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุมเขตร้อน อุณหภูมิ
เฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๒๗ องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยประมาณ 61% เหมือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดย
ทั่วๆ ไป ในฤดูร้อนอากาศค่อนข้างจะร้อนในเวลากลางวันและอากาศจะเย็นสบาย ในเวลากลางคืน ในฤดูหนาวอากาศ
จะหนาวจัดในบางช่วงของเดือนธันวาคม  ส่วนในฤดูฝนฝนจะเริ่มตกตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - ตุลาคม และจะตกหนัก
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายนของทุกปี ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย 1,023.3 มิลลิเมตร 

1.5 ลักษณะของดิน : ลักษณะสภาพดินส่วนใหญ่ของต าบลกุดน้อยเป็นดินร่วนปนทราย 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
     2.1 เขตการปกครอง แบ่งเขตการปกครองเป็น 14 หมู่บ้าน ประกอบด้วย 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
1 กุดน้อย นายชานนท์  วงศ์สุรพัศ  ก านันต าบลกุดน้อย 
2 วังกรวด นายวุฒินันท์  เล็กสีโต 
3 กุดเต่างับ นางธนกาญจน์  กลีบตะขบ 
4 หนองสลักได นายบุญชู  ตัสสะสูงเนิน 
5 ดอนนกเขา นายส าเริง  ทิพย์สูงเนิน 
6 โนนเสลา นายจรูญ  กิจจันทึก 
7 ดอนมะนาว นายบุญเลิศ  ซอสูงเนิน 
8 หัวสระ นายดนัย  ภาวจันทึก 
9 ถนนนาดี นายอาคม  ขุนทิพย์ 
10 ไก่เส่า นายไพรัช  ประเสริฐ 
11 บ้านใหม่ กม.9 นายอดุลย์  สุภาพ 
12 สะพานหงส์ นายส่งดี  ใสจันทึก 
13 ปรางค์เก่า นางถนอม  ขาวงาม 
14 บ่อทอง นายชาญชัย  สุภาพ 

 
 

   2.2 การเลือกตั้ง 
          การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน ใช้เขตหมู่บ้านเป็นเขตเลือกตั้งองค์การ บริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย มีจ านวน 14 หมู่บ้าน โดยปัจจุบันจะมีผู้บริหารท้องถิ่น(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล) จ านวน 1 
คน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้านละ 1 คน จ านวน 14 หมู่บ้าน รวมเป็น 14 คน 

/3. ประชากร… 



     - 3 - 
 

3. ประชากร 
     3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 

 

หมู่ที่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
 

ครัวเรือน 
 

 

ชาย (คน) 
 

หญิง (คน) 
 

รวม (คน) 

1 กุดน้อย 117 153 168 321 
2 วังกรวด 172 253 293 546 
3 กุดเต่างับ 135 180 201 381 
4 หนองสลักได 325 518 561 1,079 
5 ดอนนกเขา 102 177 192 369 
6 โนนเสลา 224 339 372 711 
7 ดอนมะนาว 87 152 155 307 
8 หัวสระ 183 366 393 759 
9 ถนนนาดี 176 227 258 485 
10 ไก่เส่า 73 132 131 263 
11 ใหม่ กม.9 436 657 684 1,341 
12 สะพานหงษ์ 108 178 201 379 
13 ปรางค์เก่า 155 282 266 548 
14 บ่อทอง 78 125 115 240 

รวม 2,371 3,739 3,990 7,729 
  

         สถิติประชากรจากทะเบียนบา้น เขตพื้นที่ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 
(ที่มาข้อมูล : ส านักทะเบยีนอ าเภอสีคิ้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) 

 

     3.2 จ านวนประชากรแยกตามช่วงอายุ (ปี) 
 

ช่วงอายุ 
 

 

ชาย 
 

หญิง 
 

รวม 

น้อยกว่า 1 ปี – 3 ปี 141 132 273 
4 – 6 ปี 107 126 233 

7 – 10  ปี 182 181 363 
11 – 13  ปี 137 136 273 
14 – 16  ปี 155 153 308 
17 – 20  ปี 193 181 374 
21 – 30  ปี 518 532 1,050 
31 – 40  ปี 525 543 1,068 
41 – 50  ปี 583 604 1,187 
51 – 59  ปี 459 571 1,030 
60  ปีขึ้นไป 739 831 1,570 

รวม 3,739 3,990 7,729 
  

         สถิติประชากรแยกรายละเอียด เขตพื้นที่ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา ข้อมูลเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(ที่มาข้อมูล : ส านักทะเบยีนอ าเภอสีคิ้ว ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2564) 
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 4. สภาพทางสังคม 
     4.1 การศึกษา 
           4.1.1 สถาบันการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีจ านวนสถานศึกษา 5 แห่ง ดังนี้ 
 

ที ่
 

โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน รวม 

จ านวนนักเรียน (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 โรงเรียนบ้านโนนเสลา 30 29 59 
2 โรงเรียนบ้านกุดน้อย 28 27 55 
3 โรงเรียนบ้านหนองสลักได 38 37 75 
4 โรงเรียนบ้านใหม่ (ประชาอุปถัมภ์) 85 60 145 
5 โรงเรียนพรพิทยาคม 80 86 166 

รวม 261 239 500 
  ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
 
 
 

                        4.1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน 2 ศูนย์ ดังนี้ 
 

ที ่
 

โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน รวม 

จ านวนนักเรียน (คน) ชาย (คน) หญิง (คน) 
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านใหม่ กม. 9 15 10 25 
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนพรพิทยาคม 9 8 17 

รวม 24 18 42 
  ข้อมูล ณ วันที ่31 เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 
 
 

4.2  ด้านสาธารณสุข 
                 สถาบันสาธารณสุขในต าบลกุดน้อย  ประกอบด้วยสถาบันต่าง ๆ จ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 
           1)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโนนเสลา ที่ตั้งบ้านโนนเสลา   หมู่ที่ 6 

       2)  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลกุดน้อย     ที่ตั้งบ้านกุดน้อย     หมู่ที่ 1 
 

4.3 อาชญากรรม ต าบลกุดน้อยไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้นแต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชนซึ่ง 
องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าวจากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าส่วนมาก
ครัวเรือน มีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธีมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและส่วนน้อยที่มีปัญหา เช่น ไม่มีการ
ป้องกันอุบัติเหตุ อาชญากรรม วิธีการแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจ
หน้าที่และงบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด การตั้งจุดตรวจบริการในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นในสถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็น
ปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบการแก้ไขปัญหา คือ การแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองให้ดูแลบุตรหลาน การขอความร่วมมือ
ไปยังผู้น า การขอก าลังจากต ารวจ ผู้น า อปพร. เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรงแต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็น
ปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้ ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนต าบล 
จะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้ 
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4.4 ยาเสพติด ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบลได้รับความร่วมมือกับทางผู้น 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 ารวจพบว่าประชาชนในเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลพบว่า ประชากรในบางส่วนจะมีผู้เสพยาเสพติด ผู้สูบบุหรี่ และดื่มสุรา ซึ่งในการนี้องค์การ
บริหารส่วนต าบลก็มีการรณรงค์เพ่ือให้ตระหนังถึงพิษภัยของยาเสพติดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง   

4.5 การสังคมสังเคราะห์ เขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ด าเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้ 
      1.  การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์   
      2. การรับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
      3. การประสานการท าบัตรผู้พิการ 
      4. การสงเคราะห์ประชาชน เช่น คนชรา คนพิการ ผู้ทุกข์ยาก ไร้ที่พ่ึง เด็กและเยาวชน 
      5. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ 
      6. การฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจ สังคม ในด้านต่างๆ 
      7. การส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชาชน 

 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
     5.1 การคมนาคมขนส่ง 
                     1. การคมนาคมทางบก การคมนาคมขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 24 (ถนนสีคิ้ว - ด่านขุนทด) เป็นถนนสายหลักภาคอีสานตอนเหนือส่วนการคมนาคมระหว่างต าบลเป็น
ถนนลาดยางสายสีคิ้ว – กุดน้อย - บ้านหัน  มีคิวรถสองแถวสาย สีคิ้ว - กุดน้อย - บ้านหัน  - ห้วยตะแคง วิ่งโดยสาร
ทุกวัน นอกนั้นจะเป็นถนนลาดยางทางเข้าหมู่บ้านและถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส่วนถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านจะ
เป็นถนนลาดยาง ถนนหินคลุก ถนนลูกรัง และถนนดินและโครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ มอเตอร์เวย์
หมายเลข 6 บางปะอิน - นครราชสีมาได้ผ่านในส่วนของต าบลกุดน้อย บริเวณหมู่บ้านกุดเต่างับ และบ้านกุดน้อย  
     2. การคมนาคมทางน้ า ต าบลกุดน้อยไม่มีการคมนาคมทางน้ า 
     3. การคมนาคมทางราง ต าบลกุดน้อยมีรางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ผ่านต าบลกุดน้อย
จ านวน 1 หมู่บ้าน คือบ้านถนนนาดี 

   5.2 การไฟฟ้า จ านวนหมู่บ้านที่ใช้ไฟฟ้ามีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน และมีจ านวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้าครบทุก
ครัวเรือน แต่ประชาชนขยายที่อยู่อาศัยนอกหมู่บ้านหรือห่างไกลท าให้การขยายเขตไฟฟ้าไปไม่ถึงจึงมีการต่อพ่วง
ไฟฟ้าจากบ้านข้างเคียง 

   5.3 การประปา การประปาภายต าบลกุดน้อยส่วนมากเป็นกิจการประปาของหมู่บ้านบริหารจัดการเอง 
จ านวน 13 หมู่บ้าน คือ บ้านกุดน้อย บ้านวังกรวด บ้านหนองสลักได บ้านดอนนกเขา บ้านโนนเสลา บ้านดอนมะนาว 
บ้านถนนนาดี บ้านไก่เส่า บ้านใหม่ กม. 9 บ้านสะพานหงส์ บ้านปรางค์เก่า บ้านบ่อทอง หมู่บ้านบริการจัดการเองท า
ให้ประปาไม่เต็มระบบท าให้น้ าไม่สะอาดตามมาตรฐาน แต่ชาวบ้านมีความต้องการบริหารจัดการภาย ในหมู่บ้านเอง
เพ่ือที่จะมีราคาต่อหน่วยไม่แพงมาก และใช้การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสีคิ้ว จ านวน 1 หมู่บ้าน คือ บ้านกุดเต่างับ 

   ในช่วงภัยแล้งองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงได้มีการส่งน้ าไปแต่ละหมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ า ตามที่
ได้รับแจ้งมาจากผู้น าหมู่บ้านเพ่ือบรรเทาปัญหาขาดแคลนน้ าไปก่อน องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย จึงได้น า
โครงการที่บรรเทาปัญหาภัยแล้งบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจ า เพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป เช่น 

/การขุดขยาย… 
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การขุดขยายบ่อน้ า การก่อสร้างโรงสูบน้ า การเตรียมงบประมาณเพ่ือส่งน้ าไปแต่ละหมู่บ้านในยามขาดแคลน เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่องเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  

5.4 โทรศัพท์ ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีการระบบสื่อสาร ได้แก่ ทางโทรศัพท์บ้านและ
โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ AIS, DTAC, TRUE 

5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ไม่มีที่ท าการไปรษณีย์ให้บริการประจ า
ต าบล  ดังนั้นการรับเอกสารการสื่อสารต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจดหมายหรือพัสดุ จะมีเจ้าหน้าที่ไปรษณีย์สีคิ้วมาจ่ายตาม
บ้านเลขที่ที่ได้ส่งมาตามที่แจ้ง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
     6.1 การเกษตร พ้ืนที่ต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ ร้อยละ 80 ของประชากร 

ทั้งหมด เพราะทางตอนใต้ของต าบลเป็นที่ราบลุ่มมีล าน้ า (ล าห้วย) ไหลผ่านเหมาะแก่การปลูกข้าว ส่วนทางตอนเหนือ
ของต าบลเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ และที่ดินส่วนใหญ่จะเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของ
ประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรมผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก ได้แก ่มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น   
      6.2 การประมง  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีการประมง  

     6.3 การปศุศัตว์ การประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาชีพเสริม เช่น 
การเลี้ยงไก่ เป็ด โค สุกร กระบือ 

     6.4  การบริการ  ภายในต าบลกุดน้อยจะมีบริการทั่วไป เช่น ร้านอาหาร ร้านซ่อมจักรยานยนต์ 
โรงสีข้าวขนาดเล็ก ร้านเสริมสวย ตู้บริการเติมน้ ามัน ห้องเช่ารายวัน - รายเดือน เป็นต้น 

     6.5  การท่องเที่ยว  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยแหล่งท่องเที่ยว ที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ 
ก าแพงเมืองเก่าวัดสระปรางค์เก่า บ้านปรางค์เกา หมู่ที่ 13 ต าบลกุดน้อย อ าเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา 

     6.6  อุตสาหกรรม ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีปั๊มน้ ามันและก๊าซ  โรงงาน 
อุตสาหกรรม  โรงสีข้าว ลานมัน ร้านค้า ร้านอาหาร อู่ซ่อมรถ ฟาร์มไก่ โรงเลี้ยงไก่  โรงเห็ด 

     6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยส่วนใหญ่ 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมประมาณ ร้อยละ 80 ของประชากรทั้งหมด เพราะทางตอนใต้ของต าบลเป็นที่ราบลุ่มมีล า
น้ า (ล าห้วย) ไหลผ่านเหมาะแก่การปลูกข้าว ส่วนทางตอนเหนือของต าบลเป็นที่ราบสูงเหมาะแก่การปลูกพืชไร่ และ
ที่ดินส่วนใหญ่จะเหมาะแก่การเพาะปลูก อาชีพส่วนใหญ่ของประชาชนจึงเป็นเกษตรกรรม ผลผลิตที่เป็นรายได้หลัก 
ได้แก ่มันส าปะหลัง ข้าว ข้าวโพด เป็นต้น นอกนั้นประกอบอาชีพรับจ้าง เช่น ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว รับราชการ ฯลฯ   

     6.8  แรงงาน  มีแรงงานส่วนใหญ่จะอยู่ในเกณฑ์ประชากรที่มีอายุ  15 – 60 ปี แรงงานส่วนใหญ่จะเป็น
แรงงานภาคการเกษตร และประชากรไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบ
คือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่การเกษตร  

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
              7.1 การนับถือศาสนา ประชาชนส่วนใหญ่ในแต่ละหมู่บ้านจะนับถือศาสนาพุทธ ปฏิบัติตามประเพณีที
สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านนับถือ ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะมีวัดและส านักสงฆ์ครบทุกหมู่บ้าน
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจและข้อห้ามในการปฏิบัติคือการขัดต่อศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงามของชุมชน 

    7.2 ประเพณีและงานประจ าปี ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงามของประชาชนในต าบลกุดน้อยซึ่ง 
ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษและปัจจุบันก็ยังปฏิบัติสืบเนื่องกันมา ได้แก่ ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีวัน
สงกรานต์ ประเพณีวันเข้าพรรษา ประเพณีวันออกพรรษา ประเพณีวันสารทไทย ประเพณีวันลอยกระทง ประเพณีผี
ฟ้อน (ร าเดือนห้า) 

/7.3 ภูมิปัญญา… 
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   7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
       - มีภูมิปัญญาท้องถิ่น ประชาชนในเขตเทศบาลได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ ทอเสื่อกกและ

การใช้สมุนไพรก าจัดศัตรูพืช การทอผ้า  
         - ภาษาถิ่น ประชากรส่วนมากพูดภาษาอีสาน   
     7.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ประชาชนในเขตต าบลกุดน้อยได้ผลิตของใช้พ้ืนเมืองขึ้นใช้ 

ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จ าหน่ายบ้าง ได้แก่ เสื่อที่ทอจากต้นกก การทอผ้า เครื่องจักรสานที่ท าจากไม้ไผ่ 
 

8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.1 น้ า ที่ใช่ในการอุปโภค - บริโภค เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝนและน้ าดิบซึ่งจะต้องน ามาผ่านกระบวนการ

ของระบบประปาส าหรับน้ าใต้ดินมีการขุดเจาะน้ าบาดาลเพ่ือใช้ในการบรรเทาภัยแล้งและใช้ในการเกษตรบางส่วนแต่
เมื่อถึงฤดูแล้ง น้ าใต้ดินบางพ้ืนที่ไม่สามารถน าขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้ แหล่งน้ าในต าบลกุดน้อย ประกอบด้วย ล าน้ า, 
ล าคลอง, ล าห้วย จ านวน 7 สาย ดังนี้ 

8.1.1  ห้วยมาบหว้า ไหลมาจากต าบลหนองหญ้าขาวผ่านหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 5 
8.1.2  ห้วยนาตากอสี ไหลผ่านหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 4 
8.1.3  ห้วยขี้เหล็ก ไหลผ่านหมู่ที่ 11 หมู่ที่ 4 
8.1.4  ห้วยหินดาด ไหลผ่านหมู่ที่ 6 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 9 
8.1.5  ห้วยกุดน้อย ไหลผ่านหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 12 
8.1.6  ห้วยยาง  ไหลผ่านหมู่ที่ 2 
8.1.7  คลองส่งน้ าชลประทาน ไหลผ่าน หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 13 

    8.2  ป่าไม้  ในเขตต าบลกุดน้อยมีป่าไม้ที่บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 
    8.3  ภูเขา  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยไม่มีภูเขา 
    8.4  ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าบลกุดน้อยมีป่าไม้ที่คงแก่ 

การอนุรักษ์ไว้บริเวณพ้ืนที่หมู่บ้านหนองสลักได หมู่ที่ 4 
 

9. อ่ืนๆ  
       9.1 การคลังท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีรายได้ 3 ประเภท 
   1. รายได้จัดเก็บเอง 
   2. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   3. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

   ซึ่งในปีที่ผ่านมาจากสถิติการคลังจะเห็นว่ารายได้หลักขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยคือ
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ และรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุน ส่วนรายได้จัดเก็บเองยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก 
เนื่องจากสภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยเป็นพื้นที่การเกษตรห่างไกลชุมชนเมือง จึงท าให้มีแหล่ง
ในการจัดเก็บภาษีข้ึนอยู่กับสภาพพ้ืนที่     

       ด้านรายรับ 
       ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีรายรับ 44,721,474.90 บาท 

(เฉพาะรายรับตามงบประมาณ) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีรายรับ ส่วนใหญ่จากงบประมาณท่ัวไป 
ดังนี้  
                 ก. รายได้จัดเก็บเอง 

1. หมวดภาษีอากร 
/2. หมวดค่า… 



- 8 - 
 

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
 

       ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดภาษีจัดสรร 
 

      ค. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

ตารางแสดงสถานะการคลังด้านรายรับ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายรับตามงบประมาณ 
งบประมาณทั่วไป  
ก. ภาษีที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง 
1. รายได้หมวดภาษีอากร 
     - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  
     - ภาษีบ ารุงท้องที่  
     - ภาษีป้าย  

 
 
 
 

1,301,016.88 
109,012.88 
110,187.00 

รวมหมวดภาษีอากร 1,520,216 
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
     - ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
     - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับการควบคุมอาคาร 
     - ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล 
     - ค่าธรรมเนียมเก่ียวกับทะเบียนพาณิชย์ 
     - ค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ 
     - ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก 
     - ค่าปรับการผิดสัญญา 
     - ค่าปรับอ่ืนๆ 
     - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพ 
     - ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม
อาหารในครัว หรือพ้ืนที่ใด ซึ่งมีพ้ืนที่เกิน 200 ตารางเมตร 
     - ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
     - ค่าใบอนุญาตอ่ืนๆ 

 
58.20 

7,734.50 
2,000.00 

560.00 
9,307.00 

800.00 
12,726.00 
1,052.00 

13,825.00 
 

1,000.00 
 

1,020.00 
600.00 

รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 50,682.70 
3. รายได้จากทรัพย์สิน 
     - ดอกเบี้ย 

 
79,871.55 

รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน 79,871.55 
 

/รายการ… 
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รายการ รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
    - ค่าขายแบบแปลน 
    - รายได้เบ็ดเตล็ดอ่ืนๆ 

 
7,000.00 
2,090.00 

รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 9,090.00 
ข. หมวดภาษีจัดสรร 
    - ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ 
    - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. ก าหนดแผนฯ 
    - ภาษีมูลค่าเพ่ิมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ 
    - ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
    - ภาษีสรรพสามิต 
     - ค่าภาคหลวงแร่ 
     - ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
     - ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล
กฎหมายที่ดิน 

 
653,391.66 

9,722,002.88 
3,349,133.27 

182,486.32 
6,736,669,59 

94,872.57 
59,382.60 

1,089,355.00 
 

รวมหมวดภาษีจัดสรร 21,887,293.89 
ค. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 
    - เงินอุดหนุนทั่วไป ส าหรับด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 
และภารกิจถ่ายโอนเลือกท า 

 
21,174,320.00 

รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 21,174,320.00 
รวมรายรับตามงบประมาณทั่วไปทุกหมวด 44,721,474.90 

2. รายรับนอกงบประมาณ 
    - เงินอุดหนุนทั่วไป 
    - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
- 

1,568,000.00 
รวมรายรับนอกงบประมาณ 1,568,000.00 

เงินทุนส ารองเงินสะสม 11,441,507.46 
เงินสะสม 17,108,886.99 

 
 จากสถานการณ์คลังจะเห็นได้ว่า รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยในปีงบประมาณ พ .ศ. 

2562 องค์การบริหารส่วนต าบลมีรายได้หลักมาจากภาษีที่รัฐเก็บแล้วจัดสรรให้ และเงินอุดหนุน  ส่วนรายได้ที่
ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และจากรายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร เช่น หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต รายได้จาก
ทรัพย์สินยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ า ซึ่งมีความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้จัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 

 

 ด้านรายจ่าย 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีรายจ่ายทุกแผนงานทั้งสิ้น 

30,463,233.45 บาท (เฉพาะรายจ่ายตามงบประมาณ) โดยองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย มีการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ 

/ตารางแสดง… 
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ตารางแสดงสถานะการคลังด้านรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

รายการ รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
รายจ่ายตามงบประมาณงบประมาณทั่วไป  
1. ด้านบริหารงานทั่วไป 
   1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป   
   1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 
 

9,538,460.79 
- 

รวมรายจ่ายด้านบริหารงานทั่วไป 9,538,460.79 
2. ด้านบริการชุมชนและสังคม 
   2.1 แผนการศึกษา 
   2.2 แผนงานสาธารณสุข 
   2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์  
   2.4 แผนงานเคหะและชุมชน  
   2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
   2.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

 
3,408,640.70 

636,145.00 
665,598.00 

2,547,604.46 
49,740.00 
53,780.00 

รวมรายจ่ายด้านบริการชุมชนและสังคม 7,361,508.16 
3. ด้านเศรษฐกิจ 
   - แผนงานการเกษตร 

 
                                         - 

รวมรายจ่ายด้านเศรษฐกิจ - 
4. ด้านการด าเนินการอ่ืน 
   - แผนงานงบกลาง 

 
 13,563,264.50 

รวมรายจ่ายด้านการด าเนินการอ่ืน 13,563,264.50 
รวมรายจ่ายตามงบประมาณทั่วไปทุกด้าน 30,463,233.45 

5. รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ 
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

 
1,568,000.00 

รวมรายจ่ายนอกงบประมาณทั้งสิ้น 1,568,000.00 
 
 โดยการใช้จ่ายงบประมาณ จะน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
กุดน้อย ตลอดจนนโยบายผู้บริหารท้องถิ่น นโยบายรัฐบาล มาเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม และเพ่ือให้สามารถบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อท้องถิ่น และมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลอย่างแท้จริง จากสถานะการคลังของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ผ่านมา มีความมั่นคง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จัดท างบประมาณแบบสมดุล 
(Balanced Budget) คือรายได้และรายจ่ายมีจ านวนเท่ากัน โดยประมาณการรายรับใกล้เคียงกับรายรับจริงมาก
ที่สุด จ านวน 45,000,000 บาท รายรับจริงขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยในปีงบประมาณ พ .ศ. 2562 
จ านวน 44,721,474.90 บาท และประมาณการรายจ่ายเท่ากับประมาณการรายรับ จ านวน  45,000,000 บาท 
ดังนั้นการตั้งงบประมาณรวมถึงการใช้งบประมาณในแต่ละปีจึงมีประสิทธิภาพ และอยู่บนพ้ืนฐานการใช้จ่าย
งบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 2 
 

 
 

       ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 บัญญัติว่า การกระจาย
อ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการ
ในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและ
หน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามไปด้วย 

       จากหลักการแห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการ
พัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนา
อย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและ
ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ แผนพัฒนาท้องถิ่นจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่
จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนด
จุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหาร
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

       หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนพัฒนาก็คือ การก าหนดจุดมุ่งหมายการพัฒนาและ
การก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมาย
ในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อน
และไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจ
จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 

      ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
      การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีความสอดคล้องยุทธศาสตร์

การพัฒนาในระดับต่างๆ คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด เพ่ือน าไปสู่
การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่ แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ไทยแลนด์ ๔.๐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ความเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบัติ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ 

/โดยแผน… 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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โดยแผนในระดับอ่ืนๆ ต้องมุ่งด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด แผนระดับที่ 2 เป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจก าหนดประเด็นการพัฒนาใน
บางประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความชัดเจน
ตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ  

   ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย แห่งรัฐ มาตรา 65) และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ได้มีมติ
เห็นชอบการจ าแนกระดับแผนออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

 

  
 

ยุทธศาสตร์ชาติ หมายถึง ยุทธศาสตร์ชาติตามกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ. 2560 หมวด 6 แนวนโยบาย แห่งรัฐ มาตรา 65)  

หมายเหตุ : “ยุทธศาสตร์ชาติ” สามารถใช้กับแผนในระดับที่ 1 เท่านั้น 
 

 
 

ประกอบด้วย 4 แผน ดังนี้  
2.1 “แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ” หมายความว่า แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด 

ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 3) 
2.2) “แผนปฏิรูปประเทศ” หมายถึง แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศตาม 

พระราชบัญญัติ แผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560  
2.3) “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” หมายความว่า แผนส าหรับถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ 

สู่กรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี 
 2.4) “แผนความม่ันคง” หมายถึง “นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ” ตาม
กฎหมายว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นนโยบายและแผนหลักของชาติที่เป็นกรอบหรือทิ ศทางในการ
ด าเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้ง ภัยคุกคามเพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความม่ันคงแห่งชาติ  

 หมายเหตุ : “แผนแม่บท.......ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้าน.....” “แผนปฏิรูปประเทศ  ด้าน
..........” “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ....” และ “แผนความม่ันคง” สามารถใช้กับ แผนใน
ระดับท่ี 2 เท่านั้น 

 

 
 

หมายถึง แผนที่จัดท าขึ้นเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของแผนระดับที่ 1 และแผนระดับที่ 2 ให้บรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือจัดท าขึ้นตามที่กฎหมายก าหนด หรือจัดท าขึ้นตามพันธกรณีหรืออนุสัญญาระหว่าง
ประเทศ ดังนี้ 

3.1) “แผนแม่บทด้าน.......”. หมายถึง แผนแม่บทเพ่ือบรรลุเป้าหมายเฉพาะด้านที่มีความส าคัญจ าเป็น
และสนับสนุนให้เกิดการบรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ  

/3.2) “แผนพัฒนา… 

แผนระดับท่ี 1 
 

แผนระดับท่ี 2 
 

แผนระดับท่ี 3 
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3.2) “แผนพัฒนา...........” หมายถึง แผนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาส าคัญของประเทศ รายประเด็น 
ตั้งแต่แผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว  

3.3) “แผนปฏิบัติการด้าน........” หมายถึง แผนปฏิบัติการเพ่ือแปลงแผน หรือ สนับสนุนแผนระดับ 1 
และระดับ 2 สู่การปฏิบัติทั้งนี้ ไม่นับรวมแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปีงบประมาณของส่วนราชการ 

3.4) “แผนอ่ืนๆ” หมายถึง แผนที  ่ไม่ได้มีลักษณะตามแผนระดับ 1 แผนระดับ 2 และ แผนระดับ 3 
(แผนตามข้อ 3.1 – 3.3) โดยอาจเป็นแผนที่จัดท าขึ้นตามอนุสัญญาระหว่างประเทศ โดยมีกิจกรรมการด าเนินงาน
ในช่วงเวลาหนึ่ง ซึ่งมีความจ าเป็นต้องเสนอแผนเพ่ือให้คณะกรรมการระดับชาติชุดใดชุดหนึ่งหรือคณะรัฐมนตรี
รับทราบ หรือพิจารณา 
   หมายเหตุ : มติ ครม. วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ก าหนดการตั้งชื่อแผนในระดับที่ 3 ให้ใช้ชื่อว่า 
“แผนปฏิบัติการการด้าน … ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เว้นแต่ได้มีการระบุชื่อแผนไว้ในกฎหมายก่อนที่จะมีมติ 
ครม. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เช่น พระราชบัญญัติ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง มติ ครม. 
เป็นต้น ว่าให้ใช้ชื่อแผนว่า แผนแม่บทด้าน... แผนพัฒนา.. หรือ แผนอ่ืน ๆ ... จึงจะสามารถใช้ชื่อแผนตามที่
บัญญัติไว้ในกฎหมายนั้นๆ 
 

ความเชื่อมโยงของแผน 
ความเชื่อมโยงแผนสู่การปฏิบัติ แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อน

ประเทศ โดยแผนในระดับอ่ืนๆ ต้องมุ่งด าเนินการให้ บรรลุเป้าหมายตามที่ยุทธศาสตร์ชาติก าหนด แผนระดับที่ 2 
เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนประเทศเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ ซึ่งอาจก าหนดประเด็นการพัฒนา
ในบางประการ และถ่ายทอดไปสู่แนวทางในการปฏิบัติในแผนระดับที่ 3 ซึ่งจะเป็นแผนในเชิงปฏิบัติที่มีความ
ชัดเจนตามภารกิจและสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและ/หรือแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
มาตรา 5 วรรคสาม บัญญัติว่า  
การก าหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การ

จัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนอ่ืน
ใด รวมตลอดท้ังการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  

มาตรา 26 บัญญัติว่า  
ในกรณีที่ความปรากฏต่อคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าการด าเนินการใดของหน่วยงานของรัฐไม่

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแจ้งให้หน่วยงานของรัฐนั้น
ทราบถึงความไม่สอดคล้องและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปรับปรุง และเมื่อหน่วยงานของรัฐด าเนินการแก้ไข
ปรับปรุงประการใดแล้ว ให้แจ้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่แจ้งการด าเนินการให้คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติทราบภายในก าหนดเวลาตามวรรคหนึ่งไม่ว่าด้วยเหตุใด ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
รายงานให้คณะกรรมการทราบเพ่ือพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและสั่งการต่อไป เว้นแต่เป็นกรณีของ
หน่วยงานของรัฐที่เป็นองค์กรในฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ หรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ ให้แจ้งให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐขององค์กรดังกล่าวเพ่ือพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และอ านาจต่อไป 

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการตามวรรคสองโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐนั้นจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติแจ้งให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติทราบเพ่ือด าเนินการตามหน้าที่และอ านาจ
ต่อไป 

/พระราชกฤษฎีกา… 
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พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 16 บัญญัติว่า 
ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปีซึ่งต้องสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 53/1 วรรคหนึ่งและวรรคสี่ บัญญัติว่า 
ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและ

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด 
เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

การด าเนินกิจการของส่วนราชการและหน่วยงานอ่ืนของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 4 ก าหนดว่า 

แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดวิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือ
แผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนา ที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณแต่
ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ความหมายรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผละประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอ าเภอและต าบล 
พ.ศ. 2562 ข้อ 4 ก าหนดว่า 
 “แผนพัฒนาในระดับพ้ืนที่” หมายความว่า แผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนา
ท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอ 

“การจัดท าและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นท่ี” หมายความว่า การจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนา
หมู่บ้าน แผนชุมชน แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอ าเภอ และแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือ
หน่วยงานอื่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชนที่ด าเนินการในพ้ืนที่ให้มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องในทุก
ระดับเป็นแผนเดียวกัน เพ่ือให้สะท้อนปัญหาและความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และสอดคล้องกับแนวทาง
ตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ที่เป็นการบูรณาการการท างานของทุก
หน่วยงานในพื้นท่ี 
 เครื่องมือการวิเคราะห์ทางการบริหาร 
 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรทั้งภายในองค์กรและภายนอก
องค์กร เพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส หรือปัญหาอุปสรรคส าคัญ ในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis โดยได้น าวิสัยทัศน์ประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 และแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาร่วมในการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลกุดน้อย ดังนี้ 
 

/1. แผนยุทธศาสตร์… 
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 วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580  
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 
 1. ความม่ันคง 
     1.1 มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ และมี
ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
     1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
     1.3 สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง 
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     1.4 มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
 2. ความม่ังคั่ง 
     2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความ
เหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลจากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 
     2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 
     2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงินและทุนอ่ืนๆ  
 3. ความย่ังยืน 
     3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 
     3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  
     3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคมมุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสั งคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 
  “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วง
วัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม  
  ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นเสมือนแผนที่น าทาง (roadmap) เพ่ือเดินไปสู่เป้าหมายอันเป็นชัยชนะที่
ยิ่งใหญ่ของประเทศไทย นั่นคือ การหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางของการเป็นประเทศก าลังพัฒนา ให้เป็น
ประเทศรายได้สูงที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือท าให้ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในการนี้ ปัจจัยส าคัญที่ช่วยผลักดันให้เราบรรลุความส าเร็จดังกล่าว ประกอบไปด้วย 
6 ด้าน ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง  
  เพ่ือบริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย
ในทุกระดับ และทุกมิติ 

/เป้าหมาย… 

1. แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
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 เป้าหมาย 20 ปี  
  เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข  
  เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

  เป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชนมีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 
  เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ  
  เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
  1. ความสุขของประชากรชาวไทย  
  2. ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  
  3. ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
  4. บทบาทและการยอมรับในการด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ  
  5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  
    1. การรักษาความสงบภายในประเทศ  
       1.1 พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง  
ความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา  
       1.2 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
       1.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทางเป็นประมุขที่มี
เสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
       1.4 พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่
ส าคัญ 
 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง  
     2.1 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  
     2.2 ติดตาม เผ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
     2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  
     2.4 รักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล  
 3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
     3.1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
     3.2 พัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง ภาครัฐและภาค
ประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ 
     3.3 พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 
 

/4. บูรณาการ… 
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 4. บูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ  
     4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
     4.2 เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค  
     4.3 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลกรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณาการ  
     5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความม่ันคง
แบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม  
     5.2 บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ  
     5.3 พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
  เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยในเวทีโลก  
 เป้าหมาย 20 ปี  
  เป้าหมายที่ 1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ยั่งยืน  
  เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น  
 ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
  1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้  
  2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
  3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา  
  4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  
  1. การเกษตรสร้างมูลค่า  
      1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมา
เป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร  
      1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์  
      1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภณัฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ  
      1.4 เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม  
      1.5 เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 
  2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
      2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ  
      2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
      2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
      2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
      2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
  3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว  
      3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
      3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 

/3.3 ท่องเที่ยว… 
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      3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
      3.4 ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
      3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
 

  4. โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
      4.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
      4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
      4.3 การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
      4.4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
      4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 
  5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  
      5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
      5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
      5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  
      5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
      5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
  คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 มีทักษะ
สื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม  
 เป้าหมาย 20 ปี  
  เป้าหมายที่ 1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21  
  เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต  
 ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย  
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  3. การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก  
  1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  
      1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
      1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
      1.3 การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา  
      1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
      1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
      1.6 การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  
      1.7 การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

  2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  
      2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
      2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับ
ศตวรรษท่ี 21  

/2.3 ช่วงวัยแรงงาน… 
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      2.3 ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด  

    2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 
 

  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
      3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 

    3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 
    3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 

      3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
      3.5 การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางต าแหน่ง
ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
      3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

    3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 
  4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  
      4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม 
รวมทั้งสื่อตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
      4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม
ส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  
      4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้าง
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
  5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี  
      5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
      5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
      5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
      5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  

    5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
  6. สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
      6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
      6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
      6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  
      6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
  7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ  
      7.1 การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  
      7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
      7.3 การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
          7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม
กีฬา 
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 ยุทธศาสตร์ที ่4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
  สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
และสังคม เพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ  
 เป้าหมาย 20 ปี  
  เป้าหมายที่ 1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
  เป้าหมายที่ 2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพ่ือความสมานฉันท์ 
  เป้าหมายที่ 3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
  1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
  2. ความก้าวหน้าของการพัฒนาก าลังคน  
  3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ
เทคโนโลยี  

4. คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก  
  1. การลดความเหลื่อมล ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ  
      1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
      1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
      1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
      1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค ์มีความปลอดภัยในการท างาน  
      1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและ
ทุกกลุ่ม  
      1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
      1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
        1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 
  2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี  
      2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
      2.2 ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
      2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย  ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
      2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  เพ่ือวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด  
     2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

   2.6 การพัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 
  3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
      3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและ
ดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ 
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      3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
      3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ
ภาคประชาชน  
        3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 
      3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม  

    3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง  
      4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  

    4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
      4.3 สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  

    4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ค านึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน  
 เป้าหมาย 20 ปี  
  เป้าหมายที่ 1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไป
ได้ใช้อย่างยัง่ยืน มีสมดุล  
  เป้าหมายที่ 2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทาง
ลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ  
  เป้าหมายที่ 3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
  เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล  
  เป้าหมายที ่5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
  1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู  
  3. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  
  5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก  
  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
       1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถ ในการแข่งขัน  
      1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด  
      1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
      1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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      1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
      2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
      2.2 ปรับปรุง ฟ้ืนฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
      2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และ
มีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม  
      2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
      3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
          3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้อง
กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 
        3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน  
      3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
  4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง  
      4.1 จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
      4.2 พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการ
ตามแผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
          4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
      4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
      4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  
      4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการ
ป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
  5. พัฒนาความม่ันคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
      5.1 พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  
      5.2 เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
      5.3 พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
      5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
      5.5 พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ 
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
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  6. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ  
      6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ  
คนไทย 
      6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม  
      6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม  ด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  

    6.4 พัฒนาและด าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 

 ยุทธศาสตร์ที ่6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 
 เป้าหมาย 20 ปี  
  เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
  เป้าหมายที่ 2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
  เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  เป้าหมายที่ 4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ  
 ตัวช้ีวัดเป้าหมาย  
  1. ระดับความพึงพอใจชองประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ  
  2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
  3. ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ  

4. ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก  
  1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส  
      1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค  
      1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ประยุกต์ใช้  
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพื้นที่  
      2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
      2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
      2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 
  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
      3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
      3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
      3.3 ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
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  4. ภาครัฐมีความทันสมัย  
      4.1 องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ  
      4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
  5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน
และเป็นมืออาชีพ  
      5.1 ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
      5.2 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริต 
      6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
      6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
      6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรมและ
ตรวจสอบได ้ 
     6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ  
  7. กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  

    7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 
      7.2 มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น  
      7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย  
  8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค  
      8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย 
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
      8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน ของการ
ค้นหาความจริง  
      8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน  
      8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม  
     8.5 พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
 
 

 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
 การขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นเสมือนภารกิจการ
เดินทางไกล (long journey) ที่ต้องใช้ระยะเวลารวมอย่างน้อย 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ดังนั้น เพ่ือให้การ
ด าเนินการเป็นไปในทิศทางเดียวกันและไม่หลงทาง จึงได้มีการก าหนดสิ่ งที่จะต้องบรรลุไว้เป็นระยะ รวม 4 ช่วง 
ช่วงละ 5 ปี กล่าวคือ ช่วงระยะแรก (พ.ศ 2561 - 2565) ช่วงระยะที่สอง (พ.ศ 2566 - 2570) ช่วงระยะที่สาม 
(พ.ศ. 2571 - 2575) และช่วงระยะสุดท้าย (พ.ศ. 2576 - 2580) อันเปรียบเสมือนหลักกิโลเมตรของถนน 
(milestone) เพ่ือบอกให้เห็นถึงความก้าวหน้าใกล้ - ไกล ของการเดินทางไปสู่เป้าหมายปลายทาง 
 

/การติดตาม… 



- 25 - 
 

 การติดตามตรวจสอบและประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ e-MENSCR 
พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

ด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศตามระยะเวลาและรายการที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด  
ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้การรายงานดังกล่าวจัดท าผ่านระบบสารสนเทศเป็นหลัก ส านักงานฯ จึงได้ 
จัดท าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) เพ่ือเป็นเครื่องมือให้หน่วยงานของรัฐใช้รายงานผลการ
ด าเนินการตามแผนระดับต่างๆ ของประเทศ ซึ่ง “หน่วยงานของรัฐทุกหน่วย” (หน่วยงานที่เป็นของรัฐไม่ว่าจะเป็น 
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไม่ว่าจะเป็นองค์กรในฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติ
บัญญัติ ฝ่ายตุลาการหรือเป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการ) มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ใน ยุทธศาสตร์ชาติและรายงานผลการด าเนินการดังกล่าวต่อส านักงานฯ  

 

ดังนั้น การใช้งานระบบ eMENSCR ในการรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติจึงเป็นหน้าที่ 
ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย 
 
 
 

      ยึดหลักการ 
  "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาที่ยั่งยืน คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา" 
 

  การพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ 5 ปีที่จะ
สามารถต่อยอดในระยะต่อไปเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการ
ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 เพ่ือให้เกิดการ 
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ้มกันและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่ดีซึ่งเป็นเงื่อนไขจ าเป็นส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์
สังคมไทยเป็นสังคมคุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืนให้กับทุกคนในสังคมได้ด าเนินชีวิตที่ดี มีความสุขและอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันท์ ในขณะที่ระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพ และมี
เสถียรภาพ การกระจายความมั่งคั่งอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เป็นการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต ค่านิยม ประเพณีและวัฒนธรรม 
 2. ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสาหรับคนไทย พัฒนาคนให้
มีความเป็นคนที่สมบูรณ์มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้ มีทักษะ มีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบต่อสังคม มี
จริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกช่วงวัยและเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ  รวมถึงการ
สร้างคนให้ใช้ประโยชน์และอยู่กับสิ่งแวดล้อมอย่างเกื้อกูล  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
 3. ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยที่วิสัยทัศน์ดังกล่าว
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ ได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารงอยู่
อย่างมั่นคงยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลาง พหุสังคมและการมีเกียรติ 

2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 

/และศักดิ์ศรี… 
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และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความ
ยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน อาหารและน้ าความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  
ประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี  ประเทศ
ไทยไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจด้อยกว่า 
 4. ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579” ที่เป็นเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีมาเป็นกรอบใน
การก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปีแรกและเป้าหมายในระดับย่อยลงมา โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดในด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน (SDGs) ทั้งนี้ เป้าหมายประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งยอมรับ
ร่วมกันนั้นพิจารณาจากทั้งประเด็นหลักและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการส าคัญของ
ประเทศ ลักษณะของคนไทยและสังคมไทยที่พึงปรารถนาและกลุ่มเป้าหมายในสังคมไทย  โดยก าหนดไว้ดังนี้ 
“เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาที่ยั่งยืน  สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็น
ธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นพลเมืองที่มีวินัย ตื่นรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตลอด
ชีวิต มีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ด ีมีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ ความเจริญเติบโตทางจิต
วิญญาณ มีจิตสาธารณะและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก 
ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีนานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้นวัตกรรมน าดิจิทัลสามารถ
แข่งขันในการผลิตได้และค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการที่มีคุณภาพและ
รูปแบบที่โดดเด่นเป็นที่ต้องการในตลาดโลก เป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้ง
ด้านการเงิน ระบบโลจิสติกส์บริการ ด้านสุขภาพ และท่องเที่ยวคุณภาพ เป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและ
ปลอดภัยเป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่ใช้นวัตกรรม  ทุนมนุษย์ทักษะ
สูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาต่อยอดฐานการผลิตและบริการที่มีศักยภาพในปัจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและ
บริการใหม่ๆ เพ่ือน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคม และประชาชนที่มีความเป็นอัจฉริยะ” 
 5. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล ้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจาก
การเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งเน้นการ
สร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีความครอบคลุมทั่วถึงเพ่ือเพ่ิมขยายฐานกลุ่มประชากรชั้นกลางให้กว้างขึ้น 
โดยก าหนดเป้าหมายในการเพ่ิมโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสทางสังคม และรายได้ของกลุ่มประชากรรายได้ต่ าสุด
ร้อยละ 40 ให้สูงขึ้น นอกจากนี้ การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและพัฒนานวัตกรรม
นับเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาในระยะต่อไปส าหรับทุกภาคส่วนในสังคมไทย  โดยที่เส้นทางการ
พัฒนาที่มุ่งสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นก าหนดเป้าหมายทั้งในด้านรายได้ ความเป็นธรรมการลดความเหลื่อม
ล้ าและขยายฐานคนชั้นกลาง การสร้างสังคมที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 6. ยึด “หลักการน้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็น
เป้าหมายระยะยาว” จากการที่แผนพัฒนาฯ เป็นกลไกเชื่อมต่อในล าดับแรกที่จะก ากับและส่งต่อแนวทางการ
พัฒนาและเป้าหมายในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้เกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแต่ละด้านอย่างสอดคล้องกัน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงให้ความส าคัญกับการใช้กลไกประชารัฐที่เป็นการรวมพลังขับเคลื่อนจากทั้งภาครัฐ  
เอกชน และประชาชน และการก าหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง และได้ก าหนดใน
ระดับแผนงาน/โครงการส าคัญที่จะตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาได้อย่างแท้จริงรวมทั้งการก าหนดเป้าหมาย
และตัวชี้วัดที่มีความครอบคลุมหลากหลายมิติมากกว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ผ่านๆ มา ในการก าหนดเป้าหมายได้
ค านึงถึงความสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของยุทธศาสตร์ชาติและการเป็นกรอบก ากับเป้าหมายและตัวชี้วัด
ในระดับย่อยลงมาที่จะต้องถูกส่งต่อและก ากับให้สามารถด าเนินการให้เกิดขึ้นอย่างมีผลสัมฤทธิ์ภายใต้กรอบการ
จัดสรรงบประมาณ  

/การติดตาม… 
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การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมทั้ง
การพัฒนาระบบราชการที่สอดคล้องเป็นสาระเดียวกันหรือเสริมหนุนซึ่งกันและกัน  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึง
ก าหนดประเด็น บูรณาการเพ่ือการพัฒนาเพื่อเป็นแนวทางส าคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน รวบรวม
และก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญในระดับปฏิบัติและก าหนดจุดเน้นในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในระดับสาขาการ
ผลิตและบริการและจังหวัดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ส าคัญในด้านต่างๆ 
 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 
20 ประเด็น ดังนี้  
 1. การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ  เพ่ือยกระดับศักยภาพของ 
ประเทศ  
 2. การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม  
 3. การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการ
ยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ  
 4. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  
 5. การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละช่วงของห่วงโซ่มูลค่า 
 6. การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพ  ภูมิอากาศ
และศักยภาพของพ้ืนที ่
 7. การเพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิต  และ
บริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ้น ควบคู่กับการวางรากฐานเพ่ือสร้างและพัฒนาภาค การผลิต
และบริการส าหรับอนาคต  
 8. การส่งเสริมสร้างความเข้ม แข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่  
 9. การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและ
สนับสนุนภาคการผลิต  
 10. การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต  
 11. การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจเพ่ือสังคม  
 12. การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
 13. การฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ  และสังคมของ
ประเทศ 
 14. การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการสร้างธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
 15. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพ่ือขยายขีดความสามารถและพัฒนา
คุณภาพการให้บริการเพ่ือรองรับการขยายตัวของเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม  
 16. การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 17. การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่  
 18. การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
 19. การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนและให้สามารถแข่งขันได้  
 20. การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ 
 
 

/วัตถุประสงค์… 



- 28 - 
 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
 วัตถุประสงค์  
  1. มีจริยธรรม ความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
  2. มีความม่ันคง ทางเศรษฐกิจและสังคม  
  3. เศรษฐกิจ เข็มแข็ง แข่งขันได้ และมีความยั่งยืน  
  4. รักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
  5. การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และท างานเชิงบูรณาการ  
  6. กระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  
  7. ผลักดันให้มีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ 
 เป้าหมาย  
  1. คนไทยมีคุณลักษณะ ที่มีวินัย มีทัศนคติที่ดีต่อสังคม  
  2. ความเหลื่อมล้ า ทางด้านรายได ้และความยากจนลดลง  
  3. ระบบเศรษฐกิจ มีความเข้มแข็ง และแข่งขันได ้ 
  4. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  5. มีความม่ันคง ในเอกราชและอธิปไตย สามัคคีและเพ่ิมความเชื่อม่ันของประเทศ  

 6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีส่วนร่วม 
จากประชาชน 

 

 ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
     แนวทางการพัฒนา  
  1.1 มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ  
  1.2 พัฒนาศักยภาพคน  
  1.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา  
  1.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ  
  1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบจัดการสุขภาพ  
  1.6 พัฒนาระบบการดูแลสังคมสูงวัย  
  1.7 สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ 
 2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
     แนวทางการพัฒนา  
  2.1 เพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย  
  2.2 กระจายบริการภาครัฐให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  
  2.3 เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  
 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
     แนวทางการพัฒนา  
  3.1 บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  
  3.2 พัฒนาความสามารถในการแข่งขัน 
 

/4. ยุทธศาสตร์… 
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 4. ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
     แนวทางการพัฒนา  
  4.1 ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
  4.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า  
  4.3 การผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  4.4 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
  4.5 ลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
  4.6 แก้ไขปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4.7 พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 5. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง และย่ังยืน  
     แนวทางการพัฒนา  
  5.1 รักษาความมั่นคงภายใน 
  5.2 เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
  5.3 ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความม่ันคง  
  5.4 รักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  
  5.5 บริหารจัดการความมั่นคง เพ่ือการพัฒนา 
 6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
     แนวทางการพัฒนา  
  6.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน  
  6.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ 
  6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการสาธารณะได้มาตรฐานสากล  
  6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่ อปท.  
  6.5 ป้องกันปราบปรามการทุจริต  
  6.6 ปฏิรูปกฎหมายให้มีความทันสมัย 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
     แนวทางการพัฒนา  
  7.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
  7.2 สนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง  
  7.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์  
  7.4 พัฒนาด้านพลังงาน  
  7.5 พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
  7.6 พัฒนาระบบประปา  
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
     แนวทางการพัฒนา  
  8.1 ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
  8.2 พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
  8.3 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
 

/9. ยุทธศาสตร์… 
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 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
     แนวทางการพัฒนา  
  9.1 การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ  
  9.2 การพัฒนาเมือง  
  9.3 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
 10. ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา  
       แนวทางการพัฒนา  
  10.1 ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศ  
  10.2 พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์  
  10.3 พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ  
  10.4 ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ  
  10.5 เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  10.6 ส่งเสริมความร่วมมือ กับภูมิภาค 
 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  
     1. สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วน  
     2. สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะ
ด้าน และแผนปฏิบัติการ  
     3. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท า 
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม  
     4. ผลักดันให้ภาคเอกชนส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
     5. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  
     6. เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน 
 
 

 
 
 
  

 
 
        เป้าหมาย ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
  1. บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
  2. แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
  3. สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน ควบคู่กับการแก้ไขปัญหาด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
  5. ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ภาคกลาง และ
พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และ พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค 
  6. พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
 

/โครงการที่ส าคัญ… 

3. แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project)  
  1. โครงการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
  2. โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ าดี  
  3. โครงการพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่มาตรฐานเกษตร อินทรีย์  
  4. โครงการยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรม  
  5. โครงการพัฒนาท่าอากาศยาน ขอนแก่น สกลนคร และนครพนม 
 
 
 

 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2564 ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ บูรณาการ (ก.บ.ก.) 
ภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 โดยสรุป
ประเด็นส าคัญ ดังนี้   

 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
  1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
  2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ  
  3. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬา
ที่มีชื่อเสียง  
  4. เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 พันธกิจ (Mission)  
  1. ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
  2. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
  3. ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
  4. ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  5. ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
  6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
  7. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  
  8. ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
 

 เป้าหมายการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี  
  จากโครงสร้างเศรษฐกิจในภาพรวมของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 ปี พ.ศ. 
2560 มีเศรษฐกิจที่ส าคัญ 3 ล าดับแรก โดยมีภาคอุตสาหกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 23 รองลงมาเป็นภาค
เกษตรกรรม มีสัดส่วนร้อยละ 18 และภาคการค้าร้อยละ 14 มีพ้ืนที่การเกษตรร้อยละ 68.15 ของพ้ืนที่ของกลุ่ม
จังหวัด ประชากรส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ร้อยละ 16.85 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีศักยภาพทางการเกษตร
ที่โดดเด่น ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย โคเนื้อ โคนม ไก่ แพะ แกะ มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย 
ทั้งท่องเที่ยวธรรมชาติ นิเวศ อารยธรรม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา มีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นมรดก
โลก เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหม และในขณะเดียวกันก็มีปัญหาในเรื่องการขาดแคลนน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า สัดส่วนคนยากจน ร้อยละ 12.9 รายได้เฉลี่ยครัวเรือน/ปี  

/250,632 บาท… 

3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
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250,632 บาท หนี้สินเฉลี่ยครัวเรือน/ปี 200,217.08 บาท มีความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gino coefficient) สูง
กว่าค่าเฉลี่ยประเทศ จึงก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในการเป็น 
 “ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและสังคมเป็นสุข”  
 

โดยมีแนวคิดการพัฒนา ดังนี้  
 1. การเพ่ิมประสิทธิภาพภาคการผลิตให้เป็นมาตรฐานปลอดภัย และพัฒนาจนถึงขึ้นมาตรฐานอินทรีย์ใน
ภาคการเกษตรทั้งพืชและสัตว์ โดยมีการน านวัตกรรมในพ้ืนที่มาช่วยให้เกษตรกร โดยเฉพาะเกษตรกร รุ่นใหม่ 
(Smart Farmer) ให้มีการสืบทอดภูมิปัญญาดั้งเดิมให้คงอยู่ด้วยการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก
ในการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
 2. พัฒนาการบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอ ทั้งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ
ตลอดป ีโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการกักเก็บน้ าให้อยู่ในพ้ืนที่ หรือการขยายพื้นท่ีรับน้ า การกระจายน้ าไปยังพ้ืนที่ 
 3. ส่งเสริมการแปรรูปของสินค้าให้มากขึ้นในพ้ืนที่ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแบบครบวงจร
ในพ้ืนที ่โดยพัฒนาช่วงกลางทางและปลายทางให้มากข้ึน ดังจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ที่ก าหนดให้กลุ่มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาให้
เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหารแบบครบวงจร 
 4. ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้จากภาคการเกษตรและ
นอกภาคเกษตร โดยเชื่อมโยงสินค้าชุมชนกับการท่องเที่ยว  
 5. สร้างมูลค่าเพ่ิมในสาขาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน ทั้งทางด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน สิ่งอานวยความสะดวก และบริการเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว การใช้ประโยชน์จากระบบ 
Logistic ที่รัฐบาลไว้วางรากฐานไว้ให้ การสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว รวมถึงการสร้าง
การตลาดให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างและเป็นที่นิยมเดินทางมายังกลุ่มจังหวัด 
 6. การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ได้รับการดูแล มีศักยภาพ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หรือ
สามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามศักยภาพ รวมทั้งการรักษาภูมิปัญญาของผู้สูงอายุเพ่ือให้สืบทอดไปยังรุ่นลูกหลาน 
และการเพิ่มศักยภาพของเด็ก เพ่ือให้สังคมมีคุณภาพและสามารถดูแลตนเองได้ในอนาคต 
 

 ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
 วัตถุประสงค์  
  เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา  
  1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร  
  1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
  1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพ้ืนที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม  
  1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  
  1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
  1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
  1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
  1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
  1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร  
  1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 

/ประเด็นการพัฒนา… 
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 ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  
  2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
 แนวทางการพัฒนา  
  2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
  2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
  2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
  2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว  
  2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  
  2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา  
  2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง  
  2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน  
  2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
  2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด 
  2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ  
  2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
  2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 วัตถุประสงค์  
  1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
  2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข 
 แนวทางการพัฒนา  
  3.1 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต  
  3.2 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
  3.3 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  3.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ  
  3.5 ส่งเสริม และสร้างความร่วมมือในการพัฒนาครอบครัวสู่ชุมชนเข้มแข็ง 
 

 
 

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2565)  
 

 “ศูนย์กลางโครงข่ายคมนาคมและการท่องเที่ยวของภูมิภาค นวัตกรรมการเกษตร  
และอุตสาหกรรม สังคมคุณภาพสูง” 

 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
     1. เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ท่องเที่ยว การเกษตร อุตสาหกรรม และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
     2 . เป็นศูนย์กลางการศึกษา ศาสนา กีฬา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากลประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
    3. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

/4. เป็นศูนย์กลาง… 

3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
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       4. เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคามและเสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ 
     5. เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 

 ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดนครราชสีมา 
      1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Provincial Product : GPP) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
      2) ประชาชนมีรายได้ต่อหัวต่อปี (GPP per capita) เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
      3) รายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
      4) ร้อยละของประชากร ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลง (%) 
      5) ค่าดัชนีความสุขของประชากรในจังหวัดเพ่ิมข้ึน 
      6) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
1) สร้างเสริมระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
3) พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ   
4) เสริมสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
6) ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City/ MICE 

City/ Art City / Safe City) 
ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1  
   -สร้างเสริมระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคต เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถการค้า การลงทุนและศรษฐกิจ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1) เสริมสร้างและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพและด้านดิจิทัล ยกระดับขีดความสามารถ

การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจที่เกี่ยวเนื่อง 
   2) จัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษนครราชสีมา เพ่ิมศักยภาพ ยกระดับและกระจายรายได้ให้จังหวัด 
   3) พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมรองเชื่อมโยงกับโครงข่ายคมนาคมหลักต่อเชื่อมกับภาคและภูมิภาค 

เช่น EEC, GMS เป็นต้น 
   4) จัดตั้งท่าเรือบกนครราชสีมา (KORAT Dry Port) และศูนย์กระจายสินค้า (ICD) 
 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 2  
   -ยกระดับการท่องเที่ยว ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค      
   แนวทางการพัฒนา 
   1) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต Geopark ให้ได้มาตรฐานเชื่อมโยงกับ Geopark ของภาคและของ

ภูมิภาคอาเซียน 
   2) สร้างเสริมโครงสร้างพ้ืนฐาน ภาวะแวดล้อม ดิจิทัล ที่สนับสนุนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มา

จากความโดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งแหล่งท่องเที่ยวประวัติศาสตร์ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนเกษตร อุตสาหกรรม 
ศิลปะ กีฬา (Sport City) อาหาร สร้างความเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของจังหวัด 

   3) พัฒนาศักยภาพเพ่ิมขีดความสามารถบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการ 
ภาคเอกชน และชุมชนที่เกี่ยวข้อง 

/4) สร้างเสริม… 
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   4) สร้างเสริมระบบข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ และการตลาดด้านการท่องเที่ยว 
   5) เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือท่องเที่ยวฉันท์เมืองพ่ีเมืองน้องกับประเทศในภูมิภาค 
   6) ยกระดับการจัดงานท่องเที่ยวของจังหวัดบนความหลากหลายและครบวงจร 

 

ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 3  
   - พัฒนานวัตกรรมการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

   แนวทางการพัฒนา     
   1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนระบบการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัยเพื่อการ

บริโภคและส่งออก 
    2) ผลักดันและส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ลดผลกระทบสู่ภายนอกภายใต้

ความร่วมมือของกลุ่มผู้ประกอบการ หน่วยงาน และชุมชน 
    3) พัฒนาส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง สร้างนวัตกรรม แบรนด์จากพ้ืนที่ เช่นข้าวหอมมะลิ 

ทุ่งสัมฤทธิ์ (GI) เลี้ยงโคเนื้อ (โคราช วากิว) ศูนย์กลางเกษตร-อุตสาหกรรมไหมครบวงจร สินค้าเกษตรอินทรีย์ 
    4) ผลักดันระบบบริหารจัดการน้ าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองต่อการ

พัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน 
    5) ส่งเสริมการศึกษาวิจัยและสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี ในระบบการผลิต การแปรรูปการตลาดสินค้า

เกษตร และเสริมสร้างกระบวนการจัดการความรู้สู่เกษตรกร มุ่งสู่เกษตรกรที่สามารถพ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 4  
         -เสริมสร้างความม่ันคงในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมีคุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     แนวทางการพัฒนา 
      1) ยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ตอบโจทย์การพัฒนากาลังคนของพ้ืนที่โคราชและของประเทศการ
ออกแบบและการวิจัยในการศึกษาท่ีมีนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
      2) สร้างเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) พัฒนาบุคลากรที่เก่ียวเนื่องผู้ประกอบการ 
เอกชน ชุมชนและผู้สูงอายุ ซึ่งสร้างสังคมสูงวัยที่เข้มแข็งและมีคุณค่า 
      3) พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวชุมชนและภาคีเครือข่ายรวมทั้งภาคประชาสังคม ในการดูแลสุขภาพ สาธารณะกิจชุมชน 
      4) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ คุณภาพชีวิต ทุกช่วงวัย ผู้ที่ด้อยโอกาส ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสู่สังคมคุณภาพสูง 
      5) เสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ ปกป้องสถาบันหลักของชาติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินป้องกัน
และลดอุบัติเหตุในการคมนาคม รวมถึงเตรียมความพร้อมรับมือกับภัยพิบัติ 
      6) เพ่ิมขีดความสามารถและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดป้องกันปราบปรามทุจริตและปัญหาอาชญากรรม 
 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 5   
     -ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา 
    1) ยกระดับประสิทธิภาพในการบูรณาการบริหารจัดการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าและ
สิ่งแวดล้อม 
 2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะครบวงจร สร้างมูลค่าที่ยั่งยืน (BCG) และลดของเสียอันตราย
สร้างโคราชเมืองสะอาดและปลอดภัย 

/3) ผลักดัน… 
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    3) ผลักดันในการใช้พลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงาน สร้างการมีส่วนร่วมของเอกชนและชุมชน
เพ่ือการมีพลังงานที่ยั่งยืน 
    5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน โรงงาน หน่วยงานรัฐในการจัดการน้ าเสีย และพัฒนาฟ้ืนฟู ล า น้ า คู 
คลองสาธารณะ 
    6) พัฒนาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยในการรักษาธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สร้างความสมดุลและยั่งยืน 
 

 ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 6   
    -ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมืองและสังคมคุณภาพสูง (SMART City / 
MICE City / Art City / Safe City) 
    แนวทางการพัฒนา 
     1) พัฒนาและยกระดับก าลังคนคุณภาพสูง บุคลากรของจังหวัดทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม
และสถาบันการศึกษา รองรับการเติบโตเศรษฐกิจในอนาคต 
     2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 รองรับการพัฒนาเมืองที่เติบโต 
     3) พัฒนาและยกระดับโคราชเป็นเมืองคุณภาพสูง ที่มีความหลากหลาย ได้แก่ เมืองอัจฉริยะ (SMART 
City) เมืองแห่งไมซ์ (MICE City) เมืองแห่งศิลปะ (Art City) เมืองแห่งความปลอดภัย (Safe City) 
     4) เสริมสร้างศูนย์การบริการประชาสัมพันธ์ การบริการสาธารณะ แบบOne Stop service ผ่านระบบ E-
Korat 
 
 
       

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
     2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
    3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 
     4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
     5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
     6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
     8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 

 
  
     5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทาง
พระราชด าริ 
 

1. ส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการน้ าเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหา
อุทกภัยอย่างเป็นระบบตามแนวทางพระราชด าริ เช่น การบริหารจัดการ 
“น้ า” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง”  
2. ส่งเสริมการพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

/ยุทธศาสตร์การ… 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

4. ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

1. ยกระดับคุณภาพการศึกษา ผลิตคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญา 
รอบรู้ เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
2. ลดความเหลื่อมล้ า สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒ 
นาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และผู้ด้อยโอกาสให้ดีขึ้น  
3. พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกาย จิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้าง
สุขภาพประชาชน “3อ.2ส.” (อาหาร ออกก าลังกาย อารมณ ์ไม่สูบบุหรี่ 
และไม่ดื่มสุรา) สนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์  
4. ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
5. ท านุบ ารุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  
 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 1. ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยวและบริการ ยกระดับมาตรฐานการ
ผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริมาณคุณภาพการ
ผลิต ส่งเสริมเกษตรปลอดภัยเกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิม
ช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและเครือข่ายเกษตรกร 
เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน  
2. ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ และพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้  
3. บริหารจัดการน้ า พัฒนาแหล่งน้ า ธนาคารน้ าใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ า 
เพ่ือการเกษตร น้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง 1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอ านวยความสะดวก ให้
ครอบคลุมทั่วถึง  
2. บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการ
จัดสรรที่ดีมีคุณภาพ  
3. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริม
ศีลธรรมอันดีของประชาชน  
4. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ ในการ
พัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
5. สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บ ารุงสถานที่ส าหรับกีฬาการท่องเที่ยวและ
สุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน  
2. พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
3. สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ืออนาคต  
4. ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ท างานอย่างซื่อสัตย์
สุจริต ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงาน  
5. น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น  
6. ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน  

 
/5.2 ความเชื่อมโยง… 
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 5.2 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฉบับท่ี 12 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านโครงการตาม
แนวทางพระราชด าริ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต 
ทีเ่ป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการ
สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ าในสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้าง
ความมั่นคงในการพัฒนา
คนและชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยกระดับการท่องเที่ยว 
ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาค
และภูมิภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา
นวัตกรรมการผลิต การ
แปรรูปสินค้าและเกษตร
ปลอดภัยและอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุล
และยั่งยืน  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการพัฒนาเมือง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการ
สร้างความสามารถในการ
แข่งขัน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการ
พัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์  
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนา
ภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานเชื่อมโยงต่อ
โครงข่ายคมนาคมแห่ง
อนาคต และเพ่ิมขีด
ความสามารถการค้า 
การลงทุนและเศรษฐกิจ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  

/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท.ในเขตจังหวัด 

 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ  
ฉบับท่ี 12 

 
 

แผนพัฒนาจังหวัด 

      ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ด้านความมั่นคง  
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จดัการในภาครัฐ การป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการ
พัฒนาเมืองและสังคม
คุณภาพสูง  

 
 

 5.4 กรอบการประสานโครงการพัฒนา 
       กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ก าหนดกรอบการประสานโครงการ
พัฒนาที่มาจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโครงการพัฒนาระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยด าเนินการตามประกาศ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๖ ดังนี้ 
  1. โครงการพัฒนาที่ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปได้
ประโยชน์และได้ท าการตกลงกันไว้  
       หมายถึง โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ ๒ แห่งขึ้นไปจะต้องด าเนินการ
ร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมของจังหวัด 
  2. ขนาดของโครงการและงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนา  
      หมายถึง โครงการพัฒนาที่มีขนาดของโครงการใหญ่ ใช้งบประมาณจ านวนมากและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถด าเนินการได้ โดยโครงการดังกล่าวอาจส่งผลในภาพรวมของการพัฒนาในระดับ
จังหวัด 
  3. ความซับซ้อนของโครงการ ที่ต้องใช้ความช านาญเป็นพิเศษ  
      หมายถึง โครงการพัฒนาที่ต้องใช้เทคนิคในการด าเนินการตามโครงการค่อนข้างสูงหรือเป็น
โครงการพัฒนาที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการก ากับดูแลหรือเป็นที่ปรึกษาในการด าเนินโครงการถึงจะ
บรรลุผลตามเป้าหมายของโครงการ 
  4. โครงการที่กระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และสภาพภูมิสังคม  
      หมายถึง โครงการพัฒนาที่ด าเนินการแล้วอาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ  และ
สภาพแวดล้อมท าให้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หรืออาจส่งผลกระทบต่อสภาพภูมิสังคม วัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีสภาพความเป็นอยู่ตามปกติของประชาชนในวงกว้างเกินพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/5. การป้องกัน… 
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  5. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในภาพรวมของจังหวัด  
      หมายถึง การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดในวงกว้าง เช่น อุทกภัย วาตภัย ธรณีพิบัติ ไฟ
ป่า ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องร่วมมือป้องกันภัยดังกล่าว หรือภัยอันเกิดจากการกระท าของมนุษย์ต่อ
ชีวิตและทรัพย์สิน การก่อความไม่สงบ การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การตัดไม้ท าลายป่า หรือ
ภัยอันเกิดจากยาเสพติด เป็นต้น  
  6. อ านาจหน้าที่ของส่วนราชการหรืออ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
      หมายถึง การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  7. องค์ประกอบอื่นๆ ของสภาพพื้นที่ตามความจ าเป็น  
      หมายถึง ความแตกต่างในด้านสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ สภาพแวดล้อมทางกายภาพและ
ชีวภาพ ที่ส่งผลให้การด าเนินโครงการพัฒนาต้องปรับเปลี่ยนไปตามสภาพดังกล่าวตามความจ าเป็น 
 
 

 
 
       
  1. วิสัยทัศน์ 
      องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและความคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในอนาคตข้างหน้า องค์การบริหารส่วน
ต าบลกุดน้อยเป็นองค์กรขนาดกลาง ซึ่งมีประชากร 7,594 คน  มีจ านวนครัวเรือน 2,060 ครัวเรือน มี 14 หมู่บ้าน ซึ่ง
ในอนาคตจะต้องเป็นสังคมที่สงบสุขน่าอยู่น่าอาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 

 
 
 

 2. ยุทธศาสตร์ 
          คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 7 ด้าน 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
       ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
       ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
       ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเกษตร 
       ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
       ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 3. เป้าประสงค์ 
          1. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและการให้บริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
               2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีขึ้น ปราศจากโรคภัยส่งเสริมพัฒนาอาชีพสร้างงาน เพ่ิมรายได้
พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการสวัสดิการเยาวชนได้รับ
การศึกษาที่ดีข้ึนครบทุกด้าน และประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง  
 

“บริการล ้าหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรม น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง” 

6. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

/3. ระบบ… 



- 41 - 
 

 3. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนอง
    ความต้องการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
              4. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันส าคัญทางศาสนา และร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู รักษาศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาของท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  
              5. ประชาชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาด้านการเกษตรใน
ทุกๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรและน้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ได้จริง 
              6. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ิมมาก
ขึ้น และลดปัญหาขยะในเขตต าบลให้ลดน้อยลง 
              7. ประชาชนมีความสามัคคี สามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่างๆ ได้ ปัญหายาเสติดและ
ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชนลดลง 
 

 4. ตัวช้ีวัด 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
 2. ประชาชนมีวิถีชีวิตที่ดีข้ึนในทุกๆ ด้าน 
 3. จ านวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ เพ่ิมมากข้ึนและทั่วถึงท้ังต าบล 
 4. ประชาชนในเขตต าบลกุดน้อย อนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีให้สืบสานต่อไป  
 5. เกษตรกรมีรายได้จากการประกอบอาชีพเพ่ิมมากข้ึน 
 6. ต าบลกุดน้อยมีป่าไม้เพ่ิมมากข้ึน 
 7. ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพ่ิมมากขึ้น 
 

 5. ค่าเป้าหมาย 
         1. การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
      2. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
         3. ได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและรวดเร็ว 
         4. ประชาชนมีความรู้และบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม 
         5. เกษตรกรมีการประกอบอาชีพตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
         6. มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษท าให้ชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข   

    7. มีความสงบสุขในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดภัยจากยาเสพติด 
 

6. กลยุทธ์/(แนวทางพัฒนา) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

แนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการและการพัฒนาบุคลากร 

1.1)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ น าระบบสารสนเทศมาใช้ใน 
       การบริหารงานภายในองค์กร ให้บุคลากรเข้ารับการอบรม เพิ่มพูน 
       ความรู้ เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถการให้บริการแก่ประชาชน 
1.2)  บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
1.3)  พัฒนาอาคารสถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีและระบบ 
       ฐานข้อมูลในการให้บริการ เพ่ิมขีดความสามารถการจัดเก็บรายได้ 
1.4)  พัฒนาศักยภาพบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
       ปรับปรุงระบบสารสนเทศ สร้างความโปร่งใสในองค์กร 

 
/ยุทธศาสตร์… 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

แนวทางการพัฒนา 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

2.1) เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะพร้อมกับการพัฒนาศักยภาพ 
       ประชาชนในต าบลทุกๆ ด้าน เพ่ือยกระดับความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
2.2)  พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาแบบองค์รวมให้มีคุณภาพ 
2.3)  พัฒนาและส่งเสริมการบริการสาธารณสุขแบบองค์รวมให้มี 
       คุณภาพ 
2.4)  พัฒนาและส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชน ชุมชน 
       และสังคมในท้องถิ่น 
2.5)  ส่งเสริมอาชีพ และกลุ่มอาชีพภายในต าบล ตามแนวทางเศรษฐกิจ 
       พอเพียง 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืน 

3.1)  วางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ 
       ต้องการของประชาชน 
3.2)  พัฒนาด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
3.3)  ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปา ไฟฟ้า 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.1)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและ 
       ประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
4.2)  ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

5.1)  พัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ และพัฒนา 
       คุณภาพปัจจัยการผลิต พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
5.2)  ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
5.3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรในการผลิตสินค้าทางการ 
       เกษตร 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6.1)  อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และให้ความรู้ สร้างจิตส านึกประชาชน ได้ตระหนักถึง 
       คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรป่าไม้ 
6.2)  เพ่ิมความสามารถในการจัดการขยะ และรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนส านึก 
       ส านึกรับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับการลดปริมาณขยะ 
6.3)  ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

7.1)  รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และ 
       ป้องกันยาเสพติด 
7.2)  ยกระดับคุณภาพชีวิตและความม่ันคงปลอดภัยของประชาชน 

 
 

 7. จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     ภายใต้การก าหนดวิสัยทัศน์ที่ว่า “บริการล้ าหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรม น้อมน า
เศรษฐกิจพอเพียง” ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์เพ่ือก้าวไปให้ถึงซึ่ง
วิสัยทัศน์ดังกล่าว โดยได้ท าการวิเคราะห์SWOT เพ่ือวัดระดับการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้
ด าเนินการมาแล้วระยะหนึ่งนอกจากนี้สิ่งที่จะมองข้ามไม่ได้คือ จุดอ่อน ที่ต้องน ามาปรับปรุง แม้จุดอ่อนที่พบจะ
เป็นสัดส่วนที่มากกว่าจุดแข็ง แต่นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีที่ทุกฝ่ายต่างมองเห็นร่วมกันอันจะท าให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลฯ สามารถปิดช่องโหว่ในการพัฒนาได้อย่างครอบคลุมและเป็นระบบ โดยการก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 

/1. การพัฒนา… 
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 1. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 2. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
 3. การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพ่ือ
รองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
 4. การศาสนา ศิลปวัฒนธรรมยังคงอยู่และสืบสานต่อไป 
 5. การพัฒนาด้านเกษตรกรรม ส่งเสริมรายได้และยั่งยืน 
 6. การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
 7. การด ารงชีวิตที่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

8. ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  
อบต.กุดน้อย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง (SMART City / 
MICE City / Art City / Safe / City) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตาม
แนวทางพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างความมั่นคง
ในการพัฒนาคน และชุมชนอย่างมี
คุณภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างเสริมระบบ
โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงต่อโครงข่าย
แห่งอนาคต เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
การค้า การลงทุนและเศรษฐกิจ  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้าน
ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการท่องเที่ยว
ที่หลากหลายเชื่อมต่อภาคและภูมิภาค 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 โครงการตาม
แนวทางพระราชด าริ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนานวัตกรรมการ
ผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย
และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา 
คุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐรองรับการพัฒนาเมือง
และสังคมคุณภาพสูง (SMART City / 
MICE City / Art City / Safe / City) 

/แผนผัง… 
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แผนผัง : แสดงความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับต่างๆ (ความสอดคล้องภายนอก) 
(แสดงความสอดคล้องระหว่างยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ) 

หลักการส าคัญในการก าหนดยุทธศาสต์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องก าหนดให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาในระดับต่างๆ (โดยเชื่อมขึ้นสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ดังนี้   

 

 
 

 
  
 

 
 
 

   
 

 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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         แผนผัง : แสดงความสอดคล้องในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองท้องถิ่น 
ความสอดคล้องยุทธศาสตร์ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย (ความสอดคล้องภายใน) 

 

 

 
 
 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย ได้ใช้
หลักการวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1. จุดแข็ง (Strength) 

1.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
  (1) ดินส่วนใหญ่เป็นที่ดอนมีความเหมาะสมส าหรับการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
มันส าปะหลัง และอ้อยโรงงาน) ไม้ยืนต้น (มะม่วง ไม้ผลผสมและยูคาลิปตัส) ที่กลุ่มบางส่วนอยู่ในเขตชลประทานมีความ
เหมาะสมสูง (SI) ส าหรับการปลูกข้าว ข้าวโพด และพืชผัก 

/(2) มีแหล่งน้ า… 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย   

เป้าประสงค์ 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา 

แผนงาน 

วิสัยทัศน์ 

การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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     (2) มีแหล่งน้ าธรรมชาติไหลผ่าน/แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น ซึ่งบางแหล่งมีน้ าตลอดปีสามารถใช้อุปโภค 
บริโภค ท าการเกษตร ปลูกพืชผัก พืชฤดูแล้ง เลี้ยงสัตว์และจับสัตว์น้ า 
     (3) ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยต่อปีเหมาะกับการปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังและ
อ้อยโรงงาน) 
              (4) มีการปรับปรุงบ ารุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์/สารชีวภาพ/ปุ๋ยพืชสด มากข้ึน 
   (5) มีแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักผ่อนหย่อนใจ ได้แก่ ก าแพงเมืองเก่าวัดสระปรางค์เก่า 
     (6) พ้ืนที่ท านาส่วนใหญ่ปลูกข้าวขาวดอกมะลิ 105 
                     (7) มีแผนพัฒนาสามปีด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

               1.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
                     (1) มีแหล่งน้ าที่สร้างข้ึน ได้แก่ อ่างเก็บน้ า ฝายน้ าล้น บ่อน้ าตื้น บ่อบาดาล (บ่อโยก) บ่อน้ าในไร่
นา และสระ  
                     (2) มีโครงการชลประทาน (ประเภทฝายน้ าล้นและอ่างเก็บน้ า) และโครงการชลประทานขนาด
ใหญ่ (เขื่อนล าตะคอง) 
                     (3) มีสถาบันและองค์การในต าบลด้านการศึกษา สาธารณสุข และความปลอดภัย เป็นต้น 
 (4) มีสาธารณูปโภคบริการทุกด้าน  ได้แก่  ไฟฟ้า  ประปา  และโทรศัพท์  เป็นต้น 
 (5) มีหน่วยธุรกิจและบริการในต าบล ได้แก่ สหกรณ์  โรงสีข้าว  ร้านค้าและบริการ เป็นต้น 
 (6) มีแผนพัฒนาสามปีด้านโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 

1.3 ด้านสังคม 
 (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 าชุมชนให้ความร่วมมือกับ 

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

          1.4 ด้านเศรษฐกิจ 
               (1) เกษตรกรปลูกพืชไร่เศรษฐกิจ (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลังและอ้อยโรงงาน) เป็นพืชหลัก
ส าหรับขายเป็นรายได้และปลูกข้าวเพื่อบริโภคและขาย 
                (2) เกษตรกรมีที่ท ากินเป็นของตนเองประมาณร้อยละ 88 โดยมีเอกสารสิทธิ์ 
                (3) มีแหล่งสินเชื่อและกองทุนเพ่ือให้เกษตรกรกู้ไปประกอบอาชีพ 

/(4) มีการเลี้ยง… 
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                  (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(มีกลุ่ม
ผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์/ปุ๋ยชีวภาพ) 

 (9) มีการแปรรูป กล้วย มะกรูด และข้าว (ขนมทองม้วน) เป็นสินค้าเพ่ือขาย 
 (10) กลุ่มท าไร่นาสวนผสม/เกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรอินทรีย์ 
 (11) ครัวเรือนบางส่วนมีอาชีพเสริม ได้แก่ ทอเสื่อ แปรรูปผลิต และเพาะเห็ดฟาง 
 (12) ครัวเรือนในต าบลมีรายได้เฉลี่ยต่อปีผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.1) ปี 2558 
 (13) มีแผนพัฒนาสามปีด้านเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 2. จุดอ่อน (Weakness) 
 2.1 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
           (1) ดินมีความเหมาะสมเล็กน้อย ส าหรับการปลูกอ้อยโรงงาน 

 (2) ดินประมาณร้อยละ 55 ค่อนข้างเป็นทรายจัด ดินที่ดอนบางส่วนเป็นทรายส าหรับการปลูก 
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 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) พ้ืนที่สาธารณประโยชน์/ป่าชุมชนบางส่วนถูกบุกรุกเปลี่ยนสภาพเป็นพื้นที่ท าการเกษตร 
 (12) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว/ที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 

      2.2 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  (1) ขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ าเพ่ือป้องกันน้ าท่วมในฤดูฝนและเก็บน้ าไว้ใช้ในฤดูแล้ง/ไม่มีระบบ
ระบายน้ าในพ้ืนที่เกษตรและชุมชน 
  (2) แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอ 
  (3) แหล่งกักเก็บน้ าและภาชนะเก็บน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภคไม่เพียงพอ 
  (4) โครงการชลประทานไม่ทั่วถึงและเพียงพอ 
  (5) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้นขาดการบ ารุงรักษาไม่สามารถใช้การได้เต็มที่ 
  (6) ขาดแคลนคลองซอยส่งน้ าเข้าสู่พ้ืนที่ท าการเกษตร 
  (7) การบริการด้านสาธารณูปโภคบางประเภทไม่เพียงพอ ได้แก่ ประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 
  (8) ถนน/เส้นทางคมนาคมระหว่างหมู่บ้านและพ้ืนที่เกษตรไม่สะดวก 
 
 

/ด้านสังคม… 
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     2.3 ด้านสังคม 
  (1) ข้อมูลครัวเรือนในต าบลไม่ผ่านเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน 

  -  ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและบ้านมีสภาพคงทนถาวร 
  -  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 
  -  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -  ในครัวเรือนมีคนเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ต าบล 

  (2) การรวมกลุ่มส่งเสริมอาชีพและกลุ่มชุมชนไม่เข้มแข็ง 
  (3) ราษฎรมีปัญหาด้านสุขอนามัย  การบริโภคและมีโรคระบาดในพื้นที่ 
  (4) การบริการอุปกรณ์/บุคลากรด้านสาธารณสุขและการศึกษาไม่เพียงพอและทั่วถึง 
  (5) ในสังคมมีปัญหาอบายมุข/ปัญหาพฤติกรรมและการศึกษาต่อของเยาวชน 
  (6) ขาดความสนใจในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  (7) ราษฎรขาดจิตส านึกในการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์ท าให้พ้ืนที่สาธารณะถูกบุกรุก 
  (8) ราษฎรขาดจิตส้านึกในการรักษาแหล่งน้้าและสภาพแวดล้อม 

 

     2.4 ด้านเศรษฐกิจ 
          (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) แหล่งรับซื้อผลผลิตในต าบลเป็นโรงสีขนาดเล็กมีเงินทุนและก าลังการผลิตจ ากัด 
           (17) การขายผลผลิตบางส่วน/บางชนิด ต้องขนส่งไปขายท าท้องถิ่นอ่ืนหรืออ าเภอ เช่น 
ส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
           (18) ขาดแคลนเงินทุน เกษตรกรต้องกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ มาท าการผลิต/มีหนี้สิน 
           (19) เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดความรู้และความสนใจด้านการพัฒนาการเกษตร เช่น การลดต้นทุน
การผลิต โดยการท าปุ๋ยหมักจากวัสดุในท้องถิ่นแทนการใช้ปุ๋ยเคมีการใช้สารจากธรรมชาติเพ่ือก าจัดวัชพืชและ
ศัตรูพืช เป็นต้น 
             (20) เงินทุนหมุนเวียนของกองทุนชุมชนไม่เพียงพอและทั่วถึง 
 

/3. โอกาส… 
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 3. โอกาส (Opportunity)  
  (1) มีแผนพัฒนาการเกษตรระดับต าบล โดยก าหนดเป็นแผนถ่ายทอกเทคโนโลยีการเกษตร 
แผนการลงทุน (แผนธุรกิจชุมชน) และแผนปรับปรุงฟ้ืนฟูทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตพืชไร่ (มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) การจัดตั้งกองทุนพันธุ์พืชการผลิตพืชปลอดภัยจาก
สารพิษส่งเสริมผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดี โครงการเกษตรเพียงพอ โครงการเกษตรอินทรีย์ การรณรงค์ไม่เผาตอซังพืช
และไถกลบ เกษตรทฤษฏีใหม่โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมการเลี้ยงไก่พ้ืนบ้าน/สัตว์ปีก โค ปลา โครงการ
กองทุนยาและเวชภัณฑ์สัตว์ โครงการแปรรูปผลผลิตการเกษตร โครงการพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ขุดลอกคลอง 
ธรรมชาติ สร้างฝายน้ าล้น และขุดบ่อบาดาลเพ่ือการเกษตร เป็นต้น 
        (2) มีแผนยุทธศาสตร์การเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ไว้
ดังนี้ “อ านวยการและบูรณาการ การปฏิบัติงานตามแผนงานและยุทธศาสตร์ของทุกส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด” และได้ก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติงาน ไว้ดังนี้ “สามารถบูรณาการจัดท า
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” โดยก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 7  
ยุทธศาสตร์ ได้แก ่
     1) วิเคราะห์นโยบายการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ภายในจังหวัด 
     2) ประสานและติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ การปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  การเกษตร
และสหกรณ์ในจังหวัด 
     3) ลดขั้นตอนและการประเมินสถานการณ์ 
     4) นายทะเบียนกลุ่มเกษตรกรประจ าจังหวัด 
      5) ควบคุม ก ากับ ดูแล หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ด าเนินกาเป็นไป
ตามกฎหมาย   
     6) วางระบบควบคุมภายในของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา 
     7) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
      (3) มียุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา 
จังหวัดไว้ดังนี้ “ประตูสู่อีสานศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตร ผ้าไหมและการท่องเที่ยว” 

     (4) มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น ส่งผลให้ภาคประชาชนได้รับการพัฒนาและ
ได้รับบริการจากรัฐอย่างท่ัวถึง 
      (5) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ท าให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีโอกาสได้ใช้งานระบบ มีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลที่ดีมีความสะดวกรวดเร็ว 
      (6) การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสารท าให้สามารถรับส่งข้อมูลได้รวดเร็ว 
      (7) ระบบประกันสุขภาพท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทั่วถึง 

     (8) นโยบายใหม่ๆ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ท าให้หน่วยงานและบุคลากรมีโอกาสพัฒนา
ระบบ และศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
      (9) มีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น เช่น สปสช. 
      (10) หน่วยงานภายนอกมีการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ เปิดโอกาสให้บุคลากรเทศบาลสามารเข้า
รับการอบรมได้มากขึ้น 

      (11) ระบบการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ท าให้องค์กรได้ปรับตัว เปลี่ยนแปลงการท างานที่ 
รอบคอบโปร่งใสชัดเจน 
      (12) มีกฎหมายรองรับในการท างานท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการด าเนินงาน  
      (13) นโยบายด้านสวัสดิการของรัฐบาล เอ้ือต่อการจัดสวัสดิการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้มาก
ขึ้น 

/(14) ระบบ 5 ส… 



- 50 - 
 

      (14) ระบบ 5 ส สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน 
      (15) ภาคเอกชนมีความเข้มแข็งเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือสังคม ชุมชนมากขึ้น 
      (16) นโยบายการพัฒนาของจังหวัด สามารถน ามาประยุกต์ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 4. อุปสรรค (T-Threat) 
  (1) การบริหารจัดการการพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ เนื่องจากการด าเนินงานมีความ
ซ้ าซ้อนกันหลายหน่วยงาน การติดต่อประสานงานและปฏิบัติงานมีความล่าช้า และงบประมาณที่มีอย่างจ ากัด เป็นต้น 
      (2) การปฏิบัติงานตามแผนงานไม่ต่อเนื่องและขาดการติดตามประเมินผล 
      (3) ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามวาระของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
นโยบายระดับจังหวัดและประเทศ 
      (4) งบประมาณและเจ้าหน้าที่ด าเนินงานมีจ ากัดและไม่เพียงพอ 
         (5) ภัยธรรมชาติมีผลกระทบต่อการด าเนินงานพัฒนา 
         (6) โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามเมืองยังไม่เอ้ือต่อการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

      (7) ภาวะการเมืองมีผลกระทบต่อท้องถิ่น เช่น การจัดสรรงบประมาณอาจท าให้ล่าช้า เกิดความ 
ไม่แน่นอนและต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน 

      (8) ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลตนเองในเรื่องต่างๆ มีแนวคิดคาดหวังจากการพ่ึงพิง
ภาครัฐ เช่น การดูแลสุขภาพ การดูแลชุมชน 

     (9) การด าเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนต่างๆ ท าให้เจ้าหน้าที่ต้องปรับตัว สร้างความกดดันให้กับ
เจ้าหน้าที ่

      (10) ความซ้ าซ้อนกับการบริหารงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท าให้เกิดความซ้ าซ้อน เช่น การ 
จัดกิจกรรมต่างๆ ประชาชนอาจสับสนว่าหน่วยงานใดเป็นผู้มีอ านาจด าเนินการ ไม่สามารถร้องเรียนได้ถูก
หน่วยงาน รวมถึงความสับสนในการติดต่อราชการของประชาชนในเรื่องต่างๆ เช่น สิทธิบัตรทอง เป็นต้น 

      (11) การเข้มงวดด้านระเบียบกฎหมายและการตรวจสอบของส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) 
มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

      (12) ความเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติ เช่น น้ าท่วม ภัยแล้ง อากาศหนาวเย็นจัด ท าให้ต้องใช้
งบประมาณและวางแผนเตรียมการรองรับและแก้ปัญหามากข้ึน 

      (13) อ านาจการต่อรองของประชาชนมีสูง ท าให้เกิดการร้องเรียนได้ง่าย 
      (14) เทคโนโลยีสารสนเทศมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและรวดเร็วมาก ท าให้ขาดการ

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและไม่สามารถพัฒนาองค์ความรู้ตามได้ทัน 
       (15) การจ ากัดบุคลากรตามสัดส่วนงบประมาณ 40 % ท าให้ขาดอัตราก าลังส าหรับปฏิบัติงานใน

บางหน่วยงาน 
 

        การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
        ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อยนั้น ได้ท าการประเมิน
สถานการณส์ภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  1. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการพัฒนาบุคลากร 
              1.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามต าแหน่ง 
            1.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 

/2. ยุทธศาสตร์… 
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     2. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
            2.1 การดูแลสุขภาพท่ียังไม่ถูกหลักอนามัยท าให้เกิดโรคระบาด 
             2.2 กลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็ง ไม่มีการต่อยอด เกิดปัญหาครอบครัวยากจน 
             2.3 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียงเด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้น 
             2.4 ประชาชนไม่ค่อยให้ความส าคัญกับการออกก าลังกายและการดูแลสุขภาพ 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
              3.1 รางระบายน้ ายังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันท าให้มีน้ าขังเป็นบางจุด 
              3.2 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไปมาเพ่ิมมากข้ึน 
             3.3 แหล่งน้ าในการเกษตรไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 
              3.4 น้ าประปาส าหรับอุปโภค - บริโภคยังไม่ได้มาตรฐาน 
              3.5 ไฟฟ้าส่องสว่างตามเส้นทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ได้
ทั้งหมด  
              3.6 การจัดท าผังเมืองหรือแผนที่ภาษียังไม่เต็มระบบ 
             4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
            4.1 ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบ
ทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเกษตร 
             5.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่ม
อาชีพอย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 
              5.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ า เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
                6.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน 
                6.2 ประชาชนขาดจิตส านึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                    7. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
             7.1 การจราจรบนถนนมีเพ่ิมมากข้ึนอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้ 
              7.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งท าให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย 
 

  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  สถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกแม้จะไม่ใช่ปัจจัยที่สามารถก าหนดได้แต่สามารถหาวิธีการ
รองรับปรับเปลี่ยนสถานการณ์ที่ไม่เอ้ืออ านวยให้สามารถด าเนินต่อไปได้ภายใต้ข้อจ ากัดและการวางแผนล่วงหน้า  
โดยสภาพแวดล้อมภายนอกในปัจจุบันที่เก่ียวข้องและมีผลต่อการด าเนินงาน อาท ิ
 ระเบียบกฎหมาย 

ในช่วงระยะ 2 - 3 ปีที่ผ่านมามีการปรับปรุงระเบียบกฎหมายและขั้นตอนวิธีปฏิบัติราชการ 
ค่อนข้างมาก เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งในส่วนของภาพรวมระบบราชการทั้งระบบหรือระเบียบที่เป็นของกรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเอง เป็นผลให้ท้องถิ่นต้องมีการปรับวิธีการด าเนินงานให้สอดรับกฎหมายระเบียบ
ที่ปรับปรุงใหม่ ส่วนนี้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานบ้างแต่ไม่มากนักเนื่องจากการก าหนดแผนงานโครงการเป็นไป
ตามอ านาจหน้าที่อยู่แล้ว เพียงแต่จะต้องศึกษาและท าความเข้าใจระเบียบวิธีการใหม่ๆ  อย่างถ่องแท้เพ่ือให้
แผนงานโครงการที่ก าหนดไว้สามารถด าเนินการต่อไปได้โดยไม่ติดขัด  หรือขัดต่อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติราชการ 

/นโยบายการพัฒนา… 



- 52 - 
 

 นโยบายการพัฒนาระดับประเทศและจังหวัด 
นโยบายการพัฒนาประเทศและของจังหวัดไม่แตกต่างกันมากนัก เนื่องจากจังหวัดได้น าทิศทางการพัฒนา 

ประเทศมาขับเคลื่อนเป็นส่วนใหญ่ เพียงแต่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มีลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่มา
ก าหนดให้มีการด าเนินงานที่ชัดเจนขึ้น ทิศทางของจังหวัดที่มีการปรับให้เข้ากับนโยบายในระดับประเทศ เช่น การ
เสริมสร้างความมั่นคงและการปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในทรัพย์สินของประชาชน  การ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งเรื่องของการบริหารจัดการน้ าและการจัดการขยะ  โดยเทศบาลก็ได้น ามาก าหนด
แผนงานโครงการให้สอดรับโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ าและขยะ  โดยเน้นการบูรณาการกับทุกภาค
ส่วน 
 

 สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ 
      ปัญหาความยากจนในระดับประเทศยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ  

เศรษฐกิจของประเทศยังขยายตัวช้าตามลักษณะการขยายตัวของเศรษฐกิจโลก  ท าให้การกระตุ้นเศรษฐกิจของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในรูปแบบเดิมอาจท าได้ไม่เต็มที่นัก อาจต้องชะลอและปรับรูปแบบกิจกรรมให้ประชาชน
และภาคเอกชนมาร่วมด าเนินการมากขึ้น นอกจากนี้การเปิดเสรีภายใต้ข้อตกลงเขตเศรษฐกิจอาเซียนน่าจะน ามา
ซึ่งโอกาสในหลายประการ เช่น ความได้เปรียบของสถานที่ตั้งและด้านโครงสร้างพ้ืนฐานจะท าให้เกิดการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจของจังหวัดไปสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการค้า การลงทุน การบริการและการผลิตภาคอุตสาหกรรม ดังจะ
เห็นได้จากการเข้ามาลงทุนของห้างสรรพสินค้าจ านวนมาก การก่อสร้างโครงข่ายถนนรองรับการคมนาคมไปยัง
พ้ืนที่ต่างๆ เป็นต้น 
 

 การเปลี่ยนแปลงด้านสังคม 
       ลักษณะของสังคมในอนาคตมีแนวโน้มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ก าลังแรงงานเริ่มลดลง ท าให้มี

แนวโน้มที่จะท าให้ภาระทางการคลังเพ่ิมขึ้นเนื่องจากต้องใช้จ่ายในการวางแผนด้านสุขภาพและดูแลผู้สูงอายุให้
ได้รับสวัสดิการที่ดี ในขณะเดียวกันประชากรวัยแรงงานยังจะต้องแบกรับภาระในการดูแลผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น  
นอกจากนี้การเคลื่อนไหวของกระแสวัฒนธรรมในโลกยุคดิจิตอลที่รวดเร็วท าให้เกิดการผสานระหว่างวัฒนธรรม
อ่ืนๆ กับวัฒนธรรมของท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น ส่งผลต่อค่านิยมและบรรทัดฐานต่างๆ ในสังคมท่ีปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว 
การพ่ึงพากันของคนในชุมชนน้อยลง ระยะห่างระหว่างผู้คนเพ่ิมขึ้น ความผูกพันในครอบครัวลดลง หากปล่อยให้
เป็นไปตามกระแสวัฒนธรรมโลกที่มุ่งด้านวัตถุมากกว่าจิตใจจะท าให้สังคมขาดจิตส านึกพลเมือง สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่
องค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องน ามาก าหนดเป็นแผนงานโครงการที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยในสังคมได้ท า
กิจกรรมร่วมกันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสังคมร่วมกันมากขึ้น 
 

 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรงมากขึ้น 
       สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างผันผวนในปัจจุบันท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลต้องเตรียมพร้อม

รองรับต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นให้มากยิ่งขึ้น เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม แม้จะไม่ส่งผลโดยตรงทุกครั้งแต่ต้องเตรียม
รับมือเนื่องจากความผันผวนไม่แน่นอนที่สามารถท าให้เกิดความรุนแรงมากข้ึนกว่าในอดีต 
 
 
 
 
 

/ความเชื่อมโยง… 
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ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลกุดน้อย พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
      

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ยท. 
๐๑ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 
(6 ยุทธฯ) 

 
( 

 1. ด้าน 
ความมั่นคง 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๔ 

 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาต ิที่ ๕ 

 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 
(10 ยุทธฯ)

ยุทธ) 

 
( 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 
(3 ยุทธฯ) 

ยุทธสาตร์จังหวัด 
(6 ยุทธฯ) 

 
 

ยุทธศาสตร์
พัฒนา อปท. 
(7 ยุทธฯ) 

 
( 

ยุทธสาตร์พัฒนา
ของ อปท.  

ในเขตจังหวัด 
(5 ยุทธฯ) 

แผนงาน 
(11 แผนงาน) 

 

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 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 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

 

5. ด้านการสร้างการ
เติบโตฯ สิ่งแวดลอ้ม 

 
 

4. ด้านการสร้าง
โอกาสความ 
เสมอภาค 

 
 

3.การพัฒนา 
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 
6.ด้านการปรับสมดุลฯ 

การบริหารจัดการภาครัฐ 
 

 
 

 

1.การพัฒนาขีดความสามารถ 
ในการแช่งขันเกษตร 

อุตสาหกรรมและแปรรูป 

 
 

 

3.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีิต 

 
 

 

2.การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

 
 

1.โครงการ 
ตามแนวทาง
พระราชด าร ิ

 

 1. บริหาร
จัดการและ
การพัฒนา
บุคลากร 

 
 เป้าประสงค์

ที่ 1 
 
 กลยุทธ ์

ยุทธฯ ที ่1 

 
 

เป้าประสงค์
ที่ 2 
 
 

เป้าประสงค์
ที่ 3 
 
 

เป้าประสงค์
ที่ 4 
 
 

เป้าประสงค ์
ที่ 5  
5 
 
 
 

เป้าประสงค์  
ที่ 6 
 
 

เป้าประสงค์
ที่ 7 
 
 
 

กลยุทธ์ 
ยุทธฯ ที่ 2 

 
 

กลยุทธ์ 
ยุทธฯ ที่ 3 

 
 

กลยุทธ์ 
ยุทธฯ ที่ 4 

 
 

กลยุทธ์ 
ยุทธฯ ที่ 5 

 
 

กลยุทธ์ 
ยุทธฯ ที่ 6 

 
 

กลยุทธ์ 
ยุทธฯ ที่ 7 

 
 

แผนงาน 
งบกลาง 

 
 

แผนงาน 
บริหาร 

งานทั่วไป 

 
 

 

แผนงาน
การ 

ศึกษา
  

 
 

แผนงาน 
สาธารณ 

สุข 

 
 

แผนงาน 
การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนาการ 

 

 
 

แผนงาน
เคหะ
และ

ชุมชน 

 
 

แผนงาน
สังคม

สงเคราะ
ห์ 
 

 

แผนงาน
การ 

เกษตร 
 

 

แผนงาน 
การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

 
 

แผนงาน 
สร้างความ
เข้มแข็ง 

ของชุมชน 
 

 
 

 1. เสรมิสร้าง 
และพัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย์ 

 
 

2. สร้างความ 
เป็นธรรมลด 

ความเหลื่อมล้ าฯ 
 

 
 

3. สร้าง 
ความเขม้แขง็ 
ทางเศรษฐกิจฯ 

 

 
 

4. การเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดลอ้มฯ 

 

 
 

5. การเสรมิสร้าง
ความมั่นคง 
แห่งชาติฯ 

 
 

 
 

10. ความร่วมมอื
ระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา 

 

 
 

 6. การบริหาร
จัดการในภาครฐั 

 

 
 

 7.การพฒันา
โครงสร้างพืน้ฐาน
และโลจสิติกส ์

 

 
 

8. การพฒันา
วิทยาศาสตร ์

เทคโนโลยี วจิัยฯ 
 
 

 
 

 9.การพฒันาภาค
เมือง และพืน้ที่

เศรษฐกิจ 
 

 
 

 1. สร้างเสริม
ระบบโครงสร้าง

พื้นฐานฯ 

 
 

 2. ยกระดับ 
การท่องเท่ียว 
ที่หลากหลายฯ 

 

 
 

3. พัฒนานวัตกรรม
การผลิตการ 

แปรรูปสนิค้าเกษตร 
 

 
 

 4. เสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ 

พัฒนาคนฯ 
 

 
 

 5. ยกระดับ 
บริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 

 
 

 6. ยกระดับ 
การบริหาร 

จัดการภาครัฐฯ 
 

 
 2.การพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

 

3.การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

 

4.การพัฒนา 
เมือง 

 

5. การพัฒนา 
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

 2. การ
ส่งเสริม

คุณภาพชีวิต 

 
 

 3. พัฒนา
ด้าน

โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
 

 4. พัฒนา
ศิลปะ 

วัฒนธรรมฯ 
 

 
 

 5. พัฒนา
ด้าน

การเกษตร 
 

 
 

 6. การ 
อนรุักษ์

ทรัพยากร 
ธรรมชาติฯ 

 

 
 

 7..การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิต 
และทรัพย์สิน 

 

 
 

แผนงาน
อุตสาห 
กรรม

และการ
โยธา 

 
 



                 แผนผังยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy Map) 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนงานที่ ๖ 
 

แผนงานที่ ๗ 
 

แผนงานที่ ๘ 
 

แผนงานที่ ๙ 

จ านวน ๙ 

โครงการ 
 

จ านวน ๕
โครงการ 

 

จ านวน ๑๓ 

โครงการ 
 

จ านวน ๒๒ 

โครงการ 
 

 

แผนงานที่ ๙ 

จ านวน ๑๐๙ 

โครงการ 
 

 

วิสัยทัศน ์

 

ยุทธศาสตร์ 

 

เป้าประสงค์ 

 

กลยุทธ ์

“บริการล้ าหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต สืบสานวัฒนธรรม   
น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง” 

การบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ที่ดีบริการ
ประชาชนทั่วถึง 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพ 
 การปฏิบัตริาชการฯ 
 2.บริหารจัดการยึด 
 หลักธรรมมาภิบาล 
 3. พัฒนาอาคารสถานที่  
 เครือ่งมือ เทคโนโลยี 
 ระบบฐานข้อมูล 
 4. พัฒนาบุคลากร 

 

แผนงาน 
 

แผน 
งาน 

งบกลาง 
 

แผน 
งาน

บริหาร 
งานทั่วไป 

 

แผน 
งาน 
การ 

เกษตร 

 

แผน 
งาน

สาธารณสขุ 
 

แผน 
งาน 

สังคม
สงเคราะห ์

 
 

แผน 
งาน
เคหะ
และ

ชุมชน 

 

แผน 
งาน 
การ 

ศึกษา
  

 

แผน 
งาน 

การศาสนา
วัฒนธรรม

และ
นันทนา 
การ 

 

แผน 
งาน 

สร้างความ
เข็มแข็ง

ของ 
ชุมชน 

 

แผน 
งาน 

การรักษา
ความสงบ
ภายใน 

 

1. บริหารจัดการและ
การพัฒนาบุคลากร 

2. การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

3. พัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

4. พัฒนาศิลปะ 
วัฒนธรรมฯ 

5. พัฒนาด้าน
การเกษตร 

6. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติฯ 

 

7..การรักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

 -ประชาชนมีสุขภาพที่ด ี
 -ประชาชนมีอาชีพมีรายได ้
 เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตของ 
 ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ 
 ผู้ด้อยโอกาสดีขึ้น 
 -ได้รับการศึกษาที่ดีขึ้น 

ระบบ
สาธารณูปโภค 
มีประสิทธิภาพ 

และทั่วถึงเพิ่มขึ้น 

ประชาชนเห็น
ความส าคัญ และ

ร่วมอนุรักษ ์
ฟื้นฟู

ศิลปวัฒนธรรมฯ 
เพิ่มขึ้น 

การเกษตรได้รับการ
พัฒนาในทุกๆ ด้าน
ประชาชนยึดหลกั
เศรษฐกิจพอเพียง 
และน ามาใช้ได้จริง 

ประชาชนดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติ
เพิ่มขึ้น ปัญหาขยะ

ลดน้อยลง 

การป้องกันและรับมือจาก 
สาธารณภยัมีประสิทธภิาพ 

ประชาชนปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น 

 1. พัฒนาศกัยภาพประชาชน 
 ทุกๆ ด้าน เพือ่ยกระดับความ 
 เป็นอยู่ 
 2. พัฒนาส่งเสรมิการศึกษา 
 3. พัฒนาส่งเสรมิบริการ 
 สาธารณสขุ 
 4.ส่งเสรมิอาชีพ และกลุ่ม 
 อาชีพ 

 1. วางระบบโครงสร้าง  
 พื้นฐานให้สอดคลอ้งกับ 
 ความตอ้งการของประชาชน 
 2. พัฒนาด้านสาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ 
 3. ก่อสร้าง ปรับปรุง 
 ระบบประปา ไฟฟ้า 
 

 1. พัฒนา ฟืน้ฟู และ  
 ส่งเสรมิกจิกรรมด้าน  
 ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 และประเพณ ี
 2. ส่งเสรมิการกีฬา 
 และนนัทนาการ 
 

 1. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ ์
 พืช/เมลด็พืชให้มีคุณภาพ 
 และพัฒนาคุณภาพปัจจัย 
 การผลติ 
 2. ส่งเสรมิ/พัฒนาเกษตร 
 อินทรีย์ 
 3.พัฒนาแหล่งน้ าเพือ่ 
 การเกษตร 

 1. พัฒนา ฟืน้ฟู ธรรมชาติ/ 
  สิ่งแวดลอ้ม/ปรับระบบ 
 การจัดเก็บขยะ 
 2. ส่งเสรมิการด ารงชีวิต 
 ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. บริหารจัดการดิน/น้ า/ 
 ป่า/ขยะ/มลภาวะในชมุชน 

 1. รักษาความปลอดภัยใน 
  ชีวิตและทรัพย์สินของ 
 ประชาชนและปอ้งกนัยา 
 เสพติด 
 2. ยกระดับคุณภาพชีวิต 
 และความมั่นคงปลอดภัย 
 ของประชาชน 

แผน 
งาน 

อุตสาห 
กรรมและ
การโยธา 
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