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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒) 

 

 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  
อ าเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา 

 
จัดท าโดย 
คณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 

งานนโยบายและแผน  ส านักปลัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
โทร/โทรสาร  ๐-๔๔๔๘-๗๑๗๙ 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

1.1 ความเป็นมา 
         การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่มีความ

เหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน  เพ่ือให้เกิดผลที่จะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายนโยบายที่ผู้บริหาร
ท้องถิ่นได้ก าหนดและน าเสนอไว้ต่อประชาชนก่อนกระบวนการเลือกตั้ง  แต่อย่างไรก็ตามในการจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่นจะไม่สามารถบรรลุผลได้อย่างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการกับยุทธศาสตร์ชาติ  ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดในภาพรวม   ทั้งนี้เนื่องจากการพัฒนาที่ตอบสนองต่อปัญหา  หรือ
ศักยภาพในบางประเด็นที่จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ  ในทุกระดับ     

  ดังนั้นในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์การพัฒนา
ในทุกระดับเพ่ือให้การด าเนินงานประสานสอดคล้องและสนับสนุนกัน  เพ่ือแปลงนโยบายน าไปสู่การจัดท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีที่มีความเชื่อมโยงกันของการพัฒนาในจังหวัด  
และยุทธศาสตร์จังหวัดในรายละเอียดต่อไป 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘   มี  ๓  ประเภท  คือ 

1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งแสดงถึง  
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  อ าเภอ  และแผนชุมชน 

2. แผนพัฒนาสามปี  หมายความว่า  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  โครงการ
พัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุม
ระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

3. แผนการด าเนินงาน   หมายความว่า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่แสดงถึง
รายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีก าหนดไว้  

         ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้ก าหนดให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ซึ่งเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาของแต่ละท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา
ความต้องการและศักยภาพของแต่ละท้องถิ่น รวมทั้งให้สอดคล้องประสานสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
และการพัฒนาประเทศ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ตลอดจนนโยบายของรัฐบาล  ซึ่งจะต้องมี
ความสัมพันธ์สอดคล้องกัน 
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                แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับต่างๆ กับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
                                              

                                          แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
 
 
  
                                                            นโยบายรัฐบาล 
 
 
 
           นโยบายกระทรวง / กรม                                             ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
    

          
        
        ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอ 

 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
 
             

  
       แผนพัฒนาสามปีของ  อปท. 

 
แผนพัฒนาที่ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องจัดท าในล าดับแรกคือ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ซึ่งจะก าหนดแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงถึงวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ  (Mission) 
และจุดมุ่งหมาย (Goal)  เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  และกรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาพรวม 

เนื่องจากการวางแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะเกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายการ
ปกครอง  การบริหาร  การบริหารงานบุคคล  การเงิน  การคลัง และการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นอิสระในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการ 
ตามแผน แต่ความเป็นอิสระนั้น ไม่ได้หมายถึงความเป็นอิสระในฐานะเป็น “ รัฐอิสระ” แต่เป็นการมอบอ านาจ
หน้าที่ในการจัดการบริการสาธารณะบางส่วนให้ และยังต้องอยู่ในการก ากับ ดูแล หรือตรวจสอบ โดยรัฐบาลและ
ประชาคมอีกด้วย 
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 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๒  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
คือ  คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น  การด าเนินการ
บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน  การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  
การก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถ
ด าเนินการบริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และบรรลุตาม
ความมุ่งหมาย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๘  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
หมายถึง  “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  และแผนชุมชน”  เป็นแผนระยะยาวเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านสังคม  เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้  ดังนั้น  การก าหนดห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับ
แนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
 ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะเป็นแนวทางการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการ
บรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  
ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นสภาวการณ์ใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาอันจะน าพาไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการ
พัฒนาท้องถิ่นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกระบวนการ
และกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์
ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และ
การก าหนดสภาพการณ์ทีต่้องการบรรลุ  และแนวทางในการบรรลุบนพื้นฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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๑.๒  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 ๒. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ 
 ๔. เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 ๕. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 ๖. เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
๑.๓  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
ข้อ ๑๖  ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 ๑.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ  
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผน
ชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๒.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์  เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 ๔.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
 
 
ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  ๑  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  
๒๕๔๘ ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  แต่มิได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาว่าเป็นแผนระยะกี่ปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถพิจารณาว่าจะท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของตน  ตามแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด  ประกอบกับ
ข้อมูล  ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข  และอาจก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 
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 ขั้นตอนที่  ๒  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 
  เก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่น  โดยให้น าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหารวม  ๕  เกณฑ์  ประกอบด้วย 
  ๑.  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ 
  ๒.  ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
  ๓.  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  ๔.  การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
  ๕.  ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการ 
 
  ขั้นตอนที่  ๓  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือ
ข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์
จุดอ่อน  จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  
ข้อจ ากัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  โดย
พิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
 
 
 

SWOT  Analysis 
 

ปจัจยัภายใน ปจัจยัภายนอก 

S = Strength 
จดุแขง็ 

W = Weah 
จดุอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อปุสรรค 
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 ขั้นตอนที่  ๔  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  น าขั้นตอนที่  ๒  และข้ันตอนที่  ๓  มาก าหนดวิสัยทัศน์  และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ   ซึ่งเป็น  “จุดเหมาะ”  ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 

 ภารกิจ  (Mission)  หมายถึง  ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก  หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่  ๕  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  การน าเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   เป็นการ
ก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรด าเนินการ  เพ่ือสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และ
ภารกิจหลักที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่  ๖  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้องท า
แล้ว  เพ่ือน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 
 ขั้นตอนที่  ๗  การก าหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  เมื่อได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการ
วิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นต่อไป คือ ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง  
แนวคิดหรือ วิธีที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เปูาหมายที่ต้องการใน
อนาคตได้อย่างไร 
         ขั้นตอนที่  ๗  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดปริมาณ  หรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่
ก าหนด  
         ขั้นตอนที่  ๘  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่  ๑ - ๘  มาจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
พิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
๑.๔  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ๑. สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  เหมาะสม  ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 ๒. เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีได้ 
 ๓. เป็นแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน/หมู่บ้าน 
 ๑.๔.๔ สามารถก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
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 ส่วนที ่ ๒   
สภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  สภาพทั่วไป 
๑.๑  ประวัติความเป็นมา 

เดิมองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ได้รับการจัดตั้งเป็นสภาต าบลชุมพวงในปี พ .ศ. ๒๕๓๘  มี
ก านันในต าบลชุมพวงเป็นประธานสภา   ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๙  และได้มี
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลขึ้นสมัยแรกใน  ปี  พ .ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวงได้ด ารงต าแหน่งจนครบวาระ  ๔  ปี และมีการเลือกตั้งสมัยที่  ๒  เมื่อวันที่  ๑๐  เดือน มิถุนายน  
พ.ศ.๒๕๔๓   มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  ๘  คน   และในปี พ.ศ. ๒๕๔๕   มีการแยก
หมู่บ้านเพ่ิมอีก  ๑  หมู่บ้าน  ได้แก่บ้านโคกเจริญ  หมู่ที่  ๑๕  ท าให้ต้องมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวง  เพ่ิมอีก  ๒ คน  รวมมีจ านวนสมาชิกทั้งสิ้น ๑๐  คน  และมีการเลือกตั้งสมัยที่  ๓  ในวันที่  ๑๘ 
กรกฎาคม  ๒๕๔๗  มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด  ๑๐  คน ในปี  ๒๕๕๑  มีการแยก
หมู่บ้านเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งหมู่บ้าน  ได้แก่  บ้านเดื่อ  หมู่ที่  ๕  (คุ้มหนองสะแก(นอกเขตเทศบาล)) ท าให้มีการเลือกตั้ง
สมัยที่  ๔  ในวันที่  ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๑ มีจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทั้งหมด ๑๒  คน   และมี
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนในต าบล จ านวน  ๑  คน  และรองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้งข้ึน  จ านวน   ๒   คน  

๑.๒  ที่ตั้ง    

ต าบลชุมพวงตั้งอยู่บนที่ราบสูงโคราช   เขตการปกครองของอ าเภอชุมพวง  จังหวัดนครราชสีมา  
ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอ าเภอเมืองนครราชสีมา  มีระยะทางห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  ประมาณ  
๑๐๐  กิโลเมตร   ใช้เวลาเดินทางประมาณ  ๒.๕  ชั่วโมง (รถประจ าทาง)   มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอ าเภอ
ประมาณ   ๔.๕   กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่าง  ๆ  ดังนี้ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับต าบลหนองหลัก   อ าเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับต าบลโนนยอ    อ าเภอชุมพวง   จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต ้  ติดต่อกับต าบลท่าลาด    อ าเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลประสุข    อ าเภอชุมพวง    จังหวัดนครราชสีมา 

๑.๓  เนื้อที่         

ประมาณ   ๔๙.๓๐๓   ตารางกิโลเมตร   หรือ  ๑๖,๙๑๙   ไร่ 
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๑.๔  ภูมิประเทศ     

สภาพทั่วไปพ้ืนที่เป็นที่ราบสูงประมาณร้อยละ  ๖๐   ที่ราบลุ่มแม่น้ าร้อยละ  ๔๐  พ้ืนที่ลาดเขา
ไปทุกด้าน  ส่วนที่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลางประมาณ  ๒๑๐   เมตร  ส่วนที่ต่ าสุดจากน้ าทะเล  ๑๓๙  เมตร  
แม่น้ าท่ีส าคัญ  คือ   แม่น้ ามูล   และล าน้ ามาศ  โดยไหลผ่านจากแนวทิศตะวันตกไปสู่ทิศตะวันออกและพ้ืนที่ทาง
ตอนใต้ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

 
    ๑.๕  ลักษณะภูมิประเทศทั่วไป    

ต าบลชุมพวง  อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมที่พัดประจ าเป็นฤดูกาล  ๒ ชนิด พัดจากทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือในฤดูหนาว  เรียกว่าลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือท าให้ภาวะอากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง 
ลมมรสุมอีกชนิดหนึ่งคือ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้และทิศใต้เป็นส่วนใหญ่  ท าให้
เกิดช่วงฤดูฝน  อากาศชุ่มชื้นและมีฝนตกทั่วไป  โดยอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ  ๒๗-๒๘  องศาเซลเซียส  
เดือนที่อากาศร้อนทีสุ่ดคือเดือนเมษายน  และอากาศหนาวที่สุดคือเดือนธันวาคม-มกราคม 

ลักษณะทางภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม  มี   ๓  ฤดู  คือ 

 ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  -  เดือนพฤษภาคม 
 ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - เดือนตุลาคม 
 ฤดูหนาว  เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม – เดือนกุมภาพันธ์ 

       ๑.๖  จ านวนหมู่บ้าน      
มีหมู่บ้านทั้งหมด  ๕  หมู่บ้าน ( เต็มพ้ืนที่ ) และ  ๑  หมู่บ้าน ( นอกเขตเทศบาล )   ได้แก่  บ้านเดื่อ  หมู่

ที่  ๕  (คุ้มหนองสะแก) 
          ตารางที่  ๑  รายะเอียดหมู่บ้านและรายชื่อผู้น าหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชื่อผู้น าหมู่บ้าน 
๕ บ้านเดื่อ  (คุ้มหนองสะแก) นายบุญเลิศ  ลัดดี 
๖ บ้านยาง นายล้อม  ประคองสุข 
๗ บ้านหนองแดง นายสุรัตน์  ยศหลวงทุ่ม 

๑๒ บ้านพันธุ์เจริญ นายสังคม  เกยนอก 
๑๔ บ้านชุมพวงธารทอง นายวุฒิพงษ์   ก้องก าธรธเนศ 
๑๕ บ้านโคกเจริญ นายธวัชชัย  มารศรี 

        ๑.๗   จ านวนประชากร    

ในปี  พ.ศ. ๒๕๕๔   ต าบลชุมพวงมีประชากรทั้งสิ้น   ๒,๙๕๓   คน  แยกเป็นชาย  ๑,๕๐๓  คน  หญิง  
๑,๔๕๐   คน  มีความหนาแน่นเฉลี่ย   ๕๙.๘๙   คน / ตารางกิโลเมตร  จ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น   ๘๖๗ ครัวเรือน  ขนาด
สมาชิกโดยเฉลี่ย  ๓.๖๐  คน / ครัวเรือน 
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         ตารางที่ ๒ ตารางแสดงจ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนจ าแนกตามหมูบ่้าน 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวนครัวเรือน 

ชาย หญิง รวม ทั้งหมด เกษตรกร 
๕ บ้านหนองเดื่อ (คุ้มหนองสะแก) ๘๑ ๗๘ ๑๕๙ ๖๘ ๑๖ 
๖ บ้านยาง ๓๔๘ ๒๘๒ ๖๓๐ ๑๕๘ ๙๘ 
๗ บ้านหนองแดง ๔๘๙ ๔๘๙ ๙๗๘ ๓๑๒ ๘๙ 

๑๒ บ้านพันธุ์เจริญ ๑๖๔ ๑๖๘ ๓๓๒ ๑๐๐ ๖๖ 
๑๔ บ้านชุมพวงธารทอง ๑๒๙ ๑๒๔ ๒๕๓ ๙๔ ๔๖ 
๑๕ บ้านโคกเจริญ ๓๗๑ ๓๘๙ ๗๖๐ ๒๖๘ ๖๒ 

รวม ๑,๕๘๒ ๑,๕๓๐ ๓,๑๑๒ ๑,๐๐๐ ๓๗๗ 
  (ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์เมื่อเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗) 
 

 
ตารางที่  ๓  พื้นที่และสภาพการถือครอง 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
พื้นที่

ทั้งหมด  
(ไร่) 

พื้นที่ 
การเกษตร  

(ไร่) 

พื้นที่ 
ท านา   
(ไร่) 

พื้นที่ 
ท าสวน  
(ไร่) 

พื้นที่ 
ท าไร่   
(ไร่) 

พื้นที่
สาธารณะ  

(ไร่) 

พื้นที่ตั้ง
บ้านเรือน  

(ไร่) 
๕ บ้านเดื่อ   ๒,๒๙๓ ๑,๓๘๕ ๕๙๕ ๒๗๓ ๕๕๐ ๑๐ ๘๔ 
๖ บ้านยาง ๓,๒๘๖ ๓,๐๔๘ ๒,๘๓๐ ๑๒๐ ๓๐ ๒๐๐ ๒๔๘ 
๗ บ้านหนองแดง ๒,๓๑๑ ๒,๑๔๓ ๓๕๐ ๓๓๑ ๑,๐๐๐ ๔๖ ๒๐๐ 

๑๒ บ้านพันธ์เจริญ ๓,๒๙๒ ๒,๗๖๔ - ๖๓๙ ๑,๕๘๙ ๑๒๖ ๓๔๔ 
๑๔ บ้านชุมพวงธารทอง ๒,๔๐๘ ๑,๙๕๘ ๑,๗๘๓ ๑๐๒ ๑๐ ๑๐ ๑๓๐ 
๑๕ บ้านโคกเจริญ ๓,๓๒๙ ๓,๐๔๗ ๔๐ ๑๗๓ ๒,๒๔๒ ๒๐ ๓๒๐ 

รวม ๑๖,๙๑๙ ๑๔,๓๔๕ ๕,๕๙๘ ๑,๖๓๘ ๕,๔๒๑ ๔๑๒ ๑,๓๒๖ 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
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๒.๑  อาชีพ 
ประชากรภายในต าบลส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก  การท านา  ท าได้ปีละ  ๑   ครั้ง  

และการปลูกพืชผักและผลไม้   เมื่อว่างจากภาคเกษตรกรรม  จะไปประกอบอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างทั่วไป  คนใน
วัยแรงงานจะออกไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตเมือง   

 ๒.๑.๑ การเกษตรกรรม 
 ท านา   จ านวน     ๑๑,๔๓๔     ไร่ 
 ปลูกมันส าปะหลัง จ านวน       ๓,๒๕๕    ไร ่
 ปลูกไม้ยูคา  จ านวน         ๒๙๒     ไร ่

 ๒.๑.๒ ปศุสัตว์ 
  การเลี้ยงสุกร  จ านวน         ๑๙๓     ตัว 
  การเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ จ านวน         ๓๗๓     ตัว 
  การเลี้ยงสัตว์ปีก  จ านวน         ๙๓๕     ตัว 
     (หมายเหตุ  ข้อมูลจากแบบสรุปการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  ปี  ๒๕๕๖) 

 ๒.๒  หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 โรงสีข้าว         จ านวน  - แห่ง 
 ร้านค้า             จ านวน  ๒๓ ร้าน 
 ปั๊มน้ ามัน         จ านวน  ๑ แห่ง 
 ท่าทราย            จ านวน  ๑ แห่ง 
 ธุรกิจบ้านเช่า   จ านวน  ๒ แห่ง 
 ร้านซ่อมรถ , ซ่อมรถยนต์  จ านวน  ๗ แห่ง 
 รีสอร์ท    จ านวน  ๒ แห่ง 
 ร้านตัดผม   จ านวน  ๑ แห่ง 
 ร้านล้างอัดฉีด   จ านวน  ๑ แห่ง 
 ร้านท าเหล็กดัด   จ านวน  ๑ แห่ง 
 ร้านท าศาลพระภูมิ  จ านวน  ๑ แห่ง 
 ธุรกิจเสาสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน  ๑ แห่ง 

๓.  สภาพทางสังคม 

 ๓.๑   สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
๑.  วัดบ้านตาล   (บ้านยาง  ม.๖) 

  ๒.  วัดบ้านหนองแดง   (บ้านหนองแดง  ม.๗) 
  ๓.  วัดตลาดชุมพวง    (บ้านชุมพวงธารทอง  ม.๑๔) 
  ๔.  วัดบ้านพันธ์เจริญ   (บ้านพันธ์เจริญ  ม.๑๒) 
  ๕.  ส านักสงฆ์บ้านโคกเจริญ   (บ้านโคกเจริญ ม.๑๕) 
  ๖.  วัดปุาไตรสิกขา (บ้านเดื่อ หมู่ที่  ๕ (คุ้มหนองสะแก)) 
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 ๓.๒   สาธารณสุข 

๑. ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)     จ านวน  ๕  แห่ง 
                     ๒. อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)       จ านวน  ๕๕  คน 
                     ๓. อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ า จ านวน   ๘๖๗  ครัวเรือน  (คิดเป็นร้อยละ  ๑๐๐ %) 
๔.  การบริการพ้ืนฐาน 

 ๔.๑   การคมนาคม 
  ๔.๑.๑   การคมนาคมติดต่อของต าบลกับอ าเภอเมืองและใกล้เคียง  มีเส้นทางที่ส าคัญ  คือ 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๑๗๕ จังหวัดนครราชสีมา – พิมาย – ชุมพวง  ระยะทางประมาณ  

๙๘  กิโลเมตร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๒๓  สายอ าเภอชุมพวง – อ าเภอล าปลายมาศ  จังหวัดบุรีรัมย์  

ระยะทางประมาณ  ๓๘  กิโลเมตร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๒๖ สายอ าเภอชุมพวง – อ าเภอคูเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ระยะทางประมาณ  ๓๐  กิโลเมตร 
 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  ๒๒๘๕ สายอ าเภอชุมพวง – อ าเภอประทาย  ระยะทางประมาณ  

๒๔  กิโลเมตร 
         ๔.๑.๒    การคมนาคมในต าบลต าบลชุมพวง  มีทางหลวงชนบท หมายเลข ๓๑๕๙  และทาง

หลวงแผ่นดิน  หมายเลข   ๒๒๒๓  โดยประชาชนใช้เป็นเส้นทางหลักในการเดินทางติดต่อระหว่างหมู่บ้าน  และ 
ใช้เป็นเส้นทางท่ีส าคัญในการติดต่อระหว่างหมู่บ้านและต าบล 
  ภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน  ส่งผลให้การคมนาคมมีความสะดวก  
สบายมากยิ่งขึ้น  แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุก  และถนนลูกรัง 
  ๔.๒    การโทรคมนาคม 

-   โทรศัพท์สาธารณะ จ านวน     ๑๒ จุด 
  ๔.๓    การไฟฟ้า 
  ประชากรต าบลชุมพวง  มีไฟฟูาใช้ครบทุกหลังคาเรือน  แต่บางส่วนต้องพ่วงกับเพ่ือนบ้าน  ซึ่ง
จ าเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟูาให้ทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่าง ๆ  ได้  เช่น  วิทยุ  
โทรทัศน์   และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน   นอกจากนี้ยังมีระบบไฟฟูาสาธารณะในแหล่งชุมชน  และถนน
สายหลักในทุกหมู่บ้าน 
  ๔.๔   ระบบประปา 

         มีระบบประปา  ๖  แห่ง  คือ 
 - ประปาหมู่บ้านเดื่อ คุ้มหนองสะแก (บาดาล)  บริการประชาชนหมู่ที่ ๕ 

 - ประปาหมู่บ้านยาง  ( บาดาล )  บริการประชาชนหมู่ที่  ๖ 
- ประปาหมู่บ้านหนองแดง  ( ผิวดิน ) บริการประชาชนหมู่ที่  ๗ 
- ประปาหมู่บ้านพันธ์เจริญ (บาดาล)  บริการประชาชนหมู่ที่ ๑๒ 
- ประปาหมู่บ้านชุมพวงธารทอง  (ผิวดิน)  บริการประชาชน  หมู่ที ่๑๔ 
- ประปาหมู่บ้านโคกเจริญ (บาดาล)  บริการประชาชน  หมู่ที ่๑๕ 
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๕.   ข้อมูลอื่นๆ 
  ๕.๑ ทรัพยากรดิน 

ต าบลชุมพวงมีลักษณะดินโดยทั่วไปดินส่วนใหญ่ชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายสีน้ าตาลอ่อนหรือ
น้ าตาลปนเทา  ใต้ชั้นบนหรือกลางเป็นดินร่วนหรือดินร่วนปนทรายสีน้ าตาลถึงสีชมพู  ชั้นล่างเป็นดินร่วนปนดิน
เหนียว  หรือดินเหนียวสีเทาอ่อนหรือสีเทามีจุดประตลอดชั้นดิน  ดินนี้เกิดจากตะกอนล าน้ าที่มีอายุ  พบอยู่บริเวณ
ที่พักล าน้ าระดับต่ า  พ้ืนที่มีลักษณะเกือบจะราบเรียบ  ความเหมาะสมของดินมีความเหมาะสมส าหรับการปลูก
ข้าวในฤดูฝน  
           ๕.๒  ทรัพยากร 

ต าบลชุมพวง อยู่ในเขตลุ่มแม่น้ ามูลต้นน้ าไหลมาจากแม่น้ ามูล  ไหลผ่านทางตอนเหนือของต าบล
บริเวณบ้านยาง   และล ามาศ  ผ่านหมู่ที่   ๖  และหมู่ที่ ๑๔   ไหลมาจากตอนใต้ของต าบลชุมพวง ซึ่งรับน้ ามา
จากอ าเภอนางรอง   จังหวัดบุรีรัมย์    การเพาะปลูกส่วนใหญ่ในที่ราบลุ่มใช้แหล่งน้ าจากแหล่งน้ าธรรมชาติ  ส่วน
บริเวณอ่ืนต้องอาศัยน้ าฝน 

แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  -  คลองส่งน้ า    จ านวน  ๕ สาย 

 -  ฝาย / เขื่อน / ประตูระบายน้ า  จ านวน        ๒ แห่ง 
  -  บ่อน้ าตื้น    จ านวน       ๑๖       แห่ง 
  -  บ่อโยก    จ านวน         ๖ แห่ง 
  -  บ่อบาดาล    จ านวน       ๑๔       แห่ง 
  -  สระน้ า / หนองน้ า   จ านวน      ๑๑       แห่ง  
 
  
ทรัพยากรป่าไม้ 

ต าบลชุมพวงมีพ้ืนที่ปุาชุมชนอยู่   ๑   แห่ง  คือ   ปุาไม้ชุมชนบ้านพันธุ์เจริญ  ตั้งอยู่ที่บริเวณริม
ถนนสายชุมพวง – โนนรัง   ด าเนินการปลูกโดยราษฎรบ้านพันธุ์เจริญ 
  ๕.๓   มวลชนจัดตั้ง 

 อาสาสมัครต ารวจบ้าน   ๑  รุ่น  จ านวน    ๒๕     คน 
 อาสาสมัครสาธารณสุข   จ านวน     ๕๕     คน 
 อาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน  ๑  รุ่น จ านวน    ๖๙    นาย 
 ลูกเสือชาวบ้าน    จ านวน     ๕๐     คน 
 กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีต าบลชุมพวง จ านวน   ๘๘๗    คน  

 
 
 
 
 
 



14 

 

๖. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.๑   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
        ๖.๑.๑  จ านวนบุคลากร จ านวน     ๑๖    คน 

๑. ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
(๑)  นักบริหารงาน อบต.  ๗  (ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล) 
(๒)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ๕ (รก.หัวหน้าส านักปลัด) 
(๓)  นักพัฒนาชุมชน ๔ 
(๔)  บุคลากร (ลูกจ้างประจ า) 
(๖)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(๗)  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(๘)  พนักงานขับรถยนต์  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
(๙)  นักการภารโรง  (พนักงานจ้างทั่วไป) 
(๑๐) คนงานทั่วไป 
(๑๑) จ้างเหมาบริการ  

 ๒. ส่วนการคลัง 
(๑)  นักบริหารงานการคลัง  ๖  (หัวหน้าส่วนการคลัง) 
(๒)  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ๔ 

                     ๓. ส่วนโยธา 
(๑)  เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง  ๕  (หัวหน้าส่วนโยธา) 
(๒)  ผู้ช่วยช่างไฟฟูา  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 

                     ๔. ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
- 

      ๖.๑.๒ ระดับการศึกษาของบุคลากร 
 ประถมศึกษา            จ านวน      ๓      คน 
 มัธยมศึกษา    จ านวน      ๓    คน 
 ปวช. / ปวส.            จ านวน      ๕      คน 
 ปริญญาตรี                      จ านวน      ๔     คน 
 ปริญญาโท                             จ านวน      ๑      คน 

๖.๒  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
๖.๒.๑   การรวมกลุ่มของประชาชน 

อ านวยกลุ่มทุกประเภท ๗    กลุ่ม  แยกประเภทกลุ่มเป็น 
  กลุ่มอาชีพ  จ านวน     ๗        กลุ่ม 
 กลุ่มออมทรัพย์  จ านวน     ๒        กลุ่ม 

๖.๒.๒ จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล)  เส้นทางคมนาคมสะดวก มีระบบไฟฟูา  แหล่งน้ า  
ประปาหมู่บ้าน  และทรัพยากรด้านต่าง ๆ  ที่เหมาะสม  มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมโดยคนรุ่นเก่า  
ยึดถือปฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอ  ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  โอบอ้อมอารี  ไม่มีปัญหาด้านมวลชน   
สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปอยู่ในสภาพดี   พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
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ส่วนที่ ส่วนที่ ๓๓  
 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

การจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ได้น าเอาแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาในแต่ละระดับ มาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์และใช้เป็นแนวทางในการจัดท ากรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาฯ ประกอบด้วย  

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๑  
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
๒. แผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๐)  
๓. เปูาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
๔. กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด (พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)  

ส าหรับเนื้อหาสาระของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  สรุปได้  ดังนี้ 
 

                   ๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับชาต ิ
        แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 
๑) วิสัยทัศนและพันธกิจ 
           ๑.๑) วิสัยทัศน “สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และมีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง” 
           ๑.๒) พันธกิจ  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ใหสอดคลองกับวิสัยทัศน บน
หลักการของการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสูการปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา มีพันธกิจ ดังนี้ 
           ๑.๒.๑) สรางความเปนธรรมในการกระจายรายได ควบคกูับการสรางสังคมคุณธรรมเพ่ือใหคนกินดีอยูดีมี
คุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนในสังคม อยูรวมกันอยางสันติสุข 
มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล 
          ๑.๒.๒) พัฒนาฐานการผลิตและบริการใหเขมแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรูและความสรางสรรคของ
คนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมใหครอบคลุมประชาชนทุกคน สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงาน 
รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ พรอมทั้งปรับโครงสรางสาขา
การผลิตและการบริโภคของประเทศใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
           ๑.๒.๓) สรางภูมิคุมกันใหเขมแข็งสามารถปองกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจากวิกฤต
เศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูและทักษะสามารถรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงอย
างมีเหตุผล 
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๒) วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 
              ๒.๑) วัตถุประสงค 
      ๒.๑.๑) พัฒนาใหคนในสังคมอยูรวมกันอยางสันติ ด ารงชีวิตไดอยางปกติสุข และสังคมมีธรรมาภิบาล 
      ๒.๑.๒) พัฒนาคน ชุมชน และสังคมใหมีความพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และอยูกับการเปลี่ยนแปลง 
ไดอยางเปนสุข 
      ๒.๑.๓) ปรับโครงสรางและทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจใหเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและเติบโตอยางมีคุณภาพ 
สังคมและการเมืองมีความม่ันคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ ประเทศมีการพัฒนา อย
างยั่งยืน 
             ๒.๒) เปาหมายหลัก 
เปาหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะมีการก าหนดเปาหมายเชิงตัวชี้วัดที่เปนรูปธรรมในขั้นตอน 
ตอไปของการจัดท ารางรายละเอียดของแผนฯ ไดแก 
      ๒.๒.๑) สังคมไทยมีความสงบสุขอยางมีธรรมาภิบาลเพ่ิมข้ึน 
      ๒.๒.๒) ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพที่ทั่วถึง 
      ๒.๒.๓) เพ่ิมผลิตภาพการผลิตรวม และในแตละภาคการผลิต 
      ๒.๒.๔) เพ่ิมสัดสวนมูลคาการผลิตภาคการเกษตร เพ่ิมสัดสวนมูลคาภาคบริการ 
      ๒.๒.๕) เพ่ิมสัดสวนมูลคาสินคาเศรษฐกิจสรางสรรค 
      ๒.๒.๖) ประเทศไทยมีความสามารถในการแขงขันสูงขึ้น 
      ๒.๒.๗) ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ และคุณภาพสิ่งแวดลอมดีขึ้น 
๓) ยุทธศาสตรการพัฒนา 
                ใหความส าคัญกับยุทธศาสตร ที่มีล าดับความส าคัญสูงในมิติสังคม เนนการเสริมสรางคุณธรรม 
จริยธรรม การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม การพัฒนาการศึกษาที่เชื่อมโยงไปสูการเปนเศรษฐกิจสรางสรรค ส
วนมิติเศรษฐกิจมุงปรับโครงสรางการผลิตใหมีคุณภาพการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ และการพัฒนาศักยภาพแรงงาน
ใหสามารถเพ่ิมรายไดสูงขึ้น และยกระดับเปนชนชั้นกลาง ขณะที่มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
ลอม เนนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ภายใต ๖ ยุทธศาสตร ไดแก  
    (๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม  
    (๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน  
    (๓) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน  
    (๔) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม  
    (๕) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความม่ันคงในภูมิภาคและ  
    (๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน ซึ่งมีกรอบแนวทางเบื้องตน ดังนี้ 
              ๓.๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม มีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
        ๓.๑.๑) การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมใหทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร
างโอกาสในชีวิตใหแกตนเอง 
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        ๓.๑.๒) สรางโอกาสใหทุกคนเขาถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได เนนการสราง ภูมิคุมกันระดับ 
ปจเจกและสรางการมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 
        ๓.๑.๓) การเสริมสรางพลังใหทุกภาคสวนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใชชีวิตในสังคมและสรางการมีสวน 
รวมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองไดอยางมีคุณคาและศักดิ์ศรี 
       ๓.๑.๔) เสริมสรางความสัมพันธของคนในสังคมใหแนนแฟนเปนน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
           ๓.๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืนเพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่ม
วัยใหมีศักยภาพดวยการเสริมสรางทักษะให มีจิตสาธารณะ ๕ ดาน ทั้งการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิตคิดเปนท า 
เปนการสังเคราะหความรูสั่งสม และตอยอดสนูวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกิดความคิดสรางสรรคการเปิดใจกวางพร
อมรับทุกความคิดเห็นและการปลูกฝงจิตใจที่มีคุณธรรมรวมทั้งเสริมสรางสภาพแวดลอมทางครอบครัว ชุมชน และ
สังคมใหมั่นคง และเอ้ือตอการพัฒนาคนอยางสอดคลองกับบริบท การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มี
แนวทางส าคัญ ดังนี้ 
       ๓.๒.๑) การสงเสริมคนไทยใหมีการเกิดท่ีมีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
      ๓.๒.๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคมุกันตอการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
      ๓.๒.๓) สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่องใหคนทุกกลุมทุกวัยสามารถเขาถึงแหล
งเรียนรูและองคความรูที่หลากหลาย ทั้งท่ีเปนวัฒนธรรม ภูมิปญญา และองคความรูใหม 
      ๓.๒.๔) เสริมสรางคานิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 
           ๓.๓) ยุทธศาสตรการสรางความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน เพ่ือสรางฐานภาคเกษตรให้ เขมแข็ง 
สามารถผลิตอาหารที่มีคุณภาพเพียงพอส าหรับผูบริโภคทุกคนภายในประเทศ เปนฐานการผลิตที่ท าใหเกิดความมั่นคง
ในอาชีพและรายไดใหกับเกษตรกร ตลอดจนความมั่นคงของยาจากสมุนไพรและแร สรางความสมดุลและมั่นคงของการ
ใชผลิตผลการเกษตร  เพ่ือเปนอาหารและพลังงาน ตลอดจนจัดหาพลังงานใหมีความมั่นคงเพียงพอกับความตองการใช
ในประเทศมีแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้ 
    ๓.๓.๑) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เปนฐานการผลิตภาคเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
    ๓.๓.๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสรางมูลคา 
    ๓.๓.๓) สรางความม่ันคงในอาชีพและรายไดใหแกเกษตรกร 
    ๓.๓.๔) สรางความม่ันคงดานอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
    ๓.๓.๕) สรางความม่ันคงดานพลังงานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเขมแข็งภาคเกษตร 
    ๓.๓.๖) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสรางความสมดุลดานอาหารและพลังงาน 
           ๓.๔) ยุทธศาสตรการสรางเศรษฐกิจฐานความรูและการสรางปจจัยแวดลอม เพ่ือสนับสนุนใหประเทศไทยเป
นศูนยกลางการผลิตสินคา และบริการในภูมิภาคบนพ้ืนฐานแนวคิดสรางสรรค และการสรางนวัตกรรมรวมทั้งตอยอด
องคความรู ใหสามารถสนับสนุนการสรางมูลคาในการปรับโครงสรางภาคการผลิตและบริการในทุกข้ันตอนตลอดหวงโซ
อุปทาน เพ่ือใหเศรษฐกิจสรางสรรค เปนพลังขับเคลื่อนใหมไปสูเศรษฐกิจที่สมดุลและยั่งยืนในระยะยาวพรอมกับสราง
ระบบประกันและบริหารจัดการความเสี่ยงในดานเศรษฐกิจ สรางบรรยากาศที่เสรีและเปนธรรมใหเอ้ือตอการผลิต 
การคา และการลงทุน รวมทั้งการพัฒนา ผูประกอบการใหมสรางเครือขายโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกสภายในที่
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
      ๓.๔.๑) พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิตและมูลคาผลผลิตทางการเกษตรใหสามารถแข
งขันไดในระยะยาวโดยไมกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมรวมทั้งสามารถรองรับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก 
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     ๓.๔.๒) พัฒนาภาคอุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน และสรางภูมิคุมกันจากผลกระทบจากป
จจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุมได และปรับตัวรับกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกไดอยางยั่งยืน 
     ๓.๔.๓) พัฒนาภาคบริการ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับสาขาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพยกระดับคุณภาพแหลง 
ทองเที่ยวใหสอดคลองกับความตองการของตลาดและชุมชน ใหเปนแหลงสรางรายไดหลักของประเทศ รวมถึง 
เปนแหลงกระจายรายไดสูทองถิ่นท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือ ในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาได 
อยางทั่วถึงและเปนธรรม 
     ๓.๔.๔) พัฒนากลุมสินคาเศรษฐกิจสรางสรรค เพ่ือสรางสรรคสินคาและบริการใหมๆ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร
างสรรค ซึ่งจะเปนอีกทางเลือกหนึ่งในการสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ และชวยสรางงาน  
สรางรายได และความภาคภูมิใจใหกับคน 
    ๓.๔.๕) พัฒนาภาคการคาและการลงทุนเพ่ือลดผลกระทบจากการพ่ึงพาตลาดหลักแกปญหาการขาดแคลน
แรงงานและวัตถุดิบในประเทศ รวมทั้งสรางประโยชนทางการคาและการลงทุนใหกับประเทศ และผูประกอบ 
การของไทย 
    ๓.๔.๖) พัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเปนพลังขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจใหเตบิโต 
อยางยั่งยืนบนฐานความรู ภูมิปญญา ความคิดสรางสรรค ดวยการสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาหรือผลักดัน ให
มีการน างานวิจัยไปตอยอดถายทอด และประยุกตใชประโยชนทั้งเชิงพาณิชย และชุมชนอันจะกอใหเกิดการแพร
กระจายขององคความรูและนวัตกรรม และน าไปสูการสรางรายได และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
    ๓.๔.๗) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส เพ่ือพัฒนาระบบการขนสงและสิ่งอ านวยความสะดวก  ใน
การขนสงใหมีประสิทธิภาพ สามารถรองรับตอการพัฒนาภาคเศรษฐกิจของประเทศ และลดภาระการลงทุน ของ
ภาครัฐ 
   ๓.๔.๘) ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและกฎระเบียบตางๆ ใหเอ้ือประโยชนตอการประกอบธุรกิจอยางเปนธรรม 
          ๓.๕) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค เพ่ือเตรียมพรอมและ
ปรับตัวเขาสูบริบทโลกและภูมิภาคที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะการเขาสูประชาคมอาเซียน พรอมกับเสริมสรางความ
ไดเปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งทางภูมิศาสตรเศรษฐกิจของประเทศ สงเสริมบทบาทไทยในเวที ระหวาง
ประเทศใหเดนชัด รวมทั้งบรรเทาผลกระทบเชิงลบ และประเด็นปญหารวมระหวางประเทศมีแนวทางส าคัญ ดังนี้ 
   ๓.๕.๑) ขยายความรวมมือภายใตกรอบความรวมมือตางๆ และความเปนหุนสวนกับประเทศ คูคาของไทยใน
ภูมิภาคตางๆ 
   ๓.๕.๒) เสริมสรางความเขมแข็งของกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ี ในการก าหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับจังหวัด
และกลุมจังหวัด ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานในทิศทางท่ีสอดคลองกับนโยบาย 
ระหวางประเทศ 
    ๓.๕.๓) พัฒนาฐานลงทุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันในภูมิภาค มุงเนนความรวมมือกับประเทศ 
เพ่ือนบานในการสรางฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor ซ่ึงเปนยุทธศาสตรเชิงพ้ืนที่ที่สามารถสนอง 
ตอบการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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    ๓.๕.๔) ปองกันภัยจากการกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และเชื้อโรคที่สงผลตอความ 
มั่นคงแหงชีวิต เศรษฐกิจ ความเปนอยู เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางมั่นคงในภูมิภาค 
    ๓.๕.๕) บูรณาการทุกภาคสวนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร ที่เก่ียวของกับการรักษาผลประโยชน์   
ของชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรอยางตอเนื่อง 
           ๓.๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน เพ่ืออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสูการเปนสังคมที่เป็น 
มิตรกับสิ่งแวดลอม และสรางภูมิคุมกันและเตรียมความพรอมในการรองรับ และปรับตัวตอผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ มีแนวทางส าคัญดังนี้ 
    ๓.๖.๑) การอนุรักษ ฟนฟู และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ๓.๖.๒) การปรับกระบวนทัศนการพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสูสังคมท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
    ๓.๖.๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการใชทรัพยากรของภาคการผลิต และบริการเพ่ือน าไปสูสังคมท่ีเปนมิตรกับ 
สิ่งแวดลอม 
    ๓.๖.๔) การจัดการสิ่งแวดลอมเมืองและโครงสรางพ้ืนฐาน 
    ๓.๖.๕) การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพ่ือใหสังคมมีความ 
ยืดหยุนและมีภูมิคมุกัน 
    ๓.๖.๖) การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพ โปรงใสและเปนธรรม 
ที่มา : ส านักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
                    ๒. ยุทธศาสตรประเทศ (Country strategy) 
            จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทาวาระพิเศษ 
เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพ่ือรวมกันวางยุทธศาสตร วิสัยทัศน  
เปาหมายและแนวทางในการท างานรวมกันในปงบประมาณ ๒๕๕๖ และเปนกรอบในการจัดท างบประมาณ 
ป ๒๒๕๕๗ ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในภาพรวมของการท างานรวมกันในรอบป ที่ผานมาซึ่งเดิม
ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งไดมีการบูรณาการรวมกับ
ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน (Asean Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชาคม
อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการท าเนียบรัฐบาล เพ่ือ
เตรียมความพรอมของหนวยงานที่เก่ียวของ ในการเขาสูประชาคมอาเซียนซึ่งเดิมประกอบ 
ดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจากบูรณาการเปนยุทธศาสตรประเทศ (Country strategy)ประกอบดวย ๔ 
ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเปนกรอบในการจัดท างบประมาณรายจาย
ประจ าปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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     วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีความเสมอภาคและเปนธรรม” 
หลักการของยุทธศาสตร “ตอยอดรายไดจากฐานเดิม สรางรายไดจากโอกาสใหม เพ่ือความสมดุลและการพัฒนาอย
างยั่งยืน” 
               วัตถุประสงค ๑. รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม 
                                 ๒. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน) 
                                 ๓. ลดตนตนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส  
  เปาหมายเชิงยุทธศาสตร ๑. การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม 
                                  ๒. การสรางรายไดจากโอกาสใหม 
                                  ๓. การลดรายจาย 
                                  ๔. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน 
ยุทธศาสตร ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ คือ 
       ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายได้  
ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ 
      ยุทธศาสตรที่ ๒ : การลดความเลื่อมล้า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก  
๒๐ แนวทางการด าเนินการ 
     ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก     
๑๑ แนวทางการด าเนินการ 
     ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internalprocess)  
ประกอบ  ดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
ยุทธศาสตรที่ ๑ : การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศรายไดปานกลาง 
(Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ  
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๑. ดานเกษตร ๑.๑ แผนที่การใชที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินคาเกษตร 
๑.๒ การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแตตนน้ าถึงปลายน้ า 

๒. ดานอุตสาหกรรม ๒.๑ แผนที่การใชที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 
๒.๒ ก าหนดและสงเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio – plastic,etc) 
๒.๓ การเพ่ิมขีดความสามารถให SME และ OTOP สูสากล 
๒.๔ การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยมาเพ่ิมมูลคา 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๓. การทองเที่ยวและบริการ ๓.๑ แผนที่การจัดกลุมเมืองทองเที่ยว 

๓.๒ เพ่ิมขีดความสามรถการทองเที่ยวเขาสูรายได ๒ ลานบาทตอป 
๓.๓ ไทยเปนศูนยกลาง medical tourism ของภูมิภาค 
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๔. โครงสรางพ้ืนฐาน ๔.๑ การพัฒนาระบบโลจสติกสและโครงสรางพ้ืนฐาน 
๔.๒ การลงทุนการใหบริการและประโยชน ICT 
๔.๓ การลงทุนโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 

๕. พลังงาน ๕.๑ นโยบายการปรับโครงสรางการใชและราคาพลังงานที่เหมาะสม 
๕.๒ การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
๕.๓ การเชื่อมโยงแหลงพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

๖. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค ๖.๑ การเสริมสรางความสามารถการแขงขนัของสินคา บริการและการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
๖.๒ แกไขกฎหมาย กฎระเบียบ รองรับปรุชาคมอาเซียน 
๖.๓ ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard 
๖.๔ เสริมสรางความสัมพันธและเสริมสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจ
และประเทศเพ่ือนบาน 
 

๗. การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแขงขัน 

๗.๑ การปรับปรุงขีดความสามารถในการแขงขัน (๑๐๐ ดัชนีชี้วัด) 
๗.๒ การพัฒนาการสราง Brand ประเทศไทย เปน Modern Thailand 
 

๘. การวิจัยและพัฒนา ๘.๑ ขับเคลื่อนคาใชจายดาน R & D เปนรอยละ ๑ ของ GDP 
๘.๒ Talent Mobility การใชประโยชนจากก าลังคน ดาน S & T 
๘.๓ การใชประโยชน Regional Science Parks 
๘.๔ การขับเคลื่อนขอริเริ่มกระบี่ตามกรอบความรวมมืออาเซียน 
 

๙. การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
 

๙.๑ การพัฒนาเมืองหลวง 
๙.๒ การพัฒนาเมืองเกษตร 
๙.๓ การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
๙.๔ การพัฒนาเมืองทองเที่ยว 
๙.๕ การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
๙.๖ การพัฒนาเมืองบริการการศึกษานานาชาติ 
๙.๗ การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการคาการลงทุน 
๙.๘ ปจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 
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ยุทธศาสตรที่ ๒ : การลดความเลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก                         
๒๐ แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๐. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๐.๑ ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กกอนวัยเรียน 

และการใช ICT ในระบบการศึกษา เชน แท็บเล็ตและอินเตอรเน็ตไรสาย 
เปนตน) 
๑๐.๒ พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

๑๑. การยกระดับคุณภาพชีวิตและ
มาตรฐานบริการสาธารณสุข 

๑๑.๑ การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 
๑๑.๒ การพัฒนาระบบคุมครองผูบริโภคพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๑๑.๓ สรางและพัฒนาความรวมมือระหวางไทยกับประเทศสมาชิก
อาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

๑๒. การจัดสวัสดิการสังคมและการ
ดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอย
โอกาส 

๑๒.๑ การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความ 
เทาเทียมคุณภาพชีวิต 
๑๒.๒ กองทุสตรี 

๑๓. การสรางโอกาสและรายไดแก
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน 
 

๑๓.๑ กองทุนตั้งตัวได 
๑๓.๒ กองทุนหมูบาน 
๑๓.๓ โครงการ sml 
๑๓.๔ โครงการรับจ าน าสินคาเกษตร 

๑๔. แรงงาน ๑๔.๑ การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ใหสอดคลองกับความ 
ตองการและพัฒนาทักษะผูประกอบการ 
๑๔.๒ การจัดการแรงงานตางดาว 
๑๔.๓ การพัฒนาระบบคุมครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมาย อยางทั่วถึงพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 

๑๕. ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความ 
เลื่อมล้ า 

๑๕.๑ การเขาถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

๑๖. การตอตานการคอรัปชั่นสราง
ธรรมมาภิบาลและความโปรงใส 

๑๖.๑ การรณรงคและสรางแนวรวมในสังคม 
๑๖.๒ การเสริมสรางธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน 

๑๗. การสรางองคความรูเรื่อง
อาเซียน 

๑๗.๑ ภาคประชาชน 
๑๗.๒ ภาคแรงงานและผูประกอบการ 
๑๗.๓ บุคลากรภาครัฐ 
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ยุทธศาสตรที่ ๓ : การเติบโตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย ๕ ประเด็นหลัก  
๑๑ แนวทางการด าเนินการ  
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๑๘. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน 

๑๘.๑ พัฒนาตัวอยางเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ๑๐ แหง เพื่อความ
ยั่งยืน 

๑๙. การลดการปลอยกาซเรือน
กระจก (GHG) 
 

๑๙.๑ การประหยัดพลังงาน 
๑๙.๒ การปรับกฎระเบียบ (เชน green building code) 
๑๙.๓ สงเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

๒๐ . นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม ๒๐.๑ ระบบภาษีสิ่งแวดลอม 
๒๐.๒ การจัดซื้อจัดจางสีเขียวในภาครัฐ 

๒ ๑ . การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการบริหารจัดการน้ า 
 

๒๑.๑ การปลูกปา 
๒๑.๒ การลงทุนดานการบริหารจัดการน้ า 
๒๑.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอมอาเซียน 

๒๒. การเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศ 

๒๒.๑ การปองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation 
andadaptation) 
๒๒.๒ การปองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

 
 
ยุทธศาสตรที่ ๔ : การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal process) 
ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
๒๓. กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย 

๒๓.๑ ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 
๒๓.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองคกรดานยุติธรรม 
๒๓.๓ ปรับปรุงระเบียบ ขอกฎหมายที่เปนขอจ ากัดตอการพัฒนา
ประเทศ 

๒๔. การปรับโครงสรางระบบราชการ ๒๔.๑ เพ่ิมประสิทธิภาพองคกรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างาน
ของภาครัฐดวยการสรางความพรอมในการบริหารการจัดการแบบ
บูรณาการ โดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 
๒๔.๒ ปองกันและปราบปรามทุจริตคอรัปชั่น 
๒๔.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพการใหบริการประชาชนดวยระบบ e-service 
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ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 

๒๕. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ ๒๕.๑ บริหารก าลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบันและ
เตรียมความพรอมส าหรับอนาคต 
๒๕.๒ พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พรอมบุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน 

๒๖. การปรับโครงสรางภาษี ๒๖.๑ ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหสนับสนุนการกระจายรายไดและ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขัน 
 

๒๗. การจัดสรรงบประมาณ ๒๗.๑ พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณใหสามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

๒๘. การพัฒนาสินทรัพยราชการที่ไม
ไดใชงานใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๒๘.๑ ส ารวจสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงาน 
๒๘.๒ บริหารจัดการสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงานใหเกิดประโยชน
สูงสุด 

๒๙. การแกไขปญหาความมั่นคงจั ง ห 
วัด ชา ยแ ดนภ าค ใต แล ะเสริมสร
างความม่ันคงในอาเซียน 
 

๒๙.๑ ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและสงเสริมการพัฒนาใน
พ้ืนที่ ๓ จังหวัด ชายแดนภาคใตกรอบนโยบายความมั่นคงแหงชาติ
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
๒๙.๒ การเสริมสรางความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

๓๐. การปฏิรูปการเมือง ๓๐.๑ กระจายอ านาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) 
 
         ๓. ยุทธศาสตรหลักท่ี คสช. ยึดถือเปนแนวทางในปจจุบัน มีทั้งหมด ๙ ดาน ดังนี้ 
    ๑) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมในสังคม 
    ๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาคนสูสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตอยางยั่งยืน 
    ๓) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
    ๔) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจสูการเติบโตอยางมีคุณภาพและยั่งยืน 
    ๕) ยุทธศาสตรการสรางความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
    ๖) ยุทธศาสตรการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 
    ๗) ยุทธศาสตรในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ ใหเกิดประโยชนกับ 
ประชาชน ในการใชบริการอยางแทจริง 
    ๘) ยุทธศาสตรในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติใหเกิดความม่ันคงและยั่งยืนใน
อนาคตใหทดเทียมอาเซียนและประชาคมโลก 
    ๙) ยุทธศาสตรในการปองกันและปราบปรามการทุจริต คอรรัปชั่นอยางยั่งยืน 
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            ๔. คานิยมหลักของคนไทยขึ้นมาใหชัดเจน เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง ดังนี้ 
     ๑) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
    ๒) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งที่ดีงามเพ่ือสวนรวม 
    ๓) กตัญ  ู ตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย 
    ๔) ใฝหาความรู หมั่นศึกษา เลาเรียน ทางตรงและทางออม 
    ๕) รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันงดงาม 
    ๖) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน 
    ๗) เขาใจ เรียนรู การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่ถูกตอง 
    ๘) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยเคารพผูใหญ 
    ๙) มีสติ รูตัว รูคิด รูท า รูปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
    ๑๐)รจูักด ารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรู
จักอดออมไวใชเมื่อยามจ าเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจาย จ าหนาย และขยายกิจการเมื่อมีความพรอม
โดยมีภูมิกันที่ดี 
    ๑๑) มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออ านาจฝายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัว 
ตอบาปตามหลักของศาสนา 
     ๑๒) ค านึงถึงผลประโยชนของสวนรวมและตอชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 
            ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร  
            แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย และสุรินทร
ระยะ ๔ ป พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน) ไดจัดท าขึ้นบนพื้นฐานการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส
วน ทั้งภาคราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจากทั้ง ๔ จังหวัด ทุก
ขั้นตอน ตั้งแตการรวบรวมและจัดท าขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การก าหนด  ต าแหนงทาง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศนเปาประสงครวม กลยุทธ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการจากการท างานรวมกันของทุกภาค 
สวน กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ จึงไดก าหนดต าแหนงทางยุทธศาสตร 
ของกลุมจังหวัดในอนาคต คือ 
    ๑. เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ๒. เปนแหลงการทองเที่ยวเชิงนิเวศน อารยธรรมและไหม 
    ๓. เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินคาในภูมิภาค และการคาชายแดน 
    ๔. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและไดปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน  
“แหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนยกลางผลิตภัณฑไหม และการทองเที่ยวอารยธรรมขอม” เปน 
“ศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรม ทองเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การคาชายแดน เชื่อมโยงกลุมอาเซียน” 
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เปาประสงครวม 
     ๑. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเขาสูครัวโลก 
     ๒. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ดานการทองเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุมประเทศอาเซียน 
     ๓. เพ่ือพัฒนาใหเปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินคาในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร Strategies Issues) จ านวน ๓ ดาน คือ 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ๑ เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเขาสู 
ครัวโลก 
เปาประสงค 
     ๑. ขาวหอมมะลิและผลิตภัณฑแปรรูปไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับทั้งในประเทศและตางประเทศ 
     ๒. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑแปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน 
     ๓. สงเสริมการปลูกออยเขาสูโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือใหไดมาตรฐาน 
     ๔. สงเสริมการเลี้ยงปศุสัตวเพ่ือการคาในประเทศและกลุมประเทศอาเซียน 
ประเด็นยุทธศาสตร ที่ ๒ ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร ดานการทองเที่ยว  ผลิตภัณฑไหมและการคา 
ชายแดน 
เปาประสงค 
๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการทองเที่ยวที่มีคุณภาพ และไดมาตรฐานสากลประเด็นยุทธศาสตร  
ที่ ๓ พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
เปาประสงค 
๑. สรางความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินคาและการคาชายแดน 
 
                   ๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนที่ 
สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
                   สรุปสาระส าคัญกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
            ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติใหจังหวัด และกลุมจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ และตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถิ่น ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดท ากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึด
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดให
สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนากลุมจังหวัด 
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             ๑. แนวคิดและหลักการ 
    ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ใหเกิดการพัฒนาที่สมดุลเปนธรรมและ 
มีภูมิคมุกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับแนวคิด  
“การพัฒนาแบบองครวม” ที่ยึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตรพระราชทาน เขาใจ  
เขาถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหสังคม 
สมานฉันท และอยูเย็นเปนสุขรวมกัน 
    ๑.๒ หลักการมุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ 
แผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนาสอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 
(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
            ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยส าคัญตอการ 
พัฒนาประเทศเปนผลใหจ าเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาที่ 
สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
    ๒.๑ พัฒนาพ้ืนที่ในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือเปนฐาน 
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 
๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชน พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่ อรัญ
ประเทศ-สระแกว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพานแนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่ 
-สุราษฎรธาน-ีนครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต North South Economic Corridor) 
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 
    ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศโดยเนนพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 
    ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเชิง
พ้ืนที่เชน การพัฒนาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนสงทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครง 
ขายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 
    ๒.๔ สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน ได
แก พัฒนาแหลงน้ าใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรมและการจัดใหมีการ
จัดการใชประโยชนที่ดินอยางมีประสิทธิภาพ 
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            ๓. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
    ๓.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนา 
    (๑) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว การตั้ง 
องคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือสงเสริมอ านวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และสงเสริมความร
วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน 
    (๒) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีทั้งรางกาย จิตใจ และสติปญญารอบรู 
เทากันการเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 
    (๓) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหารแกไข ปญหาความ 
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้  
อยางอบอนุ 
    (๔) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนที่ปาไมใหได 
๑๕.๙ ลานไร หรือรอยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาคปองกันการรุกพ้ืนที่ชุมน้ าา พัฒนาแหลงน้ าและระบบชลประทาน  
ฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมท าเกษตรอินทรีย 
    ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
- กลมุภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร มุงเนนการ 
พัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) พัฒนา 
การทองเที่ยวทั้งการทองเที่ยวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคาเพ่ิมและพัฒนาเสนทาง 
    ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 
(๑) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทงุกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเสนทางทองเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(๗) โครงการฟนฟูลุมน้ าชีตอนบนและลุมน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 
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                 ๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป(พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐) 
            วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเทียว ศูนย์กลาง Logistic 
อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันส าปะหลัง และพลังงานส าคัญของประเทศ และสร้างสังคมสิ่งแวดล้อม 
ที่มีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองน่าอยู่รองรับประชาคมอาเซียน) 
            เปาประสงค 
๑. พัฒนาจังหวัด เปนเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุงสูเมืองที่นาอยู 
๒. พัฒนาสังคมอยางทั่วถึงและยั่งยืน 
๓. พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสง พลังงานสะอาด และศูนยกระจายสินคารองรับความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๔. พัฒนาสินคาเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุงสูครัวโลก 
๕. เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาดและการทองเที่ยวสีเขียว 
          ประเด็นยุทธศาสตร 
๑. พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู
ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
๒. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
๓. พัฒนาคุณศักยภาพภาพการทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชนเพื่อสรางและกระจายรายไดสูประชาชนในพื้นท่ี 
๔. พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ าอยางบูรณาการ 
๖. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
 

           แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๐ 
            วิสัยทัศน  “โคราช เมืองหลวง แหงภาคอีสาน” 
            ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑. พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือ 
พัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
๒. พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
๓. พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวและผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและกระจายรายไดสูประชาชนในพื้นท่ี 
๔. พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงยั่งยืนเพื่อมุงสูการเปนเมืองนาอยู 
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ าอยางบูรณาการ 
๖. สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
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            ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและ
เชื่อมโยงหวงโซอุปทานเพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
     เปาประสงค 
- เปนศูนยกลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสูการเปน “ครัวของโลก” 
- มีปจจัยแวดลอมที่เขมแข็งและศักยภาพสูงตลอดหวงโซการผลิต 
- เปนฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญที่สุดในอาเซียน 
กลยุทธ ประกอบดวย ๕ กลยุทธดังตอไปนี้ 
    ๑) พัฒนาคุณภาพปจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคเกษตรกรรม เพื่ออาหารปลอดภัย 
    ๒) สนับสนุนเครือขายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาและพัฒนามาตรฐาน 
สินคาสูสากล 
    ๓) พัฒนาการสรางตราสินคา (Branding)ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ 
    ๔) สงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือเปนพลังงานทดแทนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   ๕) พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมสะอาดอยางเปนระบบ 
 
            ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
           เปาประสงค 
- เปนศูนยกลางการคาการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน
บุคลากร      และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางสมดุล 
            กลยุทธ ประกอบดวย ๔ กลยุทธดังตอไปนี้ 
    ๑) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสรางพ้ืนฐานดานการคมนาคมขนสงในจังหวัดและไปสูภูมิภาคอินโดจีน 
    ๒) พัฒนาสิ่งอ านายความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกสการคาและการลงทุน 
    ๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผูประกอบการ SMEs ดานโลจิสติกส การคาและการลงทุน เพื่อเพ่ิมขีด 
ความสามารถในการแขงขัน 
    ๔) พัฒนาฐานขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานโลจิสติกส การคาและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 
            ประเด็นยุทธศาสตรที ่๓ พัฒนาคุณศักยภาพภาพการทองเที่ยว และผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและ 
กระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนที่ 
            เปาประสงค 
– เปนศูนยกลางการทองเที่ยวสีเขียว แหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตรอารยธรรมขอมที่เกาแก
เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบานสูสากล 
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            กลยุทธ ประกอบดวย ๕ กลยุทธดังตอไปนี้ 
    ๑) พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการทองเที่ยวและแหลงทองเที่ยวใหมีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหลงทองเที่ยวใน 
จังหวัดสูภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน 
    ๒) สงเสริมกิจกรรมการทองเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักทองเที่ยวตลอดทั้งป 
    ๓) พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาชองทางการตลาดของผลิตภัณฑชุมชน OTOP โดยเฉพาะผลิตภัณฑไหม
และเครื่องปนดินเผาดานเกวียน 
    ๔) พัฒนาบุคลากรและการใหบริการทองเที่ยว 
    ๕) วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยวของจังหวัด 
 
            ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
            เปาประสงค 
- เปนเมืองนาอยูวัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดลอม คนมีคุณภาพ คุณธรรม มีความสัมพันธดีทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
- ลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจอยางเปนธรรม ประชาชนมีชีวิตความเปนอยทูี่ดีขึ้นจากการมีงานท าและมีรายได
และแกไขปญหาความยากจนอยางยั่งยืน 
            กลยุทธ ประกอบดวย ๖ กลยุทธดังตอไปนี้ 
    ๑) สงเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนใหแข็งแรง 
    ๒) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเขาถึงการศึกษา 
    ๓) สงเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
    ๔) สรางงาน รายได และพัฒนาองคความรูและทักษะแรงงาน 
    ๕) ชวยเหลือผูสูงวัย ผพิูการทุพพลภาพ และผูดอยโอกาสทางสังคม และเสริมสรางครอบครัวอบอุน 
     ๖) เสริมสรางจิตส านึกสาธารณะและการมีสวนรวมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชนและสังคม    
อยางยั่งยืน 
 
            ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการน้ าอยาง
บูรณาการ 
            เปาประสงค 
– เปนศูนยการบริหารจัดการน้ าอยางเปนระบบเพ่ือปองกันปญหาภัยแลง อุทกภัย และน้ าเสีย 
- ภาคีทุกภาคสวนมีสวนรวมในการอนุรักษ ฟนฟู ดูแล รักษาแหลงน้ าในพ้ืนที่อยางเปนระบบตอเนื่อง 
           กลยุทธ ประกอบดวย ๖ กลยุทธดังตอไปนี้ 
    ๑) พัฒนา ฟนฟู อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่มีคุณภาพและสะอาด 
    ๒) บริหารจัดการน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหลงน้ าผิวดินและใตดิน เพ่ืออุปโภคบริโภคเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 
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    ๓) พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหลงน้ าตนทุนเพียงพอ และมีคุณภาพตอการใชประโยชนทาง 
เศรษฐกิจและสังคม 
    ๔) สนับสนุนเกษตรกรท าแหลงน้ าในไรนา พรอมผันน้ าจากลุมน้ าอ่ืนๆ และสรางระบบโครงขายอยางมี 
ประสิทธิภาพ 
    ๕) สรางความรูความเขาใจเรื่องการใชน้ าการตะหนักถึงคุณคาน้ าและอนุรักษฟนฟูแหลงน้ าอยางมีสวนรวม 
    ๖) วิจัยและพัฒนาองคความรูและขอมูลเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๖ สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบานเมือง 
            เปาประสงค 
- เปนศูนยกลางกองก าลังเสริมสรางความม่ันคงทางการทหารที่ส าคัญในภูมิภาคและประเทศ 
- เปนศูนยประสานเครือขายการบริหารจัดการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและปญหาสังคมความ 
มั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบาน 
            กลยุทธ ประกอบดวย ๕ กลยุทธดังตอไปนี้ 
    ๑) สงเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขของชาติ 
    ๒) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน และปองกันปราบปรามยาเสพติด 
    ๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
    ๔) สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 
    ๕) สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 
    ๘. แนวทางการด าเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑. กลมุ อปท. ที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เสนทางคมนาคมไมครอบคลุมและ 
ทรุดโทรม 
 

- จัดท าแผนยุทธศาสตรการพัฒนา อปท. โดยการพัฒนาระบบ 
คมนาคม การไฟฟา การพัฒนาแหลงน้ าและระบบน้ าประปาใหไดมาตรฐาน 
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
- สนับสนุนการเชื่อมถนนในความรับผิดชอบของ อปท. การจัดท าปาย 
เสนทางสองภาษาใหมีความชัดเจน เพ่ืออ านวยความสะดวกในการสัญจร 

ปญหารุกรานที่ดินท ากินทรัพยากร 
ปาไมถูกท าลายและแหลงน้ าเนาเสีย 
 

- ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม รวมถึงการวางแผนจัดการระบบปลอยน้าเสียและการจัดเตรียม
พ้ืนที่ทิ้งขยะ 
- สงเสริมการอนุรักษปาไมและสิ่งแวดลอม โดยการปลูกปารักษาสมดุล
ธรรมชาติ การพัฒนาและปรุงทัศนียภาพของแหลงทองเที่ยว 
- สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนในการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 
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ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

ปญหาโรคติดตอ โรคระบาดและความไม
เพียงพอของเจาหนาที่สาธารณสุข 
 

- จัดเตรียมความพรอมตานบุคลากรและอุปกรณทางการสาธารณสุข เพื่อป
องกันโรคติดตอและโรคระบาดในพ้ืนที่ปญหาการสื่อสารซึ่งอาจ 
กอใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน 
- สงเสริมการเรียนภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศเพ่ือนบานและ
พัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหมีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกัน 
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับประเทศเพ่ือนบาน 

ปญหาอาชญากรรมขามชาติ การ
ลักลอบคามนุษยอาวุธและ 
ยาเสพติด 

- จัดหาอาสาสมัครสอดสองดูแลความผิดปกติประจ าชุมชน หากพบวามี
ความผิดปกติใหประสานหนวยงานที่รับผิดชอบ เพื่อด าเนินการ  ตอไป 

 

๒. กลมุ อปท. ที่ตองสงเสริมดานโครงสรางพ้ืนฐานและระบบคมนาคม 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

เสนทางคมนาคมไมครอบคลุมและ 
ทรุดโทรม 
 

- สนับสนุนงบประมาณกอสราง และปรับปรุงระบบคมนาคมให้ได
มาตรฐาน โดยใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
- ให อบจ. เปนเจาภาพหลักในการพัฒนาแบบองครวมโดยด าเนินการ
พัฒนาเสนทางคมนาคมใน อปท. ที่ขาดแคลนงบประมาณ 

สถานีบริการดานพลังงานไมเพียงพอ
และปดบริการเร็ว 

- สนับสนุนใหมีการใชพลังงานทางเลือก 

พ้ืนที่ดานชายแดนมีความคับแคบไม
สามารถรองรับการจราจรในชั่วโมง 
เรงดวน 

- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดใหมีศูนยบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุด
เดียว (One Stop Service) การตรวจปลอยจุดเดียว (Single Services 
Inspection) และดานศุลกากรแบบ Single window 
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๓. กลมุ อปท. ที่ตองสงเสริมดานการคาและการลงทุน 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
อุปสรรคในการเขาถึงแหลงเงินทุน -สนับสนุนใหสถาบันการเงินผอนปรนการปลอยสินเชื่อในภาคอุตสาหกรรม 

SMEs ที่มีศักยภาพในการขยายและปรับปรุงเทคโนโลยีใหมในอัตรา
ดอกเบี้ยต้ า 
-สนับสนุนแหลงเงินทุนส าหรับเกษตรกร 

ผูประกอบการขาดความรูความเขาใจ
เรื่องกฎระเบียบพิธีศุลกากรสงผลใหมี
การลักลอบท าการคาตามแนวชายแดน 

- ประสานหนวยงานที่เกี่ยวของในการสรางความรูความเขาใจ ทางดาน
การคาการลงทุนและเรื่องระเบียบพิธีศุลกากร 

ไมมีจุดกระจายสินคาและศูนยบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ 
 

- สงเสริมการด าเนินการกอสรางศูนยกระจายและสงสินคาและศูนยบริการ
เบ็ดเสร็จ โดยให อปท. อ านวยความสะดวกในเรื่องขอมูลขอ 
เสนอแนะ และประสานใหเอกชนด าเนินการ 
- จัดท าผังเมืองรวมเพ่ือเปนทิศทางในการพัฒนาพ้ืนที่การคาการลงทุน 

สินคาและการบริการที่แตละประเทศมี
ลักษณะคลายกัน 
 

- สงเสริมและพัฒนาดานการรวมกลุมผูประกอบการในลักษณะของการ
รวมกลุมเครือขายอุตสาหกรรมและเกษตรกรรมเพ่ือใหผูประกอบการมี
ความเขมแข็งและสามารถเพ่ิมขีดอ านาจตอรองกับผูคารายใหญได 

ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ 
เผยแพรขอมูล 
 

- เรงรัดใหมีการจัดท าระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีใหครอบคลุมทุก อปท. เชน ภาษี
โรงเรือน ภาษีปาย เปนตน 
- อ านวยความสะดวกในเรื่องการจดทะเบียนการคา (อบจ.) 

๔. กลมุ อปท. ที่ตองสงเสริมดานการทองเที่ยว 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ขาดระบบบริหารจัดการและ 
บูรณาการแหลงทองเที่ยว/การพัฒนา
บุคลากรดานการทองเที่ยว/การ
บ ารุงรักษาและฟนฟูแหลง 
ทองเที่ยว 
 

- พัฒนาการบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวใหเปนระบบและมีคุณภาพ  
ไดแก การพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ,การสรางเสนทางเครือขาย 
ทองเที่ยว/กิจกรรมทองเที่ยวรวมกันระหวาง อปท.ที่มีแหลงทองเที่ยว/ 
กิจกรรมทองเที่ยวเชื่อมโยงกันในจังหวัดและจังหวัดที่อยูติดกัน,การจัด การ
ความรูดานการทองเที่ยว, เปนตน 
- พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวทุกภาคสวนใหมีความรูความเขาใจใน  
ดานการบริการและดานภาษเพ่ือเปนการสรางมาตรฐานและความ
ประทับใจแกนักทองเที่ยว 
- ประสานทุกภาคสวนใหบ ารุงรักษา ฟนฟูและพัฒนาแหลงทองเที่ยว โดย
น าการจัดการความรูมาใชในการด าเนินงาน 
- จัดเก็บภาษีจากแหลงทองเที่ยว 
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ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
การประชาสัมพันธไมตอเนื่อง/สิ่งอ านวย
ความสะดวก เชน ปายชี้ทาง และศูนย
บริการนักทองเที่ยวยังไมไดมาตรฐาน 

- เพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวและกิจกรรมการ 
ทองเที่ยวในรูปแบบตางๆ ไดแกเว็บไซด,สื่อวิทยุ,และโทรทัศน 
- จัดตั้งศูนยบริการนักทองเที่ยวที่ไดมาตรฐานและมีเจาหนาที่มีความรู
ภาษตางประเทศใหบริการ 
- ประชาสัมพันธใหนักทองเที่ยวทราบถึงระเบียบและกฎจราจรของ
ประเทศไทยและก าชับใหเจาหนาที่ท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
เขมงวดกวดขันเพ่ือความปลอดภัยของนักทองเที่ยว 

 
๕. กลมุ อปท. ที่ตองสงเสริมดานการศึกษา 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
เจาหนาที่และประชาชนสวนใหญไม 
สามารถใชภาษาอังกฤษและภาษา 
ประเทศเพ่ือบานในการสื่อสารได 
อยางมีประสิทธิภาพ 
 

- สนับสนุนใหสถาบันทางการศึกษาเรงรัดพัฒนาเยาวชนใหสามารถใช
ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นและ
ตลาดแรงงาน 
- จัดสรรงบประมาณในการจางครูสอนภาษอังกฤษและภาษาประเทศเพ่ือ
นบาน/ครูชาวตางชาติใหเพียงพอกับความตองการของโรงเรียน 
- ปรับปรุงหลักสูตรการสอนภาษาตางประเทศโดยเนนที่การฟงและพูดเพ่ือ
ติดตอสื่อสารกับชาวตางชาติ 

การสืบคนขอมูลของหนวยงาน 
ภายในประเทศมีอยูอยางจ ากัดเนื่องจาก
การจัดท าขอมูลไมเป็นระบบและมี
ความลาหลัง 

- สรางชองทางการติดตอสื่อสารที่เปนภาษาสากลแลมีการ 
ปรับเปลี่ยนขอมูลใหมีความทันสมัยอยูเสมอ 

การเรียนการสอนของไทยไม 
สอดคลองกับประเทศสมาชิกอาเซียน 
 

- ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับประเทศสมาชิก 
เพ่ืออ านวยความสะดวกในการศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยน 
นักเรียน และการศึกษาตอ 
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนนักเรียนทุนกับประเทศเพ่ือนบาน 
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๖. กลมุ อปท. ที่ตองสงเสริมดานสาธารณสุข 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ปญหาโรคติดตอ โรคระบาด และ 
สุขอนามัย 

- สงเสริมดานสาธารณสุขขั้นมูลฐาน ทั้ง ๑๔ ดาน ไดแก 
๑) การสุขศึกษา (health education) 
๒) โภชนาการ (nutrition) 
๓) การจัดหาน้ าสะอาดและการสุขาภิบาล (Water Supplyand 
Sanitation) 
๔) การเฝาระวังโรคประจ าถิ่น (Surveillance for LocalDisease 
Control) 
๕) การสรางภูมิคุมกันโรค (Immunization) 
๖) การอนามัยแมและเด็กและการวางแผนครอบครัว 
(Maternal Child Health and Family planning) 
๗) การรักษาพยาบาลขั้นพ้ืนฐาน (SimpleTreatment) 
๘) การจัดหายาที่จ าเปน (Essential Drugs) 
๙) สุขภาพจิต (Mental Health) 
๑๐)ทันตสาธารณสุข (Dental Health) 
๑๑)การอนามัยสิ่งแวดลอม (Environmental Health) 
๑๒)การคุมครองผูบริโภค (Consumer Protection) 
๑๓)การปองกันและควบคุมอุบัติเหตุ และโรคไมติดตอ 
(Accident and Noncommunicable DiseaseControl) 
๑๔)การปองกันและควบคุมโรคเอดส AIDS) 
- วางแผนรองรับการเขามาของแรงงานและนักทองเที่ยวโดยการจัดตั้งหน
วยงานเพื่อรองรับการตรวจโรค ปองกันโรค และรักษาโรค 
- ก าหนดมาตรการตรวจเยี่ยมแหลงเสื่อมโทรมที่มีความเสี่ยงดานสุขภาพ
และยาเสพติดอยางจริงจัง 
- พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน ซึ่งอยู
ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุขใหเปนก าลังส าคัญของ อปท. 
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๗. กลมุ อปท. ที่ตองสงเสริมดานสิ่งแวดลอม 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ปญหาขยะ แหลงน้ าเนาเสีย มลพิษทาง 
อากาศ การรุกรานที่ดินท ากิน และการ 
ท าลายทรัพยากรปาไม 

- จัดระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและให อบจ. เปนแมขายใน 
การสราง โรงก าจัดขยะรวมและการแยกขยะ 
- วางระบบก าจัดน้ าเสียรวมในเขต อปท. 
- ออกขอบัญญัติและเทศบัญญัติดานทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดลอม รวมถึงการดูแลรักษาทรัพยากรตนน้ าและบังคับ 
ใชกฎหมายอยางเขมงวด 
- จัดการที่ดินท ากินและแบงเขตพ้ืนที่ปาอุทยานและปาสงวนใหมี 
ความชัดเจน 
- สงเสริมการศึกษาและการมีสวนรวมของประชาชนในเรื่องการ 
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของทองถิ่น เชน 
การจัดตั้งอาสาสมัครรักษาปาและอาสาสมัครจัดการขยะชุมชน 
 

 
๘. กลมุ อปท. ที่ตองการสงเสริมดานอัตลักษณ 
 

ผลกระทบ แนวทางการด าเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
การสงเสริมอัตลักษณของตนเองและการ
เรียนรูอัตลักษณของประเทศ 
เพ่ือนบาน“รเูขา รูเรา” 
 

- สงเสริมใหสถาบันการศึกษาเปนหนวยงานหลักในการถายทอดอัต
ลักษณของชุมชน อัตลักษณอาเซียน และเผยแพรวัฒนธรรมจารีต
ประเพณีของประเทศเพ่ือนบาน 
- ปลูกฝงอัตลักษณที่ส าคัญใหแกเด็กและเยาวชน เชน ภาษาพูด ภาษา
เขียน ภาษาทองถิ่น การแตงกาย การละเลนพ้ืนบาน อาหารและขนมไทย 
- สงเสริมการศึกษาและคนควาถึงแหลงที่มาของวัฒนธรรมทองถิ่น เพื่อ
เชื่อมโยงใหรสูึกผูกพันเปนหนึ่งเดียวกัน 
- สงเสริมการรวมกลุมของประชาชนที่มีวิถีชีวิตที่แสดงถึงอัตลักษณ
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถิ่น 
- จัดท าเอกสารเพ่ือเผยแพรประวัติศาสตรและอัตลักษณของทองถิ่น 
- จัดท าพิพิธภัณฑพ้ืนบานหรือหอจดหมายเหตุ หอสมุดทองถิ่น 
หรือเผยแพรอัตลักษณความเปนไทย 
- สงเสริมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและอัตลักษณระหวางไทยและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน เชน การจัดการแขงขันกีฬาพื้นบาน 
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 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
 

 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
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  ต าบลชุมพวงมีความหลากหลายในด้านอาชีพวัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ และ
ขณะเดียวกันก็ยังมีปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขและปรับปรุงอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการคมนาคม 
ปัญหาเรื่องน้ าอุปโภค บริโภคปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความสามัคคีและสมานฉันท์ในองค์กรและในต าบลรวมถึง
ปัญหาความไม่โปร่งใสในการบริหารงานของต าบล คณะผู้บริหารได้วางแผนนโยบายโดยค านึงถึงแนวนโยบายของ
รัฐบาลและของจังหวัดให้สอดคล้องกับของต าบลที่จะด าเนินการภายใต้นโยบาย “คุณธรรมน าบริหาร” โดย
วิสัยทัศน์ที่ว่า ประชาชนมีอาชีพ และรายได้ที่ม่ันคง สังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสภาพแวดล้อมที่
น่าอยู่อาศัย การบริหารมีความโปร่งใสและเป็นธรรม สืบสานวัฒนธรรมของชาติ และจะยึดแนวนโยบายที่ให้ไว้กับ
ประชาชนต าบลชุมพวงในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งที่ผ่านมามีรายละเอียดของนโยบายแบ่งเป็น ๘ ด้าน
ดังต่อไปนี้ 
 

1. ด้านนโยบายเร่งด่วน 
1.1  สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์การภาครัฐและเอกชน ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล โดยการ

ท าให้เห็นถึงความจริงใจ จริงจังที่จะแก้ปัญหาต่างๆ ในภาคส่วนด้วยความโปร่งใส 
1.2  สร้างความมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ และการด าเนินกิจการต่างๆ ขององค์กรบริหารส่วน

ต าบล โดยยึดแนวทางหลักการบริหารด้วยความคุณธรรมและความถูกต้อง 
2. ด้านเศรษฐกิจ 

2.1  ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
2.2  ส่งเสริมอาชีพเกษตรทุกสาขาอาชีพ และส่งเสริมให้ท าเกษตรยั่งยืน 
2.3  ส่งเสริมการท าอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในต าบลทั้งในด้านเงินทุนและวิชาการ 
2.4  จัดสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพให้พอเพียง และ

มีคุณธรรม เช่น ถนน แหล่งน้ า ไฟฟูา ประปา เป็นต้น 
2.5  ส่งเสริมให้มีระบบสหกรณ์ต าบล ให้มีการร่วมมือกันในระบบการผลิต และการจ าหน่าย 
2.6  ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงาน และการใช้พลังทดแทน 

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
3.1  สร้างและปรับปรุงถนน ให้พอเพียงและมีคุณภาพในการสัญจรและขนส่งผลผลิตทางการเกษตร 
3.2  ขยายเขตไฟฟูาให้มีใช้ทุกครัวเรือน รวมทั้งการติดตั้งไฟฟูาตามสถานที่สาธารณะ 
3.3  สร้างและปรับปรุงแหล่งน้ า เพ่ืออุปโภคและบริโภคและเพ่ือการเกษตรโดยการขุดสระน้ าบ่อน้ า 

และระบบประปา 
3.4  สร้างปรับปรุง อาคารและสถานที่สาธารณะให้พอเพียงและมีคุณภาพ 

 
 
 

4. ด้านสังคม 
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๔.๑ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในต าบลและผู้มาเยี่ยมเยือน โดยการ
ประสานงานกับทางต ารวจ อปพร. เป็นต้น 
๔.๒ จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่อาศัย และมีความปลอดภัย 

๔.๓ ต่อต้านยาเสพติดโดยการรณรงค์ในเรื่องของโทษและภัย และส่งเสริมและจัดการกีฬาให้
เยาวชน และประชาชนได้ร่วมกิจกรรม 

๔.๔ เสริมสร้างสุขภาพของประชาชนให้แข็งแรง สดใส ร่าเริง โดยการร่วมประสานงานกับสถานี
อนามัย อสม. โรงเรียน และผู้น าหมู่บ้าน 

 ๕. ด้านสิ่งแวดล้อม 
๕.๑ จัดภูมิทัศน์ของต าบล สถานที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะให้น่าอยู่อาศัยและ น่าใช้งาน 
๕.๒ ก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูล โดยขยายงานบริหาร ก าจัดขยะให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
๕.๓ รักษาดูแล ปรับปรุงที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติของต าบล 
๕.๔ สร้างความปลอดภัยในเรื่องชองมลภาวะ 
๕.๕ รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 

 ๖. ด้านการศึกษา 
  ๖.๑ สนับสนุนทางด้านการศึกษาทุกโรงเรียนในต าบล 
  ๖.๒ การพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนโดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของต าบล 
  ๖.๓ ส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน 
 ๗. ด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
  ๗.๑ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของศาสนา 
  ๗.๒ รักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติ 
  ๗.๓ สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป 
  ๗.๔  ส่งเสริมศิลปะของท้องถิ่น 
  

๘. ด้านบริหาร 
๘.๑ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ๘.๒ การบริหารโดยความโปร่งใสและความเป็นธรรม 
  ๘.๓ การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็วและเท่าเทียม 
  ๘.๔ ประสานงานและสนับสนุนกลุ่มและองค์กรต่างๆในต าบลให้มีบทบาทมากข้ึน 

 ๘.๕ สร้างเสริมความสามัคคีและความสมานฉันท์ในองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชน 
                 ในต าบล 

 
 

ส่วนที่ ๔ 
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

           “ประชาชนมีชีวิตที่ดีพร้อม  สภาพแวดล้อมน่าอยู่  มุ่งสู่การบริหารจัดการที่ดี” 
 
 ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วน
ราชการ  รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุม
พวง  ๖  ด้าน  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 เป้าหมาย 
  เพ่ือก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงงานโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง   เช่น  
เส้นทางคมนาคม  แหล่งน้ า  ประปา  ไฟฟูา  โทรศัพท์  ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้ได้มาตรฐาน  มีความสะดวก
ปลอดภัยในการสัญจรไป – มา  มีแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค  อุปโภคและท าการเกษตรอย่างเพียงพอตลอดปี  
ประชาชนมีไฟฟูาใช้ครบทุกครัวเรือน มีโทรศัพท์สาธารณะไว้บริการอย่างเพียงพอ  เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ต่อไป 

 แนวทางการพัฒนา 
๑. การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทางระบายน้ าและการปรับปรุงบ ารุงรักษาใน

เขตชุมชนและท้องถิ่น 
  ๒.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
  ๓.  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
  ๔.  การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 

 ตัวช้ีวัด 
  ๑.  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๒.  ร้อยละของจ านวนไฟฟูาสาธารณที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  ๓.  ร้อยละของแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรและเพ่ือการอุปโภคบริโภคได้รับการปรับปรุงให้ใช้การได้ 
  ๔.  ประชาชนมีน้ าประปาสะอาดส าหรับอุปโภคบริโภคท่ีเพียงพอ 
 
 
 
๒.  ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
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 เป้าหมาย 
เพ่ือก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงและจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการบริโภค  อุปโภคและท าการเกษตร เพ่ือให้

ประชาชนได้รับความสะดวกในการช้ าอุปโภค บริโภค และท าการเกษตรอย่างพอเพียงตลอดปี 
 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ก่อสร้าง ขุดลอก ปรับปรุง และรักษาแหล่งน้ าทั้งที่มีอยู่ตามธรรมาชาติและที่จัดสร้างขึ้นให้   
  ๒.  พัฒนาแหล่งน้ า ขยายระบบชลประทานและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
  ๓.  การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
  ๔.  การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 

 ตัวช้ีวัด 
  ๑.  จ านวนแหล่งน้ าที่ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม 
  ๒.  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาก่อสร้างแหล่งน้ า 
  ๓.  ผลผลิตทางการเกษตรที่เพ่ิมข้ึน 
  ๔.  ระบบน้ าประปามีมาตรฐาน สะอาด  สุขภาพอนามัยที่ดีขึ้นของประชาชน 
 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  และส่งเสริมการเกษตร 

เป้าหมาย 
  เพ่ือส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิต  มีการสร้างงานอาชีพ
ในชุมชน พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานของประชาชน  สนับสนุนด้านเทคโนโลยี วัสดุอุปกรณ์การผลิต  การบริหาร
จัดการการผลิต  การตลาด เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและพัฒนาผลผลิตให้ได้มาตรฐาน ให้ชุมชนสามารถด ารงอยู่ได้ด้วย
ความเข้มแข็ง  และพ่ึงพาตนเองได้  โดยยึดหลักของเศรษฐกิจพอเพียง 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  ส่งเสริมและจัดตั้งกลุ่มอาชีพและกลุ่มสตรีให้มีอาชีพเสริม สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
  ๒.  ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรแก่ประชาชนในต าบล 
  ๓.  ส่งเสริมการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลิต กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในต าบล 
  ๔.  พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพทางการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
  ๕.  ส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตามแนวทฤษฏีใหม่ 

ตัวช้ีวัด 
๑. จ านวนผลิตภัณฑ์สินค้าต าบลที่เพ่ิมขึ้น 

 ๒.  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของครัวเรือนที่ด าเนินกิจกรรมตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๓.  จ านวนกลุ่มอาชีพในต าบลที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
 ๔.  สัดสว่นของประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 

๔.  ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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เป้าหมาย 
  เพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี  มีสุขภาพจิตดี มีความสุขในการด ารงชีวิต  
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความร่วมมือร่วมใจที่จะพัฒนาชุมชน  เอ้ืออารีต่อกัน  ร่วมกันอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีให้ด ารงอยู่อย่างยั่งยืน ประชาชนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตดี มี
ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพอนามัย   การปูองกันโรคติดต่อ   มีการออกก าลังกายให้ร่างกายแข็งแรงมีภูมิ
ต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา ห่างไกลยาเสพติด ตลอดจนการให้ความรู้
เกี่ยวกับการปูองกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยที่อาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและชีวิต  เพราะหากประชาชนมีร่างกาย
แข็งแรง มีสติปัญญา ก็จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ยกระดับการศึกษาของ
ประชาชน ให้ประชาชนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีสถานที่แสวงหาความเพ่ือรู้พัฒนาตนเอง  มีแหล่งข้อมูล
ข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา ก้าวทันยุคของความเจริญด้าน
เทคโนโลยีที่เหตุการณ์ต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา  

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  สนับสนุนให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนประจ าต าบล เช่น ห้องสมุดชุมชน อินเตอร์เน็ต
ต าบล ศนูย์ข้อมูลข่าวสารประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
  ๒.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อ 
HIV  และคนยากจนให้ทั่วถึง 
  ๓.  การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก ทางน้ า 
  ๔.  การสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
  ๕.  การปูองกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
  ๖.  การส่งเสริมด้านศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประจ าชาติ และประเพณีท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัด 
  ๑.  ร้อยละของประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวมเร็วและท่ัวถึง 

๒. เด็ก สตรี  คนชรา ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติดเชื้อ HIV  มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

๓.  จ านวนโครงการด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/  ทางน้ า
ที่ด าเนินกรในปีงบประมาณ 

๔.  สัดสว่นของประชากรเจ็บปุวยน้อยลง 
๕.  จ านวนโครงการด้านการปูองกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติดที่ด าเนินการใน

ปีงบประมาณ 
๖.  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งที่เอาชนะยาเสพติด 
๗.  ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความภูมิใจในความเป็นไทย 
 
 
 
 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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เป้าหมาย 
  เพ่ือให้มีทรัพยากรไว้ใช้ได้นานและเกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่ามากที่สุด โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การบ ารุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  การบ าบัดและการฟ้ืนฟู เพ่ือลดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรด้วยการบ าบัด
ก่อน เช่น การบ าบัดน้ าเสียจากบ้านเรือนหรือโรงงานอุตสาหกรรม  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียใน
ชุมชนหรือท้องถิ่นก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะ   รวมถึงการฟ้ืนฟูธรรมชาติให้กลับสู่สภาพเดิม เช่น ปลูกปุา
เพ่ือฟ้ืนฟูความสมดุลของปุาให้กลับมาอุดมสมบูรณ์ และการเฝ้าระวังดูแลป้องกันไม่ให้ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมถูกท าลาย  เช่น   การเฝูาระวังการทิ้งขยะ สิ่งปฏิกูลลงแม่น้ า คูคลอง การจัดการกับขยะมูลฝอย  การ
จัดท าแนวปูองกันไฟปุา 

 แนวทางการพัฒนา 
  ๑.  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๒.  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ในท้องถิ่นและชุมชน 
  ๓.  การจ ากัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชนและท้องถิ่น 
  ๔.  การจัดการ การบ ารุงรักษา และเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ การใช้ประโยชน์จากปุาไม้และท่ีดิน 
       ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ตัวช้ีวัด 

๑. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่ปุาไม้ 
๒. จ านวนโครงการเก่ียวกับการปลูกปุา การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในปีงบประมาณ 

๓. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๔. ร้อยละความส าเร็จของแผนการจัดการขยะชุมชน 

๕. ร้อยละของจ านวนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยที่เพียงพอต่อความต้องการ 
 

๖.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าหมาย 
  เพ่ือส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงการ ให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนับสนุนท างานของบุคลากร  ให้มีความรู้ความสามารถ  มีทักษะการปฏิบัติงานที่
มีประสิทธิภาพ  รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์  และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 

แนวทางการพัฒนา 
 ๑.  ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
 ๒.  การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง และชุมชน 
 ๓.  การซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับส านักงาน องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง และชุมชน 
 ๔.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ๕.  การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
 ๖.  จะเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ตัวช้ีวัด 



45 

 

 ๑.  ระดับความส าเร็จของการประเมินผลลัพธ์ของแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 ๒.  ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ๓.  ระดับความส าเร็จในการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
 ๔.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 
๕.  ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล 
 ๖.  ระดับความส าเร็จของการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๗.  ระดับความส าเร็จของการลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๘.  ร้อยละของการสนับสนุนการเพิ่มพูนความรู้ของบุคลากรเพื่อการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 ๙.  ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนตามยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑.  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑.๑  การจัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบก ทางน้ า และทาง
ระบายน้ า  และการปรับปรุงบ ารุงรักษาในเขตชุมชน
และท้องถิ่น 
๑.๒  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
๑.๓  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบก  และทางน้ าที่
เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๑.๔  การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของ
จังหวัด 
 

กองช่าง 

๒  ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน 
 
 
 
 

๒.๑  ก่อสร้าง  ขุดลอก  ปรับปรุง  และรักษาแหล่งน้ า
ทั้งท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติและท่ีจัดสร้างขึ้นใหม่ 
๒.๒  พัฒนาแหล่งน้ า ยายระบบชลประทานและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
๒.๓  การแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค/บริโภค 
และเกษตรกรรม 
๒.๔  การพัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
 

กองช่าง 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และ
ส่งเสริมการเกษตร 

๓.๑  ส่งเสริมและจัดตัง้กลุ่มและกลุ่มสตรีให้มีอาชีพเสริม 
สร้างเครือข่ายกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็ง 
๓.๒  สง่เสริมอาชีพดา้นการเกษตรแก่ประชาขน 
๓.๓  สง่เสริมการตลาดให้แก่กลุ่มผู้ผลติ กลุ่มเกษตรกร และ
กลุ่มอาชีพในต าบล 
๓.๔  พฒันาระบบและเพิ่มศักยภาพการผลิต/ ผลผลิตดา้น
เกษตรอินทรีย์ 
๓.๕  สง่เสริมแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรตาม
แนวทฤษฏีใหม่ 
 

  ส านักปลัด  

๔. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

๔.๑  สนับสนุนให้มีระบบการศึกษานอกโรงเรียนประจ า
ต าบล เช่น ห้องสมุดชุมชน อินเตอร์เน็ตต าบล ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารประจ าหมู่บ้าน/ชุมชน 
๔.๒ การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ติดเชื้อ HIV  และคนยากจน
ให้ทั่วถึง 
๔.๓ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ลดอุบัติเหตุ
จราจรทางบก ทางน้ า 
๔.๔  ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การ
รักษาพยาบาล การปูองกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรค
ระบาดและโรคไม่ติดต่อ การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
๔.๕ การปูองกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพ
ติด 
๔.๖  การส่งเสริมด้านศาสนา อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม
ประจ าชาติ และประเพณีท้องถิ่น 
๔.๗  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬา 
กีฬาแห่งชาติ และการสนับสนุนส่งเสริมกีฬานานาชาติ 

ส านักปลัด 
ส่วนการศึกษา 

๕.  การอนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๕.๑  การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.๒  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษตา่งๆ ในท้องถิ่นและ
ชุมชน 
๕.๓  การก าจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้ าเสียในชุมชนและ
ท้องถิ่น 
๕.๔  การจัดการ การบ ารุงรักษา และเพิ่มทีปุ่า การใช้
ประโยชน์จากปุาไม้และที่ดิน 
 

ส านักปลัด 
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ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๖.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการ
ตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 

๑.  ส่งเสริมศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ตาม
หลักการบริหารจัดการที่ดี 
๒.  การฝึกอบรมและศึกษาดูงานของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมพวง และชุมชน 
๓.  การซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ ส าหรับส านักงาน องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวง และชุมชน 
๔.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
๕.  การเสริมสร้างบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 
๖.  จะเชิดชู สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 

ส านักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองการศึกษา 

 
 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงมีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวง     

เป้าประสงค ์ 

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงได้ใช้ การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสภานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพย์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑)  จุดแข็ง (S : Strength) 
      ประชาชน  ผู้น าชุมชน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการ

พัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
         ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน 

      มีเส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวก     
      ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น   
      ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  ผลผลิตทางการเกษตรที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว  

อ้อยและมัน เลี้ยงสัตว์  ฯลฯ 
      มีการประสานความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงกับส่วน

ราชการในพ้ืนที่ 
      มีความสงบไม่ค่อยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ 

  ผู้น าชุมชนให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
      องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงต าบลชุมพวง  มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการ

บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
      มีวัด   ๔  แห่ง   ส านักสงฆ์   ๒  แห่ง 
      ชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  มีหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในชุมชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร 
     มีการให้บริการด้านการสื่อสารของบริษัททีโอที แคทเทเลคอม และมีสัญญาณ

โทรศัพท์ไร้สายของ ของเอกชนหลายบริษัท   
      มีกลุ่มอาชีพแม่บ้าน  กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ  กองทุนเงินสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
๒)  จุดอ่อน (W : Weakness) 
      คนในวัยท างาน  คนหนุ่มสาวอพยพไปหางานท าในเมืองและต่างประเทศ 
      ราษฎรยากจน  ส่วนใหญ่ประชาชนประกอบอาชีพทางการเกษตรเพียงอย่างเดียว

ท าให้ขาดรายได ้
      ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพ่ือด าเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของ

กลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็ง 
      ขาดสถานศึกษาระดับฝึกอาชีพ  ขาดแหล่งงานรองรับแรงงานว่างงานนอกฤดูกาล 
      ไม่มีสถานประกอบกิจการขนาดใหญ่  ไม่มีโรงงานในพ้ืนที่  
      องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงชุมพวง  ขาดบุคลากรที่มีความช านาญเฉพาะด้าน 

เช่น ด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยฯลฯ  ประกอบกับเครื่องมือไม่เพียงพอเนื่องจากงบประมาณจ ากัด 
      ไม่มีตลาดสดที่ด าเนินการโดยองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 
๓)  โอกาส (O : Opportunity) 



49 

 

      จังหวัดนคราชสีมา  สามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลชุม
พวงต าบลชุมพวง ที่มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด                                   

      ได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากหน่วยงานของรัฐเป็นอย่างดี การปฏิรูป ระบบ
ราชการท าให้พนักงานเกิดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

      รัฐบาลมีนโยบายให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 
      ได้รับงบประมาณจากส่วนกลางเพ่ิมข้ึนเพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

     ๔)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 
      มีปัญหาแนวเขตการปกครองระหว่าง   
      ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงต าบลชุมพวง  เป็นองค์การบริหารส่วน

ต าบลชุมพวงขนาดกลาง  มีงบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่างๆ  ตามกฎหมายที่ก าหนดให้เป็น
อ านาจหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงตามกฎหมายอ่ืน   ตามภารกิจถ่ายโอนตามนโยบายท้องถิ่น  
นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

      งบประมาณท่ีได้รับจากส่วนกลาง ไม่เพียงพอในการบริหารงาน 
     กฎหมายและระเบียบต่างๆ ในการปฏิบัติงานท าให้ขาดความคล่องตัวในการ

บริหารงาน 
      การถ่ายโอนภารกิจต่างๆ ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ท าให้การปฏิบัติงาน เกิด

ความล่าช้าไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
      การพัฒนาบางด้านต้องเป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่สามารถด าเนินการแก้ปัญหาได้  

ต้องอาศัยความเสียสละของชุมชนเท่านั้น  ซึ่งบางครั้งก็ท าได้ยากมาก 
   ๕)  การสรุปสถานการณ์พัฒนา (การวิเคราะห์จุดเข็ง  จุดอ่อน  โอกาส และอุปสรรค)  
          องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงต าบลชุมพวง  ได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวการณ์และ
ศักยภาพ เพื่อชี้ให้เห็นถึงศักยภาพ  ปัญหาและความต้องการของประชาชน  โดยองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง
ได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังต่อไปนี้    

(๑)  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนา 
  ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  สามารถจ าแนกได้ดังนี้ 

๑)  มีเส้นทางคมนาคมในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงที่เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ร้อยละ 
๖๐ เปูาหมายคือต้องการให้ได้มากกว่านี้หรือร้อยละ ๘๐  โดยผู้บริหารมีนโยบายที่จะด าเนินการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือ งบประมาณที่ค่อนข้างจ ากัด ในการบริหาร  ท าให้ และพ้ืนที่ยังไม่เป็นที่
สาธารณะ  จะด าเนินการได้ก็ต่อเมื่อต้องเป็นที่สาธารณะ  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ 
ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นท่ี  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวงก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผล
เพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

๒)  การขยายเขตไฟฟูา ปัจจุบันมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟูาส่อง
สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพ้ืนที่ที่มีความต้องการให้
ติดตั้งไฟฟูาส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจึงไม่สามารถด าเนินการได้
เช่นเดียวกับถนน  การแก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝุาย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชน
ในพ้ืนที่  และวิธีการที่จะด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงก็ได้ตั้งงบประมาณใน
ส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพ่ือที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชน  



50 

 

๓)  การประปา  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงไม่มีกิจการประปาเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลชุม
พวงเอง ประชากรมีน้ าประปาเพ่ือการอุปโภค บริโภค จากกิจการประปาภายในหมู่บ้าน  ครอบคลุมทุกหลังคา
เรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  และมีน้ าใช้ตลอดทั้งปี    ปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงยังไม่ประสบ
ปัญหาการขาดแคลนน้ าสามารถที่จะจัดหาน้ าดิบส าหรับผลิตประปาให้ชุมชนได้ การแก้ปัญหาคือ การลงพ้ืนที่
ด าเนินการแก้ไขตามจุดที่เกิดปัญหาในทันที  การพิจารณาโครงการต่างๆ   ที่ไม่สามารถด าเนินการได้นั้น  เช่น  
การขุดเจาะน้ าบาดาล การดูแลรักษาระบบประปาหมู่บ้านฯลฯ  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ก็ได้น าบรรจุใน
แผนพัฒนาสามปีเพ่ือที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนิน
โครงการได้ต่อเนื่อง  เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนต่อไป   
 ด้านที่อยู่อาศัยและการอุปโภคบริโภค 
 จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่าประชากรในพ้ืนที่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง ปัญหาคือ มีจ านวน  ๖  
ครัวเรือน  ที่ยังต้องการความช่วยเหลือในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย การแก้ปัญหาคือองค์การบริหารส่วนต าบลชุม
พวงได้มีโครงการซ่อมแซมบ้านคนจน  แต่งบประมาณมีจ ากัดถ้ามีงบประมาณที่มากกว่านี้ องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมพวงก็จะด าเนินการให้ได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  บ้านเรือนส่วนมากมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง มีการด าเนินโครงการประกวดชุมชนทุกปีมีเพียงบางครัวเรือนที่ยังไม่
เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขลักษณะ ในชุมชนมีการเกิดมลพิษเพียงเล็กน้อย เพราะในเขต องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมพวงไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม ทุกครัวเรือนมีน้ าส าหรับบริโภค โดยบางครัวเรือนซื้อน้ าที่บรรจุในถังหรือ
ขวดแต่หลายครัวเรือนบริโภคน้ าที่ได้จากน้ าฝน การแก้ปัญหาเบื้องต้นคือประชาสัมพันธ์ให้มีการปิดฝาภาชนะให้
มิดชิดและมีที่กรองน้ าฝนหรือการต้มน้ าให้เดือดก่อนเก็บไว้ดื่ม    

(๒)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรส่วนใหญ่ท าการเกษตร ร้อยละ  ๗๐ เช่น ข้าว อ้อย  

มันส าปะหลัง  ตามล าดับ  รายได้ส่วนมากมาจากการท าการเกษตร  และมีรายได้จากสัตว์เลี้ยงไม่มาก  คนอายุ 
๑๕ – ๖๐ ปีมีอาชีพและรายได้ และที่ไม่รายได้มี ๑๖ คน  ผู้สูงอายุ  ๖๐  ปีขึ้นไป  ร้อยละ  ๙๐  มีอาชีพและมี
รายได้  ถ้าเปรียบเทียบอัตราการว่างงานทั้งจังหวัด ร้อยละ ๐.๙๗  ถือว่าอัตราการว่างงานของประชากรในเขต 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงมีอัตราที่ต่ ากว่ามาก  ประชากรบางส่วนมีรายได้จากการรับจ้างทั้งในพ้ืนที่และ
นอกพ้ืนที่  ชุมชนในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงบางชุมชนส่วนมากมีอาชีพค้าขาย  มีห้างร้าน  ร้านค้า  
ท าให้มีรายได้มากจากการค้าขาย ซึ่งภาวะเศรษฐกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจึงไม่เท่ากัน แต่ปัญหาก็
คือ รายได้เฉลี่ยต่ ากว่าคนละ  ๓๐,๐๐๐  บาทต่อปี ร้อยละ  ๗๕  ไม่มีการเก็บออม สาเหตุเป็นเพราะว่าราคา
ผลผลิตทางการเกษตรต่ าค่าครองชีพสูง  มีเงินแต่ซื้อของได้น้อยลง  ประชากรมีพ้ืนที่ในการทางเกษตรบางส่วนใน
ที่ที่มีน้ าท่วมเป็นประจ า  บางพ้ืนที่ภาวะฝนทิ้งช่วง มีพ้ืนที่ในการท าการเกษตรน้อย การขยายตัวของประชากร
เพ่ิมขึ้นมาก เริ่มเกิดเป็นชุมชนแออัดและส่งผลกระทบกับสภาวะแวดล้อม  เช่น ปริมาณการปล่อยน้ าเสียจาก
ครัวเรือนลงสู้รางระบายน้ ามีมากขึ้น  เกิดปัญหาการร้องเรียนมายัง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  การ
แก้ปัญหาคือ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงก็ได้ลงพ้ืนที่แก้ไขปัญหาในทุกครั้ง รวมทั้งได้จัดโครงการท าความ
สะอาดท่อและรางระบายน้ าในชุมชน โดยการจ้างแรงงานในชุมชน ผลทีได้ปัญหาการระบายน้ าลดลง  ประชาชนมี
จิตส านึกและมีส่วนร่วมมากขึ้น  และท าให้ประชากรมีรายได้เพ่ิมขึ้น อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ได้
แก้ไขปัญหาโดยจัดโครงการส่งเสริมอาชีพ  เพ่ือให้ชุมชนมีรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
อุดหนุนกลุ่มอาชีพในชุมชน  แต่การพัฒนาด้านนี้ยังไม่บรรลุวัตถุประสงค์เท่าที่ควร   เนื่องจากกลุ่มอาชีพต่างๆ ยัง
ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการและความรู้ด้านการตลาด   
(๓)  การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม   

 ด้านแรงงาน 
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จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ  
๙๕  เมื่อเทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหว่าง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่  
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม  บริษัท  ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพ้ืนที่
ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย  ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได้ 

 ด้านสุขภาพและสาธารณสุข 
จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี  มีการคัดกรองสุขภาพ

ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง  โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน  ได้แก่ โรคความดัน เบาหวาน  โรคเอดส์  
โรคไข้เลือดออก  มือ-ปาก-เท้าในเด็ก และโรคอ่ืนๆ อีกมาก มีสถิติเข้ารับการรักษาพยาบาล  ปัญหาคือประชาชน
บางรายไม่ยอมไปคัดกรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแก้ไขปัญหา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงและ
หน่วยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล  ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ซึ่งก็ได้ผลใน
ระดับหนึ่ง  ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี  
ส าหรับเด็กแรกเกิด - ๖  ปี  ผู้ปกครองสามารถเลี้ยงดูตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน มีเพียง  ๑  ราย  เท่านั้น  ดีไม่ตรง
ตามเกณฑ์มาตรฐาน  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐาน บางครัวเรือนไม่ได้กินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ  การใช้ยาเพ่ือ
บ าบัดอาการเจ็บปุวยที่ไม่เหมาะสม  การออกก าลังกายยังไม่สม่ าเสมอ  และประชากรส่วนมากไม่ได้รับการตรวจ
สุขภาพ  ปัญหาเหล่านี้ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงพยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไข  โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล  
สาธารณสุข จัดกิจกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหา   

 ด้านการศึกษา 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรอายุ ๑๕ – ๖๐ ปีเต็ม ร้อยละ ๙๙  อ่าน  เขียน
ภาษไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้  เด็กอายุ  ๖ – ๑๔  ปี  ร้อยละ  ๑๐๐ ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙  ปี  ได้เรียน
ต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔  หรือเทียบเท่า และที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานท า ร้อยละ  ๙๙  ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ปัญหาคือ  ยังไม่สามารถท่ีจะแข่งขันกับเมืองใหญ่ๆ ได้  การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ได้จัด
กิจกรรมให้กับเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนอาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน ในหับทางโรงเรียนใน
เขตพ้ืนที่ และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ กับทางโรงเรียน     

 ด้านค่านิยมของคนในพื้นที่ 
  จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ประชากรมีกิจกรรมทางศาสนา(พุทธ)  และประชากรบาง
รายที่ไปร่วมท ากิจกรรมของศาสนาคริสต์ด้วย  ประชากรในเขต องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงให้ความร่วมมือ
กันท ากิจกรรมสาธารณะต่างๆ  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการได้รับการดูแล  ปัญหาคือ ประชากรในครัวเรือนมีการดื่มสุรา สูบ
บุหรี่ รวมทั้งที่เป็นครั้งคราว บางครัวเรือนขาดความอบอุ่น  การแก้ปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
คือ จัดกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน  พยายามที่จะให้ทุกส่วนทุกฝุายทุกคนมีส่วนร่วมและรณรงค์ให้เห็นถึงโทษของการ
ดื่มสุรา  ให้ชุมชนเห็นความส าคัญของครอบครัว  เช่น  การแข่งขันกีฬาชุมชน  งานประเพณี  เป็นต้น 
  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า  ส่วนมากครัวเรือนมีการปูองกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี   มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่ส ารวจพบว่ามี ๙  ครัวเรือน  ที่ไม่มีการปูองกันอุบัติเหตุ  
อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงที่สามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่และ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด  คือการติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก ก่อสร้างหอนาฬิกาบอกเวลาและลูกศรบอกทาง รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่ วง
เทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจ าคือการทะเลาะ
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วิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะในสถานที่จัดงานดนตรี  งานมหรสพ  เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่าง
มาก  การแก้ไขปัญหา คือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ  
ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจากการเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้น า  การขอก าลังจาก 
ต ารวจ  ผู้น า  อปพร.  เพ่ือระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่
สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกันหลายฝุาย เป็นเรื่องที่ทาง องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงจะต้องหา
วิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอ านาจหน้าที่ที่สามารถด าเนินการได้              
   ด้านยาเสพติด  
   ปัญหายาเสพติดในชุมชนของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  จากการที่ทางสถานี
ต ารวจภูธรชุมพวงได้แจ้งให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงทราบนั้นพบว่าในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล
ชุมพวงมีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่องมาจากว่าได้รับความ
ร่วมมือกับทางผู้น า  ประชาชน  หน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจ า 
การแก้ไขปัญหาของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงสามารถท าได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การ
ณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอ านาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่อง
ของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   

(๔)  การวิเคราะห์ข้อมูลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่

อาศัย    ตามล าดับ  และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นพ้ืนที่สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  
ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากว่าพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม  น้ าใต้ดินก็เค็ม  หรือไม่ก็เป็นน้ ากร่อย  
ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งอ่ืน  และน้ าฝน  น้ าใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ าส าหรับ
การเกษตรได้เพ่ิมขึ้น  เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน  ปัญหาด้านขยะ  เมื่อชุมชนแออัดขยะก็
มากขึ้น  การแก้ไขปัญหา องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงได้จัดท าโครงการเพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชนและ
เป็นไปตามความต้องการของประชาชน  เช่น โครงการจัดหาถังขยะรองรับขยะให้ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่  โครงการ
ปลูกต้นไม้ในวันส าคัญต่างๆ ในพ้ืนที่ของตนเองและท่ีสาธารณะ 

(๕)  ด้านการเมือง – การบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  มีทั้งหมด ๖ ชุมชน  แต่ละชุมชนมีกรรมการซึ่งเป็น

ตัวแทนของชุมชน ๙ คน ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  
ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดีเช่น    ปัญหาการแข่งขันทางการเมืองไม่มี เจ้าหน้าที่ ให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระท าได้และท าไม่ได้ให้ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ 
ที่เกิดขึ้น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุมประชาคมท้องถิ่นทุกชุมชน
ในเขต ในการจัดท าแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  จากผลการประชุมทุกครั้งที่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวงจัดขึ้น มีประชาชนสนใจเข้าร่วมประชุมรวมทั้งแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย  ส่งผลให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลชุมพวงด าเนินงานตามความต้องการของประชาชน และประชาชนได้รับประโยชน์ และมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง นอกจากนี้ได้จัดโครงการอบรมศึกษา  ดูงาน  ของคณะผู้บริหาร  
สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง  พนักงาน อสม. และกรรมการชุมชน   โครงการอ่ืนๆ ส าหรับ
ประชาชนอีกหลายโครงการ  เพื่อน าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับมาพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวงให้
เจริญเท่าเทียมกับ 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
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ดาน สถานการณ์
ภาพ

แวดล้อม 
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ขอบขาย
และ

ปริมาณ
ของ

ปัญหา/ 
ความ

ต้องการ  

พื้นที่เป
าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 

๑. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ไฟฟูา
ส่องสว่าง
ทางและที่
สาธารณะ
ยังไม่
สามารถ
ด าเนินการ
ครอบคลุม
พ้ืนที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- ทางและที่สาธารณะมีแสงสว่างเพียงพอประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาและ
ปูองกันการเกิดอาชญากรรมได้ 

๒) 
ประชาชน
ต้องการ
เส้นทางใน
การสัญจร
ไปมาเพ่ิม
มากขึ้นและ
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุม
พวงไม่
สามารถ
ด าเนินการ
ได้เนื่องจาก
พ้ืนที่ยังไม่
เป็นที่
สาธารณะ  

- เส้นทาง
คมนาคม 

- เส้นทาง
คมนาคมที่
เป็นสาธารณะ
และประชาชน
มีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการคมนาคมเพียงพอและ ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา 
 

๒. ด้านน้ าแก้จน ๑) ขาด
แคลนแหล่ง
น้ าใน
การเกษตร
และ

- แหล่งน้ า
และ
น้ าประปา
ในการ
อุปโภค-

- ในเขต 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- ประชาชนมีแหล่งน้ าและมีน้ าประปาใช้อย่างพอเพียงมีคุณภาพตามมาตรฐานมากขึ้น 
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น้ าประปา
ส าหรับ
อุปโภค-
บริโภคยังไม่
พอเพียง
และยังไม่ได้
มาตรฐาน 

บริโภค 

๒) ชุมชน
ขยายมาก
ขึ้นระบบ
ระบายน้ า
ยังไม่
เพียงพอ 
เกิดการอุด
ตัน ส่งกลิ่น
เหม็นก่อ
ความ
ร าคาญ 

- ราง/ท่อ
ระบายน้ า 

- พ้ืนที่ในเขต 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- มีรางระบายน้ าสามารถระบายน้ าได้สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่งกลิ่นเหม็นก่อความร าคาญ 

๓.ด้านการพัฒนา
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมการเกษตร 

๑) 
ประชาชน
ไม่มีการ
วางแผนใน
การ
ด าเนินงาน 

- การ
วางแผน 

- ประชาชนใน
เขต องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- ประชาชนสามารถวางแผนการด าเนินงานได้เอง 

๒) ขาด
แหล่งเงิน
ลงทุนใน
การท า
กิจการและ
ประกอบ
อาชีพ 

- การ
ลงทุน 

- ประชาชนใน
เขต องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- มีแหล่งเงินทุนในการท ากิจการและประกอบอาชีพ 

๓) 
ประชาชน
ขาดสถานที่
จ าหน่าย
สินค้า 
 

- การ
พาณิชยก
รรม 

- ร้านค้าแผลง
ลอย 

- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ในการขายจ าหน่ายสินค้า 

ดาน สถานการณ์
ภาพ

ขอบขาย
และ

พื้นที่เป
าหมาย/ 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 
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แวดล้อม 
ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ปริมาณ
ของ

ปัญหา/ 
ความ

ต้องการ  

กลุ่มเป้าหมาย 

๔.ด้านการสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

๑) มีการ
ระบาดของ
โรคอุบัติ
ใหม่ โรค
ระบาด 
โรคติดต่อ 

- ด้าน
สาธารณสุข 

- ในเขต 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

ในพ้ืนที่ไม่มีการระบาดของโรคอุบัติใหม่  ดรคระบาด  โรคติดต่อ 

๒) 
ประชาชน
ในพ้ืนที่ปุวย
เป็นโรค
เรื้อรัง
แนวโน้มที่
เพ่ิมข้ึน เช่น 
เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชน
กลุ่มเสี่ยงและ
ผู้ปุวย 

 

๓) ปริมาณ
ขยะและน้ า
เสียเพ่ิมมาก
ขึ้น 

- ในเขต 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- ปริมาณขยะและน้ าเสียถูกก าจัดให้หมดด้วยวิธีการที่ถูกต้อง 

๔) 
ประชาชน
บริโภค
อาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- ประชาชนทราบและสามารถเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยได้ถูกต้อง 

๕) 
ประชาชน
ในพ้ืนที่บาง
รายมีที่อยู่
อาศัยไม่
มั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่
อาศัย 

- ประชาชนใน
พ้ืนที่ที่ได้รับ
ความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่
อาศัย 

- ประชาชนในพื้นท่ีได้รับความช่อยเหลือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้มั่งคงแข็งแรง  

๖) มีการ
ขยายตัว
ของ

- ประชากร - พ้ืนที่ในเขต 
องค์การ
บริหารส่วน

- ควบคุมการก้อสร้างอาคารบ้านเรือนการพิจารณาออกใบอนุญาตเพื่อไม่เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้าง 
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ประชากร
เพ่ิมมากข้ึน
ท าให้เกิด
การ
ขยายตัว
ของอาคาร
บ้านเรือน
ท าให้เกิด
เป็นชุมชน
แออัด   

ต าบลชุมพวง 

๗)
ประชาชน
บาง
ครัวเรือน
บริโภค-
บริโภคน้ าที่
ยังไม่สะอาด
และมี
สิ่งเจือปน 
เช่น จาก
น้ าฝน น้ าที่
ไม่ได้
คุณภาพ มี
ตะกอน  

- การ
อุปโภค-
บริโภค 

- ประชาชนใน
เขตองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๘) 
การศึกษา
สื่อการเรียน
การสอนยัง
ไม่พอเพียง 
เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับ
การศึกษา
ต่อในระดับ
ที่สูงกว่าขั้น
พ้ืนฐาน 
  

- สังคมใน
ชุมชน 
 

- เด็กนักเรียน
ในเขต 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- มีสื่อการเรียนการสอนที่พอเพียง  เด็กนักเรียนได้รับารศึกษาที่สูงขึ้น มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

ดาน สถานการณ์
ภาพ

แวดล้อม 

ขอบขาย
และ

ปริมาณ

พื้นที่เป
าหมาย/ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ แนวโนมอนาคต 
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ภายนอกที่
เกี่ยวข้อง 

ของ
ปัญหา/ 
ความ

ต้องการ  
๔.ด้านการสร้าง
สังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและอยู่
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 
 

๙) ผู้พิการ
ไม่ได้รับ
ความ
ช่วยเหลือใน
ด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการใน
เขต องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- ผู้พิการได้รับความช่วยเหลือในการด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๑๐) 
เยาวชนและ
วัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่ง
ลามก  บุหรี่ 
เหล้า สา
เสพติด และ
ท้องก่อนวัย
อันสมควร     

 - เยาวชนและ
วัยรุ่นในเขต
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- เยาวชนและวัยรุ่นมีอนาคตที่ดี 

๑๑) 
การจราจร
บนถนนมี
เพ่ิมมากข้ึน
อาจท าให้
เกิด
อุบัติเหตุขึ้น
ได้ 

- 
การจราจร 

ประชาชนที่
สัญจรไปมา
บนถนน 

มีระบบควบคุมการจราจร เช่น ติดตั้งสัญญาณไกระพริบเพ่ือเตือนให้ระมัดระวัง 

๑๒) มีการ
ท าลายและ
ลักขโมย
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน
และราชการ 
รวมทั้งเกิด
การทะเลาะ
วิวาทกันใน
ชุมชน  

- การรักษา
ความ
ปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ของ
ประชาชน 

- ประชาชน
และส่วน
ราชการ 

- มีการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนละส่วนราชการ 
เช่น การติดตั้งกล้องวงจรปิด  การให้ผู้น า อปพร. ควบคุมและระงับเหตุทะเลาวิวาท 

๕.ด้านการอนุรักษ์
และพัฒนา

๑) เป็น
พ้ืนที่ที่มีดิน

- ดินและ
น้ าใต้ดิน 

- พ้ืนที่ในเขต 
องค์การ

- ปัญหาเรื่องดินเค็มลดลง จัดหาแหล่งน้ าจากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากขึ้น   
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ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เค็มและน้ า
ใต้ดินเป็น
น้ าเค็มหรือ
มีรสกร่อย 
ไม่สามารถ
ใช้ใน
การเกษตร
และ
อุปโภค-
บริโภคได้ 

บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

๒) มีปัญหา
เรื่องขยะ
และน้ าเสีย
เพ่ิมมากข้ึน
ส่งกลิ่น
เหม็น
ร าคาญ 

- 
สิ่งแวดล้อม 

- 
ผู้ประกอบการ
และชุมชนใน
เขตพ้ืนที่ 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

- ปัญหาขยะและน้ าเสียลดลง ผู้ประกอบการสามารถก าจัดขยะและน้ าเสียเองได้โดยไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๖.ด้านการบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

๑.มีปัญหา
ด้านการรู้รัก
สามัคคีใน
ชุมชน การ
แบ่งฝุาย 
แบ่งสี 

- ชุมชน - พ้ืนที่ในเขต 
องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลชุมพวง 

-ปัญหาด้านการรู้รักสามัคคีในชุมชน 

                                บทที่  ๕ 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

 
  การวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และอุปสรรค 
             องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง ได้วิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่น
โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  ซึ่งเป็นการพิจารณาถึงปัจจัยภายใน (จุดแข็ง,จุดอ่อน)    และปัจจัยภายนอก  
(โอกาส  ,  อุปสรรค )  ที่มีผลต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ๑.  จุดแข็ง  (  Strength ) 

- มีการร่วมมือระหว่างส่วนราชการในพ้ืนที่กับองค์การบริหารส่วนต าบล 
- ประชาชนมีส่วนรวมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และร่วมตรวจสอบการด าเนินงาน 
- ท้องถิ่นมีความคล่องตัวด้านการบริหารงบประมาณ และบริหารงานบุคคลมากกว่าราชการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค  จึงเป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่คล่องตัวกว่า 

               ๒.   จุดอ่อน   (  Weakness  ) 
- ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีการร่วมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง ขาดการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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- เด็กเยาวชนไม่เห็นคุณค่าความส าคัญของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย  
- ประชาชนส่วนใหญ่มีรายได้จากการเกษตรเพียงด้านเดียว  เมื่อเสร็จจากฤดูท าไร่-ท านา ส่วน

ใหญ่ว่างงานขาดอาชีพเสริม   ปัจจัยการผลิตมีราคาสูง 
- สภาพพ้ืนที่เป็นดินเค็ม ขาดแคลนแหล่งน้ าจืดส าหรับการเกษตร  ท าการเกษตรได้ผลไม่เต็มที่ 
- ความแตกแยกทางความคิดทางการเมือง  เป็นผลต่อเนื่องมาจากการเลือกตั้ง  มีการแบ่งพัก

แบ่งพวก  ไม่ยอมรับกติกาของชุมชน 
- ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ท าให้แรงงานที่มีการศึกษาอพยพไปท างานต่างถ่ิน  ชุมชน

หมู่บ้านขาดมันสมองในการร่วมคิดร่วมพัฒนา 
- ประชาชนขาดความสามัคคี เนื่องจากมีการเลือกตั้งบ่อยครั้ง และประชาชนขาดความรู้ระบอบ

ประชาธิปไตยท่ีแท้จริง  และขาดการมีส่วนร่วมในระบอบประชาธิปไตย 
 

3. โอกาส  (  Opportunity  )  
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรเริ่มมีเสถียรภาพ   ขายได้ราคาที่สูงขึ้น   
- นโยบายการกระจายอ านาจตามแผนกระจายอ านาจ ฉบับที่ ๒  ที่ถ่ายโอนภารกิจพร้อมกับ

งบประมาณให้ท้องถิ่นเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินงาน 
 
             ๔.   อุปสรรคหรือข้อจ ากัด  ( Threat  )  

- การคมนาคมติดต่อระหว่างต าบลส่วนใหญ่ยังขาดการพัฒนา 
- ภัยธรรมชาติ ความแปรปรวนของอากาศอันเป็นผลมาจากภาวะโลกร้อน 
- ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในระดับชาติ  ความไม่ม่ันคงของรัฐบาล 
- ปัญหาน้ ามันแพง สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาสูงขึ้น 
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ละสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 

ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื้นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
๑. ด้านการบริหารราชการ  
- เจ้าหน้าที,่  สมาชิก อบต.  
ผู้บริหาร   อบต.  ฯลฯ  ขาด
ทักษะมุมมองในการเพิ่ม
ศักยภาพให้กับหน่วยงาน    
 
 
 
- ไม่มีอุปกรณ์  เครือ่งมือ
เครื่องใช้รวมถึงงบประมาณที่
มีอยู่อย่างจ ากัด รวมถึง
บุคลากรในส านักงานที่จะช่วย
ปฏิบัติราชการไม่เพียงพอ 

 
- เจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร  สมาชิก  อบต.  มีความรู้
และประสบการณ์น้อย  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการวางแผน  
นโยบายต่าง  ๆ  ในการบริหารงานเพื่อการ
บริการสาธารณะให้แก่ราษฎรในพื้นที่     
 
 
- เนื่องจากองค์กาบริหารส่วนต าบลเป็นท้องถิ่น
ขนาดกลาง รายได้และเงินอุดหนุนทั้งท่ีจัดเก็บ
เองและได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
 
 

 
- พนักงานส่วนต าบล
และเจ้าหน้าที่  ผู้บริหาร 
อบต.  สมาชิก  อบต.  
และคณะกรรมการผู้น า
ชุมชนต่าง ๆ 
 
 
- ส านักงาน  อบต.   
-  บุคลากร  
- เครื่องมือเครื่องใช้   
- ครุภัณฑ์ต่าง  ๆ 
 
 

 
- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการที่
เป็นสาธารณะแก่ประชาชน  จึงเร่ง สนับสนุนจัดให้มีหรือส่งบุคลากร
ฝุายต่างๆ  เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาใช้ให้
เป็นประโยชน์แก่งานราชการ  รวมถึงการจัดให้มีหรือส่งเสริมให้เข้า
ร่วมศึกษาดูงาน  ส่วนราชการ ฯลฯ  ที่เป็นต้น แบบให้น ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์กร 
 
- การจัดซื้ออุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้  การบรรจุเจ้าหน้าที่เพ่ิมเติม 
รวมถึงการพัฒนาทุกด้าน  ให้เหมาะสมสมดุลกับ       งบประมาณที่
ได้รับและงานที่มีอยู่   
 

๒. ปัญหาด้านการสาธารณสุข 
- ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจ 

 
- ประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่ในความ 
ส าคัญกับตนเองในเรื่องของสุขภาพอนามัย 
 
 

 
- ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

 
- ประชาชนทุกหมู่บ้านมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ปราศจากโรคภัยที่
สามารถปูองกันได้โดยการให้ความรู้  ฝึกอบรม จัดให้มีการสาธารณสุข
มูลฐานประจ าหมู่บ้าน เพ่ือแนะน าการดูแลสุขภาพพ้ืนขั้นพ้ืนฐาน  
การปูองกันโรคติดต่อ ส่งเสริมการออกก าลังกายเพ่ือสุขภาพ  ฯลฯ 
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื้นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
๓. ปัญหาด้านการศึกษา   
- หน่วยงานการศึกษาใน 
พ้ืนที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของท้องถิ่นท าให้ช่วยเหลือไม่
เต็มที่ 
- พัฒนาการของเด็ก  การ
สร้างเสริมจินตนาการ  ความ
เป็นอัจฉริยะในตัวเด็ก  ไม่มีผู้
ส่งเสริม  

 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  อบต.  ไม่ได้อยู่ในสังกัด
ของท้องถิ่นท าให้การสนับสนุนช่วยเหลือมีอยู่
อย่างจ ากัด  เนื่องจากโรงเรียนเป็นส่วนราชการ
ที่มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
- เด็กในท้องถิ่นส่วนใหญ่เป็นคนยากจน  
โรงเรียนในพ้ืนที่มีงบประมาณจ ากัด  ไม่มี
โอกาสที่จะได้รับสื่อเพ่ือเสริมทักษะให้เป็นผู้ใหญ่
ที่มีความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่ 

 
- โรงเรียนในเขตพ้ืนที่  
 
 
 
- เด็กในชุมชนทุก
หมู่บ้าน 
 

 
- หากมีการถ่ายโอนโรงเรียนในเขตรับผิดชอบซึ่งเดิมสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  มาสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ขึ้นตรงกับ  อบต.  
อบต.จะด าเนินการตั้งส่วนการศึกษาเพ่ือพัฒนาการศึกษาให้กับเด็กใน
ชุมชนต่อไป 
- นโยบายหลักจะเน้นที่จุดเริ่มต้นของการพัฒนาคน  คือ  เริ่มจากการ
พัฒนาที่ตัวเด็กในหมู่บ้าน  อบต.จะพยายามหาสื่อการเรียนการสอน
หรือการฝึกอบรมเข้าค่ายให้เด็กมีทักษะ  มีจินตนาการ  มีการพฒันา
สมอง เพ่ือให้เป็นผู้ใหญ่ที่มีความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 

๔. ปัญหาด้านสังคม  
- ปัญหาสวัสดิการแก่
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมไม่
เพียงพอ  
 
 
- ประชาชนมีคุณภาพชีวิตไม่
เพียงพอ  ขาดความรู้  
 
 
 

  
- ภาวการณ์และเศรษฐกิจปัจจุบันผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  ผู้ติดเชื้อเอดส์ฯลฯ รายได้ท่ีได้รับไม่
เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
 
 
- ประชาชนส่วนใหญ่  มีชีวิตความเป็นอยู่ใน
ระดับกลาง ๆ  ซึ่งยังมีคุณภาพชีวิต  การอยู่
อาศัยยังไม่ดีพอ ขาดความรู้ที่จะมาพัฒนาบ้าน  
พัฒนาครอบครัวและพัฒนาสังคม  
 

 
- ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้
ติดเชื้อเอดส์  และด้อย
โอกาสทางสังคมอ่ืน ๆ  
ทุกหมู่บ้าน  
 
- ประชาชนทุกหมู่บ้าน 
 
 
 
 

 
- หากเราได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมขึ้นประชาชนในต าบลได้รับ
การช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
-  สร้างเสริมให้ประชาชนทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
-  การฝึกอบรม  
- การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์ 
-  การให้ความรู้  ข้อมูลข่าวสาร   
- การสร้างจิตส านึกในการพัฒนา   
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื้นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
- ขาดความสามัคคี  ขาด
ความร่วมมือในหมู่คณะใน
ชุมชนท าให้เกิดเป็นปัญหาต่อ
การปฏิบัติงานร่วมกัน  ฯลฯ 
 
 
 

- การแข่งขัน  การขัดแย้งกันในชุมชนรวมถึง
การเลือกตั้งท าให้คนกลุ่มใหญ่ในชุมชนแบ่ง
พรรคแบ่งพวก  ขาดความสามัคคี  เมื่อ
ประกอบกิจการหรือการด าเนินงานของรัฐท าให้
ขาดความร่วมมือเป็นปัญหาต่อการปฏิบัติ
ราชการเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา   
 

- ผู้น าชุมชน  ประชาชน
ในหมู่บ้าน   
 
 
 
 

- จัดกิจกรรม/โครงการ  เพ่ือสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ  เพ่ือขจัด
ความขัดแย้งที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคมากมายในการปฏิบัติงาน
ภายในชุมชน   
 

๕. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ  
-  ภาวะภัยแล้งขาดน้ าเพ่ือท า
การเกษตร   
 
 
 
 
- ราคาผลผลิต สินค้าเกษตร
ตกต่ า 
 
 
 
 
 

 
-  ในช่วงฤดูเพาะปลูกของเกษตรกร หากเกิดฝน
ทิ้งช่วงไม่มีน้ าเพ่ือท าการเกษตร จะท าให้
ประชาชนว่างงานไม่มีอาชีพอ่ืนทดแทน 
 
 
 
- เนื่องจากการท าการเกษตรของชาวบ้านเป็น
การแบบปลูกพืชแบบ หรือชนิดเดียวกัน เมื่อ
ผลผลิตออกสู่ตลาดท าให้ราคาต่ า 

 
-  ทุกหมู่บ้าน/
ประชาชนที่เป็น
เกษตรกรในทุกพ้ืนที่ใน
เขต  อบต.   
 
 
- ทุกหมู่บ้านในกลุ่ม 
ชาวนาและเกษตรกร 

 
-  ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะ คูคลองส่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
หรือกักเก็บน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร จัดฝึกอบรมหรือจัดหาอาชีพ
เสริมส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กับ
ราษฎรในฤดูว่างงานทั้งชาวนา  เกษตรกรและประชาชนที่มิใช่
เกษตรกรด้วย   
 
- แนวทางการช่วยเหลือตามสภาพปัญหาดังกล่าว  คือ  การจัดให้
ความรู้เรื่องพืชเกษตร การตลาด การรวมกลุ่ม หรือการจัดตั้งสหกรณ์
เพ่ือขายสินค้าเกษตร   มีการฝึกอาชีพ  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้ง
กลุ่มอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ให้กับราษฎรในฤดูว่างงานทั้งชาวนา  
เกษตรกรและประชาชนที่มิใช่เกษตรกรด้วย   
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื้นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
๖. ด้านการกีฬา 
- ขาดการส่งเสริมต่อยอดส่ง
นักกีฬาแข็งขันในระดับที่
สูงขึ้น 

 
- เมื่อมีการแข็งขันกีฬาในระหมู่บ้าน แล้วไม่มี
การคัดนักกีฬาหรือรวมทีมระบบต าบลส่งเข้า
แข็งขันในระดับ อ าเภอ หรือดับจังหวัด 

 
- นักกีฬาทุกหมู่บ้าน 

 
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา โดยการคัดสรรนักกีฬาที่มีความสามารถไป
ในระดับหมู่บ้าน ส่งแข็งขันในระดับท่ีสูงขึ้น  

๗. ด้านการอนุรักษ์แหล่งน้ า
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม   
- คูคลองแหล่งน้ าสาธารณะ
ตื้นเขิน 
 
 
-  ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 
 

 
 
 
- คูคลอง  ล ารางบางแห่งในหมู่บ้านตื้นเขิน  
ท าให้ปริมาณน้ าที่จะใช้เพื่อการอุปโภคหรือเพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 
 
-  หลายหมู่บ้านไม่มีบ่อก าจัดขยะ  บางแห่ง
ช ารุด  ไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 
 

  
 
 
- ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
-  ทุกหมู่บ้าน  
 
 

  
 
 
- ด าเนินการขุดลอกแหล่งน้ าสาธารณะให้ปริมาณน้ าเพียงพอกับความ
ต้องการ  
 
 
-  จะด าเนินการหาสถานที่ที่เหมาะสมก่อสร้างเตาเผาขยะให้เพียงพอ
ทุกหมู่บ้านรวมถึงการรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  สร้างจิตส านึกให้แก่
ราษฎรในการช่วยกันรักษาสมบัติสาธารณะและสิ่งแวดล้อม 

๘. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
- การคมนาคมไม่สะดวก 
 
 
 
 

 
- ถนนในหมู่บ้านบางสายจะเป็นถนนดินลูก
ลูกรัง  หินคลุก  เมื่อฝนตกท าให้ถนนเป็นหลุม
เป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกอีกทั้ง
สภาพผิวจราจรค่อนข้างแคบ  โดยประมาณ ๓-
๔ เมตร  ท าให้เป็นอุปสรรคต่อการสัญจร 
 

 
- ทุกหมู่บ้าน  
 
 
 
 

 
- หากเมื่อเราสามารถด าเนินการก่อสร้างยกระดับถนนขยายผิวจราจร
ให้สูงพ้นจากการน้ าท่วมถึงเราสามารถด าเนินการก่อสร้างถนน  คสล.  
หรือลาดยางได้ทุกสาย  ซึ่งจะท าให้เราไม่ต้องท าโครงการซ่อมแซม
ถนนลูกรัง หินคลุก  ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือซ้ าซ้อนกับ
หน่วยงานอื่นอีก  
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ชื่อปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย,  พื้นที่ 

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
- การขาดแคลนน้ าดิบใน การ
ท าประปาผิวดิน  
 
 

- ประชาชนบางหมู่บ้านยังต้องการบ่อน้ าบาดาล 
และแหล่งน้ าเพ่ือท าระบบประปาบาดาลเพ่ือใช้
เป็นน้ าส ารอง เมื่อฤดูแล้งขาดแคลนน้ า 
 

- ทุกหมู่บ้าน 
 
 
 

- จะขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ าและส านักงาน
ทรัพยากรน้ าบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบแหล่งขุดเจาะบ่อน้ า
บาดาลในเขตพ้ืนที่  อบต. และจะด าเนินการก่อสร้างระบบประปาให้
ราษฎรมีน้ าประปาบาดาลใช้ทุกหมู่บ้าน 
 

๙. ด้านศาสนาวัฒณธรรม 
- ขาดงบประมาณ  และผู้ให้
การสนับสนุน  ประเพณี 
วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยว  
 
 
 

 
- เนื่องจากท้องถิ่นมีงบประมาณค่อนข้างจ ากัด
ในการพัฒนาท าให้การพัฒนาในด้านการ
สนับสนุนส่งเสริม  ประเพณี  วัฒนธรรมแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 
 

 
- ประเพณี  วัฒนธรรมที่
ส าคัญ  เช่น  งานฉลอง
วันแห่งชัยชนะท่านท้าว
สุระนารี  ปฏิบัติธรรมวัด
ปุาหินลาด 
 

 
- ท้องถิ่นจะประสานหน่วยงานที่มีงบประมาณที่จะให้ความช่วยเหลือ  
สนับสนุน  รณณรงค์ให้ประเพณี  วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวใน
ต าบลให้เป็นที่รู้จัก 
 
 
 

๑๐. ด้านความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
- ขาดไฟสัญญาณเตือน
กระพริบทางร่วมทางแยก 

 
 
- ถนนสายรองออกจากหมู่บ้าน ร่วมกับถนนสาย
เพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุ ควรมีสัญญาณไฟเตือน
กระพริบ หรือกระจกโค้งเตือนดูทาง ซึ่งเดิมมีอยู่
บ้างบางจุด แต่ได้รับการเสียหายบ้างบางส่วน 
จากอุบัติเหตุรถชน หรือจากคนท าลาย 

 
 
- ทางร่วมทางแยก    
ทุกหมู่บ้าน 
 

 
. 
- จะด าเนินการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบเตือน หรือกระจกโค้งเตือน
ดูทาง ให้ครบทุกจุดเสี่ยง และสร้างจิตส านึกประชาชนในการร่วมกัน
ดูแลรักษา ของใช้ส่วนรวม 
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ส่วนที่  ๖ 
 

การน าแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

๕.๑ องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  

ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่ตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย 
1. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
2. ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
3. ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
4. หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
มีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
1. ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

             ๓.   รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  ตลอดจนประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
             ๔.   แต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
๕.๒.  ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
           แนวทางและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี 
                   ๑.  การติดตาม  (Monitoting) 
                    การติดตาม  จะท าให้ทราบว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี  ถึงระยะใดแล้วซึ่งใช้
เทคนิคเครื่องมือในการติดตาม  เช่น Gant Chant ท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาสามปีมีการด าเนินการในช่วงใด  ตรงก าหนดเวลาที่ได้วางไว้หรือไม่โดยใช้เครื่องมือดังกล่าว 
                     ๒.  การประเมินผล (Evaluatinon)  จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Crieria) และ
ตัวชี้วัด (Indicators)  เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินผลเพ่ือให้เกิดความชัดเจน  เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับโดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  ๓   ระดับ  คือ 
                       ๑.  เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน 
                       ๒.  เกณฑ์การประเมินโครงการ 
                       ๓.  การก าหนดห่วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  ได้ด าเนินการดังนี้ 
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                             ๓.๑  การติดตามและประเมินผล  เมื่อโครงการด าเนินการแล้วเสร็จหรือก่อนด าเนินการ
ตามโครงการ ๆละ  ๑  ครั้ง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                              ๓.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยการ
ประเมินความส าเร็จหรือความคืบหน้าในการน าแผนงาน / โครงการ  ตามแผนพัฒนาสามปีมาปฏิบัติอย่างน้อยปี
ละ  ๑  ครั้ง 
                              ๓.๓  เพ่ือประเมินผลแล้วเสร็จ  คณะกรรมการ ฯ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ
โดยทั่วกัน 
                          เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน   
      เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria  and  indicators) 
และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการด าเนินงานใน
ภาพรวม  เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผลและการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเปูาหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attributes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน  
 
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล  
 

เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard  criteria) 

 
 

ตัวช้ีวัด(Indicators)  ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes) 

 
 ๑. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 
 

 
● ผลผลิต 
● ผลลัพธ ์

  
● ผลต่างระหว่างเปูาหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
 

 
 ๒. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 
 

 
● การเข้าถึง 
● การจัดสรรทรัพยากร 
● การกระจายผลประโยชน์ 
● ความเสมอภาค 

 
 
 

 
● ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
● ผลประโยชน์ที่แต่ละ
กลุ่ม เปูาหมายได้รับในแต่ละครั้ง 
● การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 
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เกณฑ์มาตรฐาน
(Standard  criteria) 

 
 

ตัวช้ีวัด(Indicators)  ตัวอย่างกรอบตัวแปร
(Attributes) 

 ๓. ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

 
 
● สมรรถนะของหน่วยงาน 
● ความทั่วถึงและเพียงพอ
● ความถี่ในการให้บริการ 
● ประสิทธิภาพการให้บริการ 

 
 
 
 

● พ้ืนที่เปูาหมายและประชากร
กลุ่มเปูาหมายที่รับบริการ 
● จ านวนครั้งในการให้บริการ 
● ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

     
 ๔. ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน    

 
 
● พันธกิจต่อสังคม 
● ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
● การให้หลักประกันความเสี่ยง 
● การยอมรับข้อผิดพลาด 
 

 
 
 
 

● การจัดล าดับความส าคัญ 
● ภารกิจและภารกิจรอง 
● การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 

 ๕. การสนองความต้องการของ
ประชาชน 

 
 
● การก าหนดประเด็นปัญหา 
● การรับฟังความคิดเห็น
● มาตรการ/กลยุทธ์ในการ
แก้ไขปัญหา 
● ความรวดเร็วในการแก้ไข
ปัญหา 
 

 
 
 
 
 

● ระดับการมีส่วนร่วม 
● การปรึกษาหารือ 
● การส ารวจความต้องการ 

 ๖. ความพึงพอใจของ
ประชากร    กลุ่มเปูาหมาย 

 
 
● ระดับความพึงพอใจ 
● การยอมรับ / คัดค้าน   

 
 
● สัดส่วนของประชากร
กลุ่มเปูาหมายที่พอใจหรือไม่พอใจ 
● ความคาดหวัง 
● ผลสะท้อนกลับ 
 

 ๗.  ผลเสียหายต่อสังคม  ● ผลกระทบภายนอก 
(ทางบวกและทางลบ) 
● ต้นทุนทางสังคม  

 
 
 

● ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
● ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
● ค่าเสียโอกาส 
● ความขัดแย้งทางสังคม 

    
 
 



๖๘ 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี ๕๘-
๖๒ 

ปี ๕๘ ปี  ๕๙ ปี ๖๐ ปี  ๖๑ ปี ๖๒ 

๑. การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ 
โดยการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรให้ประชาชนได้รับการบริการด้าน
ต่างๆ อย่างเป็นธรรมและมีคุณภาพ 
 
๒. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
๓. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง   
 
๔. ยกระดับพัฒนาคุณภาพการเรียนการ
สอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนใน
สังกัด ลดจ านวนนักเรียนที่ไปเรียนโรงเรียน
เอกชนนอกเขตพ้ืนที่  
 
๕. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
 
 

๑. ร้อยละของเจ้าหน้าที่ บุคลากร ที่ได้เข้า
รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานในหน้าที่
เกี่ยวข้อง 
 
 
๒. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการ 
 
๓. ร้อยละของราษฎรในพื้นที่ทั้งหมด 
 
 
๔. ร้อยละของจ านวนนักเรียนในสังกัด
ได้รับการพัฒนาด้านการศึกษาที่ดีข้ึน 
 
 
 
๕. ร้อยละของครัวเรือนในเขตพ้ืนที่ 

๑. เจ้าหน้าที่ บุคลากรมีความรู้
ความสามารถในหน้าที่ และจ านวน
ประชาชนที่ได้รับบริการจากการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร 
 
๒. จ านวนประชาชนมีความพึงพอใจในการ
รับการบริการร้อยละ ๘๐ % 
 
๓. ราษฎรที่มีคุณภาพชีวิตและมีสุขภาพ
ดีร้อยละ  ๗๐ %   
 
๔. นักเรียนที่ได้รับการพัฒนาด้าน
การศึกษาท่ีดีขึ้น จากการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน ร้อยละ ๕๐ % 
 
 
๕. ครัวเรือนในพ้ืนที่ที่มีอาชีพมั่นคงมี
รายได้พอเพียงในพ้ืนที่  ๕๐ %      

๑๐๐% 
 
 
 
 

๙๐% 
 
 

๙๐% 
 
 

๗๐% 
 
 

 
 
๙๐% 
 

๖๐% 
 
 
 
 

๕๐% 
 
 

๕๐% 
 
 

๓๐% 
 
 
 
 

๕๐% 
 

๗๐% 
 
 
 
 

๖๐% 
 
 

๖๐% 
 
 

๔๐% 
 
 
 
 

๖๐% 
 

๘๐% 
 
 
 
 

๗๐% 
 
 

๗๐% 
 
 

๕๐% 
 
 
 
 

๗๐% 
 

๙๐% 
 
 
 
 

๘๐% 
 
 

๘๐% 
 
 

๖๐% 
 
 
 
 

๘๐% 
 

๑๐๐% 
 
 

 
 

๙๐% 
 

 
๙๐% 

 
 

๗๐% 
 
 
 
 

๙๐% 
 



๖๙ 

 

 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี ๕๘-
๖๒ 

ปี ๕๘ ปี  ๕๙ ปี ๖๐ ปี  ๖๑ ปี ๖๒ 

๖. ส่งเสริมนักกีฬาไปสู่ระดับจังหวัด 
 
 
 
๗. ประชาชนสามารถน าเอาความรู้และ
เทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการเพ่ิม
ผลผลิต  และรักษาสิ่งแวดล้อม   
 
๘. การคมนาคมทางบกและทางน้ ามีความ
สะดวกรวดเร็ว บ้านเมืองน่าอยู่พร้อม
สาธารณูปโภคครบครัน 
 
 
๙. เพื่อให้ศาสนาและประเพณีวัฒนธรรมอัน
ดีงามอยู่คู่กับประชาชนในพื้นที่ และเพ่ือ
เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจพร้อมทั้งเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งให้กับชุมชนและความสามัคคี
ที่ด ี  

๖. ร้อยละของเด็กและเยวชนนักกีฬาใน
เขตพ้ืนที่ 
 
 
๗. ร้อยละของครัวเรือนในพ้ืนที่ที่ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร 
 
 
๘. ร้อยละของครัวเรือนที่มีการคมนาคม
สะดวกรวดเร็ว  ได้รับการอ านวยความ
สะดวกจากสาธารณูปโภคต่าง ๆ  บ้านเมือง
น่าอยู่อาศัย 
 
๙. ร้อยละของประชากรในพ้ืนที่รวมถึง
ผู้น าและเยาวชนในพื้นท่ี 
 

๖. เด็กและเยาวชนหรือนักกีฬาที่ได้รับ
การส่งเสริมในการแข็งขันกีฬาระดับท่ี
สูงขึ้น ๕๐ %    
 
๗.  ครัวเรือนที่ประกอบอาชี การเกษตร
และใช้เทคโนโลยีการเกษตรมีอยู่   
๓๐ % 
 
๘. ครัวเรือนมีความเป็นอยู่ที่ดีมีอยู่ร้อย
ละ  ๕๐  ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
 
 
๙. ประชาชนอยู่ใกล้ชิดศาสนา   

๙๐% 
 
 
 
 

๙๐% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

 
 
๙๐% 

 
 

 
 
 

๕๐% 
 
 
 
 

๕๐% 
 
 

๖๐% 
 
 

 
 
๕๐% 

 
 
 
 

 

๖๐% 
 
 
 
 

๖๐% 
 
 

๗๐% 
 
 

 
 
๖๐% 

 
 
 
 

 

๗๐% 
 
 
 
 

๗๐% 
 
 

๘๐% 
 
 

 
 
๗๐% 

 
 
 
 

 

๘๐% 
 
 
 
 

๘๐% 
 
 

๙๐% 
 
 

 
 
๘๐% 

 
 
 
 

 

๙๐% 
 
 

 
 

๙๐% 
 

 
๑๐๐% 

 
 

 
 
๙๐% 

 
 
 
 

 



๗๐ 

 

 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
(Goals) 

ตัวช้ีวัด 
(KPIs) 

ข้อมูลพื้นฐาน 
(Baseline  Data) 

เป้าหมาย  (Targets) 
ปี ๕๘-
๖๒ 

ปี ๕๘ ปี  ๕๙ ปี ๖๐ ปี  ๖๑ ปี ๖๒ 

 
๑๐. ช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่
ทันสมัยของประชาชนเพิ่มข้ึน  พัฒนาและ
เสริมทักษะให้แก่เด็กในชุมชน 
 
๑๑. เพื่อให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความ
โปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วม 
 
๑๒. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกจิตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
๑๐. ร้อยละของงบประมาณและเด็กใน
ชุมชน  ที่ต้องการรับทราบข้อมูลข่าวสาร
และพัฒนาการที่ดี 
 
๑๑. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจใน
การบริการ 
 
๑๒. ร้อยละของประชาชนด าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
๑๐. ประชาชนและเด็กในชุมชนมีโอกาส
ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาการที่ดีมี
อยู่  ๔๐ % 
 
๑๑. จ านวนประชาชนมีความพงึพอใจใน
การรับการบริการร้อยละ ๘๐ % 
 
๑๒. ครัวเรือนในพ้ืนที่ความเป็นอยู่ที่
มั่นคงอย่างยั่งยืนร้อยละ ๗๐ % 

 
๑๐๐% 

 
 
 

๙๐% 
 
 

๑๐๐% 
 
 

 

 
๖๐% 

 
 
 

๕๐% 
 
 

๖๐% 
 
 

 

 
๗๐% 

 
 
 

๖๐% 
 
 

๗๐% 
 
 

 
 

 
๘๐% 

 
 
 

๗๐% 
 
 

๘๐% 
 
 

 

 
๙๐% 

 
 
 

๘๐% 
 
 

๙๐% 
 

 

 
๑๐๐% 

 
 

 
๙๐% 

 
 
๑๐๐% 

 
 

 
 
 
 

 
 



๗๑ 

 

  
การติดตามและประเมินผลแผน จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผล  คือ การประเมินว่ามีการน าแผน

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด    และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่สามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนได้ ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมติฐานในการจัดท าแผนฉบับต่อไปได้  ดังนั้นการที่จะ
ประเมินผลแผนในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน  เพ่ือน าไปสู่การวัด
ความส าเร็จ  ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ ดังนั้นในขั้นต้น องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง จึงต้องติดตามประเมินผลแผน ให้ได้
ข้อมูล   ข้อเท็จจริง อันน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบียนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 
 


