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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
เร่ือง  ประกาศใช้แผนพฒันาท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) 

.......................................... 
  อาศยัอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.2548 ขอ้ 17(4) และขอ้ 24 จึงประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อ
เป็นแนวทางการพฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง  ไดด้ าเนินการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564)  
ตามมติท่ีประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง ในการประชุมสภาสมยัวสิามญัท่ี 2/2559 เม่ือวนัท่ี  27  
ธนัวาคม  2559  เห็นชอบร่างแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี   และนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไดอ้นุมติัแผนพฒันา
ทอ้งถ่ินส่ีปี แลว้  ดงันั้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง จึงขอประกาศใชแ้ผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-
2564) ใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ินทราบโดยทัว่กนั 

 
ประกาศ  ณ วนัท่ี  28   เดือน  ธนัวาคม   พ.ศ.  2559 
 

                                                              
    (นายบรรเจิด  สอพิมาย) 
     นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลในเมือง 
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ส่วนที่  1 
บทน ำ 

....................................... 
ลักษณะของแผนพัฒนาสี่ปี 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2540  ได้บัญญัติหลักการปกครอง
ท้องถิ่น  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบายการปกครองการบริหารงานบุคคล  
การเงินและการคลัง  ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐและตรวจสอบของภาคประชาชนและในการพัฒนา
ท้องถิ่น  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  ตามความต้องการของ
ท้องถิ่น  ทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพ่ือเป็นทิศทางและแนวทางในการ
พัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาบรรลุความส าเร็จตามเป้าหมาย  จึงต้องก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  โดยมีหลักว่าภายใต้ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาหนึ่ง ๆ  จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่าหนึ่งแนวทางและภายใต้แนวทางหนึ่งจะมีโครงการ/กิจกรรมได้
มากกว่าหนึ่งโครงการ  โดยแสดงรายละเอียดแผนงาน  โครงการการพัฒนาส าหรับปีงบประมาณแต่ละปี  เพ่ือให้การ
ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการแต่ละยุทธศาสตร์  และบรรลุจุดมุ่งหมายในการพัฒนาใน
ที่สุด  ซึ่งจะมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า  ครอบคลุมระยะเวลาสี่ปี  และมีการทบทวนและปรับปรุงเป็น
ประจ าทุกปี  องค์การบริหารส่วนต าบลใช้แผนพัฒนาสี่ปีเป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าป ี 
เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นได้ด้วยความรอบคอบและผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 

1. เพ่ือแสดงความสัมพันธ์เชื่อมโยง  และสอดคล้องกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
แผนพัฒนาสามปี 

2. เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
3. เพ่ือแสดงแนวทางการพัฒนาในช่วงเวลาสี่ปีที่มีความสอดคล้องและสามารถสนองตอบต่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ือเป็นการจัดเตรียมโครงการพัฒนาต่าง ๆ  ในลักษณะที่พร้อมบรรจุในงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติต่อไป 
ขั้นตอนในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
  ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผน 

หน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดท าแผนพัฒนาเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือชี้แจง 
 

วัตถุประสงค์  ความส าคัญและความจ าเป็นในการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  เพ่ือให้ผู้บริหารทราบถึง
ภารกิจที่จะต้องด าเนินการต่อไปและด าเนินการเสนอโครงการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  ห้วงปี  
พ.ศ.2561  ถึง  พ.ศ.2564  ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารอนุมัติ 
- หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  แจ้งโครงการที่รับการอนุมัติให้คณะกรรมการพัฒนาองค์การ 

บริหารส่วนต าบล  และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  หน่วยงานภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  และประชาคม 
  ขั้นตอนที่  2  การคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

- คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนา  สรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทาง 
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การพัฒนา  ข้อมูลที่เก่ียวข้อง  ปัญหาและความต้องการของท้องถิ่น  รวมถึงสรุปยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/อ าเภอ  
และนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่นต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

- คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดการประชุมร่วมระหว่างคณะ 
กรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือพิจารณาคัดเลือกยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  มาจัดท า
แผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นกรอบการพิจารณาจัดท าโครงการ/กิจกรรม  ในแผนพัฒนาสี่ปี  และพิจารณาโครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแนวทางการพัฒนาที่เลือกใช้เป็นกรอบในการพัฒนา 
  ขั้นตอนที่  3  การเก็บรวบรวมข้อมูล  และการวิเคราะห์ข้อมูล 

-คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลส ารวจและ 
เก็บรวบรวมข้อมูลที่จ าเป็นต่อการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี  สรุปผลการพัฒนาที่ผ่านมา   ต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และประชาคมท้องถิ่น  เพ่ือคัดเลือกยุทธศาสตร์การพัฒนาและจัดล าดับแนวทางการพัฒนาหลังจากจัดล าดับแล้วที่
ประชุมจะตัดสินใจเลือกแนวทางการพัฒนาเหล่านั้นมาด าเนินการ 
  ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวัตถุประสงค์ของแนวทางการพัฒนา 
  -หลังจากทราบแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปีแล้ว คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
และประชาคมท้องถิ่นร่วมกันพิจารณาคัดเลือกวัตถุประสงค์ของยุทธศาสตร์การพัฒนามาจัดท าเป็นวัตถุประสงค์แนว
ทางการพัฒนา 
  ขั้นตอนที่  5  การจัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรมการพัฒนา 
  -คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาคัดเลือกโครงการที่
สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสี่ปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการเพ่ือให้สามารถน าไปจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีต่อไป 
  ขั้นตอนที่  6  การจัดท าร่างแผนพัฒนาสี่ปี 
  - คณะกรรมการสนับสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  จัดท าร่างแผนพัฒนา
สี่ปี 
  ขั้นตอนที่  7  การอนุมัติและประกาศใช้แผนสี่ปี 
  -  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสนอร่างแผนพัฒนาสี่ปีที่ผ่านการพิจารณาให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนแล้วนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบล  จึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ 
  - เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปีแล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นส่งแผนพัฒนาสาม
ปีให้คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
  - คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ  พิจารณากลั่นกรองแผนพัฒนาสี่ปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  ว่ามีความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์หรือไม่  และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดพร้อมทั้งจัดท า “บัญชีโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล” เสนอต่อคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
ประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี 
  แผนพัฒนาสี่ปี  เป็นเครื่องช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาถึงความเชื่อมโยงระหว่าง
แนวทางการด าเนินงานต่าง ๆที่อาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพื่อให้
สามารถตัดสินใจก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรบริหารของท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพและเกิด
ประโยชน์สาธารณะสูงสุด 
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สภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนที่ส ำคัญขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
....................................... 

1. สภำพทั่วไป 
 1.1  ที่ตั้ง  ต าบลในเมือง  ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชีวานและองค์การบริหารส่วนต าบล 

ท่าหลวง 
  ทิศใต้  ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนิคมสร้างตนเองและองค์การบริหาร 
                                         ส่วนต าบลหนองระเวียง 
  ทิศตะวันออก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรังกาใหญ่ 
  ทิศตะวันตก ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสัมฤทธิ์ และองค์การบริหารส่วน 

ต าบลกระเบื้องใหญ่ 
1.2  เนื้อท่ี มีพ้ืนที่ทั้งหมด  30,043.75 ไร่ (48.07 ตารางกิโลเมตร) โดยมีพ้ืนที่เทศบาลต าบล       
      พิมาย   จ านวน 1.60  ตารางกิโลเมตร  อยู่ในพ้ืนที่ 
1.3  ภูมิประเทศ เป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ าส าคัญหลักไหลผ่านได้แก่  ล าน้ ามูล,ล าน้ าจักราช,ล าน้ าเค็ม,ล าฉกาจ   
1.4  จ านวนหมู่บ้าน  20  หมู่บ้าน โดยแยกเป็นจ านวนครัวเรือน จ านวนประชากร ชาย/หญิง  ดังนี้ 
 

หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน ประชากร จ านวน 
ครัวเรือน ชาย(คน) หญิง(คน) รวม 

หมู่ที่  1 บ้านในเมือง 201 189 390 424 
หมู่ที่  3 บ้านส่วย 133 127 260 193 
หมู่ที่  4 บ้านขาม 397 388 785 271 
หมู่ที่  5 บ้านกอก 537 557 1,094 399 
หมู่ที่  6 บ้านนางเหริญ 408 414 822 358 
หมู่ที่  7 บ้านม่วง 473 487 960 303 
หมู่ที่  8 บ้านวังหิน 720 761 1,481 499 
หมู่ที่  9 บ้านดอนแซะ 609 712 1,321 343 
หมู่ที่ 10 บ้านวังกลาง 79 71 150 43 
หมู่ที่ 11 บ้านข้ีเหล็ก 395 418 813 180 
หมู่ที่ 12 บ้านทองหลาง 253 248 501 116 
หมู่ที่  13 บ้านดง 249 252 501 173 
หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย 771 900 1,671 1,508 
หมู่ที่ 15 บ้านน้อย 585 608 1,193 481 
หมู่ที่ 16 บ้านใหม่สามคัค ี 116 146 262 126 
หมู่ที่ 17 บ้านพรหมทัต 106 108 214 110 
หมู่ที่ 18 บ้านวังหิน 494 542 1,036 230 
หมู่ที่ 19 บ้านท่าสงกรานต ์ 211 249 460 182 
หมู่ที่ 20 บ้านส าโรงชัย 180 139 319 67 
หมู่ที่ 21 บ้านไทรงามพัฒนา 236 297 533 415 
หมู่ที่ 0 หมู่บ้านกลาง 716 789 1,505 2 

รวม 7,869 8,402 16,271 6,423 
 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที ่ 1  พฤษภาคม  2559 
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1.5      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล         ได้แก่  เทศบาลต าบลพิมาย     1  แห่ง 
1.6     ประชากร 

                       มีประชากรทั้งสิ้น  16,271  คน   แยกเป็นชาย  7,869  คน   หญิง  8,402  คน  มีความ
หนาแน่นเฉลี่ย   347   คน/ตารางกิโลเมตร 
 

2. โครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
 

      1. กำรคมนำคม 
  - ถนนลาดยางแอสฟัสต์     9 สาย 
  - ถนนคอนกรีต      111 สาย 
  - ถนนหินคลุก      45 สาย 
  - ถนนลูกรัง      30 สาย 
  - ถนนดินบดอัด       3 สาย 
 2. สถำนีขนส่ง        1 แห่ง 
 3. กำรไฟฟ้ำ 
       หมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้านมีไฟฟ้าใช้ครบทั้งหมด  มีเพียงส่วนน้อยหรือบางครัวเรือนเท่านั้นที่ได้สร้าง
บ้านเรือนใหม่  และอยู่ห่างจากหมู่บ้านการขยายเขตไฟฟ้ายังไม่ทั่วถึง 
 4. แหล่งน้ ำสร้ำงข้ึน 
  - ชลประทาน   2 แห่ง 
  - ฝาย                                   4 แห่ง 
  - บ่อโยก   22 แห่ง 
  - บ่อน้ าตื้น              583 แห่ง 
   5. ประปำ  

        ในเขตต าบลในเมืองมีระบบประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน ที่หน่วยงานต่าง ๆ   
ได้สร้างข้ึนทุกหมู่บ้าน 

6. โทรศัพท์ 
     มีการขยายเขตชุมสายโทรศัพท์และติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์สัญญาณดาวเทียมให้บริการแก่ราษฎร
ทุกหมู่บ้าน 
 

3. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ทรัพยำกรธรรมชำติในพื้นที่ 
  1.  ทรัพยำกรป่ำไม้  อบต.ในเมืองไม่มีพ้ืนที่ที่มีสภาพป่าไม้   เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
ประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น  จึงจะมีเพียงแต่ต้นไม้ที่ปลูกข้ึนใหม่เพ่ือเป็นร่มเงาซึ่งส่วนใหญ่อยู่เขตพ้ืนที่สงวน 
หรือเขตพ้ืนที่โบราณสถาน  มีทรัพยากรที่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  ไทรงาม 
  2.  ทรัพยำกรน้ ำ     พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าและล าน้ าไหลผ่าน     ได้แก่       ล าน้ ามูลล าจักราช  
ล าน้ าเค็ม  และล าฉกาจ   อีกทั้งมีห้วย หนอง คลอง บึง  ชลประทานอื่น ๆ 
  3.  ทรัพยำกรดิน    ดินส่วนใหญ่เป็นเป็นดินร่วนปนทราย    ดินเหนียวปนทราย  มีลักษณะการเก็บ
กักน้ าปานกลางมีสารละลายน้ าของเกลืออยู่ในความเข้มข้นที่ต่างกันบางแห่งเป็นภูเขาเกลือ  ใต้ชั้นดินปฏิกิริยาดินเป็น
กรดถึงกรดแก่  ปริมาณอินทรีย์วัตถุปานกลางถึงต่ าสุด 
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4. สภำพเศรษฐกิจ 
 

ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม  จึงท าให้รายได้หลักของราษฎรมาจากการเกษตรกรรมและรับจ้าง 
ได้แก่  การท านา   ท าไร่อ้อย      ท าไร่มันส าปะหลัง   ปลูกยูคาลิปตัน  ซึ่งส่วนใหญ่ใช้น้ าฝนและแหล่งน้ าธรรมชาติ
ท าการเกษตร   แต่ถ้าหากปีใดฝนไม่ตก    หรือปริมาณน้ าฝนไม่เพียงพอก็จะเกิดปัญหาภัยแล้ง   

หน่วยธุรกิจในเขตต ำบล 
- ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม 3 แห่ง 
- โรงแรม 1 แห่ง 
- โรงส ี 18 แห่ง 

                             - โรงน้ าแข็ง 2 แห่ง 
- กิจการเกี่ยวกับการท่าทราย 8 แห่ง 
-  สหกรณ์โคนม 1  แห่ง 
-  สถานีบริการน้ ามันและแก๊ส 9  แห่ง 
-  สหกรณ์การเกษตร 1  แห่ง 
-  ตลาดนัด(สัปดาห์ละครั้ง) 1  แห่ง 
-  อุตสาหกรรมในครัวเรือน -  แห่ง 

5. ด้ำนสังคม 
 1. กำรศึกษำ 
  - โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน      4      แห่ง   

1.  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์     
                   2.  โรงเรียนบ้านดอนแซะ      

      3.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน    
                               4.  โรงเรียนท้าวสุรนารี (ระดมอนุสรณ์)    
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา     จ านวน      -      แห่ง 
  - โรงเรียนอาชีวะศึกษา     จ านวน      1      แห่ง 

1.  วิทยาลัยการอาชีพพิมาย     
- ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน       จ านวน      1      แห่ง 
- ห้องสมุดประชาชน     จ านวน      1      แห่ง 

  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    จ านวน      8      แห่ง 
 2 สถำบันและองค์กรทำงศำสนำ 
  - วัด                8         แห่ง 
  - มัสยิด       -  แห่ง 
  - โบสถ์             - แห่ง 
 3 กำรสำธำรณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐ  (ขนาด 60 เตียง ) 1    แห่ง 
  - โรงพยาบาลเอกชน   1  แห่ง 
  - สาธารณสุขอ าเภอ   1 แห่ง 
  - สถานพยาบาล    3 แห่ง 
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  - สถานีอนามัย    - แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   8 แห่ง 
  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100  
 4 ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ที่ท าการปกครองอ าเภอ   1 แห่ง 
  - สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ   1 แห่ง 
  - ศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา  1 แห่ง 
  - ส านักงานอัยการประจ าศาลแขวง 1 แห่ง 
6. ด้ำนกำรเมือง  กำรบริหำร 
 

       1. กำรบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง  ประกอบด้วย 2 ฝ่ำย  คือ 
                1.1 ฝ่ำยนิติบัญญัติหรือฝ่ำยสภำ  ประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน  ซึ่งมาจากการเลือกต้ังโดยประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง    มีดังนี้ 

 

ช่ือ – สกุล หมู่ท่ี ต ำแหน่ง ช่ือ – สกุล หมู่ท่ี ต ำแหน่ง 

นางฐปณีย์  ศรีพินิภัทร 8 ประธานสภา อบต. นายอุทัย     สอพิมาย 11 สมาชิกสภา  อบต. 

นายยุติน  วาทมณีกร 4 รองประธานสภา อบต. นายอภิวัฒน์  จริยธาราสิทธิ์ 12 สมาชิกสภา  อบต. 

นายวิเชียร  พลีด ี  เลขานุการสภา อบต. นายบุญหลาย  วิไธสง 13 สมาชิกสภา  อบต. 

นางส าอาง  รัตนา 1 สมาชิกสภา อบต. นายศรีประจวบ  บุไธสง 13 สมาชิกสภา  อบต. 

นางพัฒนวดี  คชบาง 1 สมาชิกสภา  อบต. นางวิภารัตน์  ไพค านาม 14 สมาชิกสภา  อบต. 

นายพิชิต  แสนเจ๊ก 3 สมาชิกสภา  อบต. นางปัญญา  จันทรศร ี 14 สมาชิกสภา  อบต. 

นายสามารถ  ซื้อค้า 3 สมาชิกสภา  อบต. นายเทอม  วิสุทธิญาณภิรมย์ 15 สมาชิกสภา  อบต. 

นายประเสริม  พัดพิมาย 4 สมาชิกสภา  อบต. นายบุญส่ง  สร้างไร ่ 15 สมาชิกสภา  อบต. 

นายสมศักดิ์  พัฒนกุล 5 สมาชิกสภา  อบต. นายผดุง  เบาแรง 16 สมาชิกสภา  อบต. 

นายรังสรรค์  ผลนา 5 สมาชิกสภา  อบต.    

นายพิเชฐ  แช่มพุทรา 6 สมาชิกสภา  อบต. นางโรมจิตร  แงดสันเทยีะ 17 สมาชิกสภา  อบต. 

นายประจักษ์  แก้วบัณฑิต 6 สมาชิกสภา  อบต. นางสาวอรุณ  มงคลการ 17 สมาชิกสภา  อบต. 

นางบุหลัน  จันทร์สายบัว 7 สมาชิกสภา  อบต. นายไพศาล  เหล็กกรุง 18 สมาชิกสภา  อบต. 

นายเฉียบ  สบาย 7 สมาชิกสภา  อบต. นางเจนจิรา  เอือ้อาภาเศรษฐ 18 สมาชิกสภา  อบต. 

นายชาลี  เพ็งท ี 8 สมาชิกสภา  อบต. นายณัฐพงศ์  ศิริสมานจิตติกุล 19 สมาชิกสภา  อบต. 

นายฉอ้อน   แร้นพิมาย 9 สมาชิกสภา  อบต.    

นายครองสิน  ทองเครือ 9 สมาชิกสภา  อบต. นายธีมาโรจน์  จิตจรสัยิ่งยง 20 สมาชิกสภา  อบต. 

นายเด่นชัย  ปราสาทสูง 10 สมาชิกสภา  อบต. นายประยงค์  อาจศึก 20  สมาชิกสภา  อบต. 

นางฉันทนา  เรืองการ 10 สมาชิกสภา  อบต. นายกวี  ศรีสุข 21  สมาชิกสภา  อบต. 

นายฉลองชัย   บุญก าเนิด 11 สมาชิกสภา  อบต. นายผดุงศักดิ์  พูนศร ี 21 สมาชิกสภา  อบต. 
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          1.2  ฝ่ำยบริหำร  ประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 1 คน  และรองนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบล  ไม่เกิน  2   คน   มีอ านาจหน้าที่ก าหนดนโยบายที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตามกฎหมาย  นโยบาย   แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   ข้อบัญญัติ  
ระเบียบและข้อบังคับของราชการ  ประกอบด้วย 

 1. นายบรรเจิด  สอพิมาย            นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 2. นายไสว  กิตติถิรกุล           รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 3. นายสมบูรณ์  จูงกลาง              รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 

ศักยภำพในต ำบล 
  ก. ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  มีบุคลากรในองค์กรจ านวน    55  คน 
  1. จ านวนพนักงานส่วนต าบล   จ านวน   21   คน 
   1.1 ส านักงานปลัด   จ านวน    8     คน 
   1.2 ส่วนการคลัง   จ านวน    5     คน 
   1.3 ส่วนโยธา    จ านวน    2     คน 
   1.4 ส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน    3     คน 
   1.5 ส่วนส่งเสริมการเกษตร  จ านวน    1     คน 
   1.6 หน่วยตรวจสอบภายใน  จ านวน     1     คน 
   1.7 ส่วนสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม จ านวน     1    คน    
  2. ระดับการศึกษาของพนักงานส่วนต าบล 
   - ปวช./ปวส.    จ านวน    2    คน 
   - ปริญญาตรี    จ านวน    8   คน 
   - สูงกว่าปริญญาตรี   จ านวน    11     คน 
  3.  พนักงานจ้างทั่วไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    33   คน 
  4.  ลูกจ้างประจ า                                     จ านวน     1    คน 

  ข. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    รายได้ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2559    จ านวน   40,820,000.00    บาท    แยกเป็น 
  - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน   4,299,500.00 บาท 
  - รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้        จ านวน  28,370,500.00   บาท 
  - เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                จ านวน  18,150,000.00  บาท 
                     - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ถ่ายโอน)              จ านวน    40,820,000.00  บาท 
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ศักยภำพของชุมชนและพื้นที่ 
  ต าบลในเมืองภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า   มีแหล่งโบราณสถาน  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง  คือ  อุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานปราสาทหินพิมาย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พิมายไทรงาม และ
เขื่อนพิมาย  ประเพณีแข่งเรือ  งานแห่เทียนพรรษา ฯลฯ     ชุมชนเป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบทมีการตั้งบ้านเรือนอาศัย
กันอยู่อย่างหนาแน่น   

                                      สภำพปัญหำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 
 

ชื่อปัญหำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร 
1. ปัญหำด้ำนสังคม   
1.1  ปัญหายาเสพติด 1. เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น  

    ยาบ้า 
2. เยาวชน นักเรียน นักศึกษา  เกิดความอยากรู้ 
   อยากลองเสพสิ่งเสพติด  เนื่องจากมีพฤติกรรม 
   เลียนแบบเพื่อน  และยาเสพติดในปัจจุบัน 
   สามารถหาซื้อเสพได้ง่าย 
3. ปัญหาครอบครัวแตกแยก  รายได้ไม่เพียงพอ 
   ต่อการด ารงชีพ  ท าให้หันไปพึ่งพายาเสพติด 
 

 

1.2  ปัญหาสวัสดิการและ
สังคมสงเคราะห์ 

การดูแลคุ้มครองคนชรา คนพิการ สตรี เด็กและ
เยาวชนของรัฐบาลไม่ทั่วถึง 

 

1.3 ปัญหาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

1. เกิดการลักขโมยทรัพย์สิน ปัญหาการพนัน 
   และไฟฟ้าสาธารณะตามถนนยังไม่ทั่วถึง 
2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยกระท าได้ช้าเนื่อง 
   จากพ้ืนที่ใหญ่และไม่มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ 

 

1.4 ปัญหาความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

1. การขาดผู้น าชุมชนหรือผู้น ากลุ่มท่ีมีความรู้ 
   ความสามารถ 
2. การขาดความสามัคคี  การเสียสละ  แรงใจ 
   แรงกายของสมาชิกกลุ่มเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

 

1.5  ปัญหาการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

1. ขาดงบประมาณในการจัดหาแหล่งพักผ่อน 
   หย่อนใจและสถานที่ออกก าลังกาย 
2. ขาดงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้ 
   เพียงพอต่อความต้องการ 

 

2. ปัญหำด้ำนแหล่งน้ ำ 1. แหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ตื้นเขิน   
2. การท าการเกษตรในพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน  หาก 
   เกิดปัญหาฝนแล้งพืชผลทางการเกษตรได้รับ 
   ความเสียหายเนื่องจากไม่มีระบบชลประทาน 
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ชื่อปัญหำ สภำพปัญหำ ควำมต้องกำร 

3. ปัญหำกำรศึกษำ  ศำสนำ
และวัฒนธรรม 

1. การรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อต่าง ๆ ไม่มีการ 
   จ ากัดขอบเขต  ท าให้เกิดการเลียนแบบ 
2. การขาดการส่งเสริมและสืบสานการอนุรักษ์ 
   ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ประชาชนมีค่านิยมใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเลียนแบบ 
   วัฒนธรรมตะวันตก 
4. การขาดการดูแลเอาใจใส่สมาชิกในครอบครัว 
5. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในการท ากิจกรรม 
   ทางศาสนาประชาชนมีฐานะยากจนท าให้บุตร 
   หลานขาดโอกาสในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น 
 

 

4. ปัญหำด้ำนสำธำรณสุข   
 การควบคุมและป้องกัน
โรคติดต่อ 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกัน
โรคติดต่อ  การรักษาสุขภาพอนามัยและการระบาด
ของโรคติดต่อ 
2. การบริการสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง 
3. ลักษณะพ้ืนที่เป็นป่าซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 

 

 

ควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
ควำมต้องกำรด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 
1) ต้องการให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ทางเดินต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
2) ต้องการให้มีการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะเพ่ิมตามถนนเข้าทั่วถึงชุมชน 
3) ต้องการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว 
ควำมต้องกำรด้ำนเศรษฐกิจ 
1) ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2) ต้องการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
ควำมต้องกำรด้ำนสังคม 
1) ต้องการให้ส่งเสริมการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2) ต้องการให้สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาและสนามกีฬาชุมชน 
3) ต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชนในชุมชน 
4) ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขมูลฐานให้ทั่วถึง 
ควำมต้องกำรด้ำนแหล่งน้ ำ 
1) ต้องการปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะให้สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ 
2) ปรับปรุงหรือก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร 
ควำมต้องกำรด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา     
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        ศาสนาและวัฒนธรรม 
 

ส่วนที ่ 2 

สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีที่ผ่ำนมำ 
....................................... 

2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพ SWOT ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 
จุดแข็ง (S : Strength) 
 1. มีแหล่งน้ าธรรมชาติและทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ 
 2. มีขนาดพ้ืนที่ขนาดใหญ่ประชากรอยู่กันอย่างหนาแน่น  เป็นชุมชนกึ่งชนบท  มีความเจริญทางเศรษฐกิจ  
พานิชยกรรม  อุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ  เช่น  ไทรงาม  อยู่ห่างจากอ าเภอพิมาย  2  กิโลเมตร  
เป็นต้น  ต้นไทรใหญ่  มีอายุประมาณ  150  ปี  ร่มเงาครอบคลุมบริเวณกว้างประมาณ  15,000  ตารางฟุต  เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

 3. มีกลุ่มองค์กรเครือข่ายชาวบ้านที่เข้มแข็งเป็นจ านวนมาก 
 4. มีภูมิปัญญาท้องถิ่นต่าง ๆ เป็นจ านวนมาก 
 5. ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองอยู่ในพ้ืนทีของส่วนราชการ  ท าให้การมาติดต่อราชการของ
ประชาชนสะดวก 
 6. ท าเลตั้งส่วนใหญ่ใช้เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบ  เช่น  มันส าปะหลัง  ข้าวหอมมะลิ  พืชผัก  เป็นต้น 
 7. ประชาชนให้ความร่วมมือในการร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชนและเข้าใจบทบาท
หน้าที่ของตนเองพอสมควร 
 8. โครงสร้างการบริหารงานมีขนาดกะทัดรัด  ท าให้การประสานงานมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 9. มีอุปกรณ์  และเครื่องมือช่วยเหลือในการปฏิบัติงานพอสมควรและทันสมัย 
 10. องค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองมีงบประมาณเป็นของตนเอง  มีศักยภาพในการบริหารจัดการ
สาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างรวดเร็ว  ทันต่อเหตุการณ์ 
 11. เส้นทางการเชื่อมโยงทางคมนาคมจากต าบล  อ าเภอ  และจังหวัดสะดวก  มีรถโดยสารประจ าทางวิ่ง
ผ่านตลอด 
จุดอ่อน (W : Weakness) 
 1. เป็นต าบลใหญ่  ประชากรต้องใช้ปัจจัยในการพัฒนาจ านวนมาก 
 2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
 3. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ราคาผลิตทางการเกษตรและสภาพภูมิอากาศมีความไม่
แน่นอน 
 4. การใช้จ่ายเงินจากการกู้ยืมเงินกองทุนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 
 5. ประชาชนไม่ให้ความสนใจและความส าคัญกับกิจกรรมต่าง ๆ  ในชุมชนของตนเท่าท่ีควร 
 6. ความไม่สอดคล้องระหว่างนโยบายกับวิธีการปฏิบัติงาน  เนื่องจากความไม่ชัดเจนในระเบียบวิธีการปฏิบัติ
ตามตัวบทกฎหมาย  ท าให้เกิดความบกพร่องและล่าช้าในการปฏิบัติงาน 
โอกำส (O : Opportunity) 
 1. จ านวนนักท่องเที่ยวมากข้ึน 
 2. มีแม่น้ า แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค และท าการเกษตร 
 3. ชุมชนยอมรับและปฏิบัติตามกฎหมาย 
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 4. สามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนได้ 
 5. เส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างอ าเภอได้มาตรฐาน  สามารถสัญจรไปมา  ขนส่งพืชทางการเกษตรได้
สะดวกและปลอดภัย 
 6. ทุกส่วนในชุมชน  หน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนให้ความส าคัญในการประสานความร่วมมือ
ช่วยเหลือในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
อุปสรรค (T : Theat) 
 1. ความไม่แน่นอนของสภาพดินฟ้าอากาศและผลผลิตทางการเกษตรที่มีผลกระทบต่อเกษตรที่มีผลกระทบ
ต่อเกษตรกร 
 2. วัฒนธรรมและเทคโนโลยีกระทบต่อวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 3. ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการสนับสนุนจากรัฐบาล  ซึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยของผู้มี
อ านาจในการก าหนดนโยบาย 
 4. ผู้ขาดโอกาสทางสังคมยังไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร 
 5. ประชาชนยากจน  หนี้สินมาก  ทักษะในการพัฒนาของการประกอบอาชีพมีน้อย 
 6. ไม่สามารถพัฒนา  ก่อสร้างบริการโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ได้  เนื่องจากต้องใช้งบประมาณเป็น
จ านวนมาก 
 

2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 

วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้ทราบถึงผลการพัฒนาที่ผ่านมาว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้น าแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติมาก
น้อยเพียงใด  และบรรลุวัตถุประสงค์การพัฒนาหรือไม่ 
องค์ประกอบ 
 ประกอบด้วย  การประเมินผลการน าแผนประจ าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาประจ าปีในเชิงคุณภาพ  โดยจ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
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ประเมินผลการน าแผนพัฒนาประจ าปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

ยุทธศำสตร์ จ ำนวน
โครงกำรใน
แผนพัฒนำ
ประจ ำปี 

จ ำนวน
โครงกำรที่
ด ำเนินกำร

จริง 

 
ร้อยละ 

จ ำนวน
งบประมำณใน
แผนพัฒนำ
ประจ ำปี 

จ ำนวน
งบประมำณที่
ด ำเนินกำรจริง 

 
ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง 
การบริหารและการปกครอง 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

742 
 

45 
154 
359 

 
51 

 
38 

 
 

60 
 
- 
5 

33 
 

5 
 
- 
 

8.09 
 
- 

3.25 
9.19 

 
9.80 

 
     - 

18,094,000 
 

8,500,000 
1,860,000 
7,268,800 

 
4,470,000 

 
1,450,000 

3,373,400 
 
- 

50,000 
4,220,700 

 
400,000 

 
- 

18.55 
 
- 

2.685 
57.82 

 
8.92 

 
- 
 
 

รวม 1,389 103 21.14 41,643,700 7,994,100 19.20 

 
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาประจ าปี 2559  เชิงปริมาณ  พบว่า  จ านวนโครงการที่บรรจุใน

แผนพัฒนามีทั้งสิ้น  1,389  โครงการ  และ อบต.ในเมือง  ได้ด าเนินงานตามแผน  จ านวน  103  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  21.14  ของจ านวนโครงการทั้งหมดและจ านวนงบประมาณในแผนประจ าปีมีจ านวนทั้งสิ้น  
38,750,000.00  บาท  โดย อบต.ในเมือง ได้ใช้งบประมาณท้ังสิ้น  7,994,100  บาท  จึงสรุปได้ว่า อบต. ในเมือง  
ได้น าโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติไปเชิงปริมาณ  คิดเป็นร้อยละ  21.14 ของจ านวนงบประมาณทั้งหมดใน
แผนพัฒนาประจ าปี 2559 
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3.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
 

ตารางเปรียบเทียบจ านวนแผนงาน/โครงการและงบประมาณท่ีด าเนินการจริง 
 
 

สาขา/แผนงาน จ านวนโครงการ
ที่ด าเนินการจริง 

ร้อยละของ
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวนงบประมาณ
ที่ด าเนินการจริง 

ร้อยละของ
งบประมาณ

ทั้งหมด 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ 

29 
13 
3 
 
- 
 
- 
1 

63.04 
28.26 
6.52 

 
- 
 
- 

2.17 

3,373,400.00 
4,220,700.00 
400,000.00 

 
- 
 
- 

50,000.00 
 

18.55 
57.82 
8.92 

 
- 
 
- 

2.685 
 

รวม 46 100 7,994,100.00 19.20 
   

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีเชิงคุณภาพ  พบว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลใน 
เมือง  ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนา โดยเรียงล าดับจ านวนโครงการ  งบประมาณที่ด าเนินการจริงจากมากไปน้อย  
ดังนี้ 
  1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  29  โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ  63.04  ของโครงการทั้งหมด  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น  3,373,400.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  
18.55  ของงบประมาณประจ าปี  2559  เนื่องจากโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นความต้องการของประชาชนโดยรวม  
อบต.จึงให้ความส าคัญต่อการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2. การพัฒนาคนและสังคม  มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  13  โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ  28.26  ของโครงการทั้งหมด  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 4,220,700.00 บาท  คิดเป็นร้อยละ  57.82  ของ
งบประมาณท้ังหมด  เนื่องจากการพัฒนาคนและสังคมจะท าให้ประชาชน  มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
  3. การพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง  มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  3 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  6.52  ของโครงการทั้งหมด  โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น 400,000.00บาท  คิดเป็นร้อยละ  
8.92 ของงบประมาณท้ังหมด   
  4.  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  - 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  -  ของโครงการทั้งหมด  โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น  -  บาท  คิดเป็นร้อยละ  -   ของ
งบประมาณท้ังหมด 
  5. การพัฒนาแหล่งน้ า  มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ -  
ของโครงการทั้งหมด  โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น  -   บาท  คิดเป็นร้อยละ  -  ของงบประมาณท้ังหมด   
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6. การพัฒนาเศรษฐกิจ  มีจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง  จ านวน  1 โครงการ คิด       เป็นร้อย
ละ  2.17  ของโครงการทั้งหมด  โดยใช้งบประมาณท้ังสิ้น  50,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ  2.685  ของ
งบประมาณท้ังหมด   
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

....................................... 
 

3.1 กรอบยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 

ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตร ี

พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรี 
แถลงต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ 
วันศุกร์ที่  12  กันยำยน 2557 

  

1. นโยบำยกำรปกป้องและเชิดชูสถำบันพระมหำกษัตริย์ 

          จะใช้มาตรการทางกฎหมายมาตรการทางสังคมจิตวิทยา และมาตรการทางระบบสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการกับผู้คะนองปาก ย่ามใจหรือประสงค์ร้าย มุ่งสั่นคลอนสถาบันหลักของชาติ โดยไม่
ค านึงถึงความรู้สึกและความผูกพันภักดีของคนอีกเป็นจ านวนมาก ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและ
เป็นจริงเกี่ยวกับสถาบันพระมหา กษัตริย์และพระราชกรณียกิจเพ่ือประชาชน ทั้งจะสนับสนุนโครงการทั้งหลายอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนเร่งขยายผลตามโครงการและแบบอย่างที่ทรงวางรากฐานไว้ให้แพร่หลายเป็น ที่
ประจักษ์และเกิดประโยชน์ในวงกว้างอันจะช่วยสร้างความสมบูรณ์พูนสุขแก่ ประชาชนในที่สุด 
 
 2. นโยบำยกำรรักษำควำมม่ันคงของรัฐและกำรต่ำงประเทศ  

          ในระยะเร่งด่วน รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอา เซียนใน
กิจการ 5 ด้าน ได้แก่ การบริหารจัดการชายแดน การสร้างความมั่นคงทางทะเล การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ การสร้างความไว้วางใจกับประเทศเพื่อนบ้านและการเสริมสร้างในการปฏิบัติการ ทางการทหารร่วมกันของ
อาเซียน โดยเน้นความร่วมมือเพ่ือป้องกัน แก้ไขข้อพิพาทต่างๆและการแก้ไขปัญหาเส้นแขตแดนโดยใช้กลไกระดับทวิ
ภาคีและ พหุภาคี เร่งแก้ไขปัญหาการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคมใต้ โดยน ายุทธศาสตร์ เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนามาใช้ตามแนวทางกัลยาณมิตรแบบสันติวิธี ส่งเสริมการพูดคุยสันติสุขกับผู้มีความคิดเห็นต่างจากรัฐ สร้างความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมตามหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชน โดยไม่เลือกปฏิบัติ ควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนใน พ้ืนที่ซึ่งเป็นพหุาสังคม ขจัดการฉวยโอกาสก่อความ
รุนแรงแทรกซ้อน เพ่ือซ้ าเติมปัญหาไม่ว่าจากผู้มีอิทธิพลในท้องถิ่นหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายบ้าน เมือง ทั้งจะเพ่ิมระดับ
ปฏิสัมพันธ์กับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศที่อาจช่วยคลี่คลายปัญหาได้    
       พัฒนาและเสริมสร้างของกองทัพและระบบป้องกันประเทศให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย และ
ผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจากการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือน าไปสู่
การพ่ึงพาตนเองในการ ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ สามารถบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนใน
อุตสาหกรรมป้องกัน ประเทศได้ เสริมสร้างความความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศบนหลักการที่ว่านโยบายการต่าง 
ประเทศเป็นส่วนประกอบส าคัญของนโยบายองค์รวมทั้งหมดในการบริหารราชการแผ่นดิน ไม่ว่าในด้านการเมือง 
เศรษฐกิจ หรือสังคม โดยจะน ากลไกทางการทูตแบบบูรณาการมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนทั้ง ทางตรง

http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
http://www.ryt9.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2/


แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 17 

และทางอ้อม เช่น การคุ้มครองดูแลคนไทยและผลประโยชน์ของคนไทยในต่างแดน การแลกเปลี่ยนทางการศึกษา 
วัฒนธรรม การค้า การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเปิดโลกทัศน์ให้มีลักษณะสากล เป็นต้น 

 

 3. นโยบำยกำรลดควำมเหลื่อมล้ ำของสังคมและกำรสร้ำงโอกำสเข้ำถึงบริกำรของรัฐ 

         ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งสร้างโอกาส อาชีพ และการมีรายได้ท่ีมั่นคงแก่ผู้ที่เข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยให้แรงงาน
ทั้งระบบมีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานใน ทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ป้องกันและแก้ไขปัญหา
การค้ามนุษย์ รวมถึงปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง การทารุณกรรมต่อแรงงานข้ามชาติ การท่องเที่ยวที่เน้นบริการทางเพศ
และเด็ก และปัญหาคนขอทาน โดยการปรับปรุงกฎหมายข้อบังคับที่จ าเป็นและเพ่ิมความเข้มงวดในการระวังตรวจ 
สอบ 
        ในระยะต่อไป จะพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม ระบบการออมและระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและมีความยั่งยืนมากยิ่ง ขึ้น รวมทั้งการดูแลให้มีระบบการกู้ยืมที่เป็นธรรมและการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ 
อัตภาพ พัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิจัดสวัสดิการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ ด้อยโอกาส ผู้
พิการ ผู้สูงอายุ สตรีและเด็ก เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต และการมีเงินหรือ
กิจกรรมที่เหมาะสม เพ่ือสร้างสรรค์และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียมระบบการดูแลในบ้าน สถานพัก
ฟ้ืน และโรงพยาบาล ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว รวมทั้งพัฒนาระบบการเงิน
การคลังส าหรับการดูแลผู้สูงอายุ 
       เตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมท่ีมีความหลากหลาย เนื่องจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยสร้างความเขม้แข็ง
และความพร้อมแก่แรงงานไทยและร่วมพัฒนาระบบความคุ้มครอง ทางสังคมของแรงงานอาเซียน 
       จัดระเบียบสังคม สร้างมาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม และธรรมมาภิบาลให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนทั่วไป โดยใช้ค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ได้ประกาศไว้แล้ว 
แก้ปัญหาการไร้ที่ดินท ากินของเกษตรกรและการรุกล้ าเขตป่าสงวน โดยการกระจายสิทธิการถือครองให้แก่ผู้ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่ไม่ได้รุกล้ า และออกมาตรการป้องกันการเปลี่ยนมือไปอยู่ในครอบครองของผู้ที่มิใช่เกษตรกร ใช้เทคโนโลยี
ดาวเทียมส ารวจและวิธีการแผนที่ที่ทันสมัย แก้ไขปัญหาเขตที่ดินทับซ้อนและแนวเขตพ้ืนที่ป่าที่ไม่ชัดเจน อันก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าที่รัฐ 
 

4. นโยบำยกำรศึกษำและเรียนรู้ กำรทะนุบ ำรุงศำสนำ ศิลปะและวัฒนธรรม 
          จัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ โดยให้ความส าคัญทั้งการศึกษาในระบบและการศึกษาทางเลือกไป
พร้อมกัน เพ่ือสร้างคุณภาพของคนไทยให้สามารถเรียนรู้ พัฒนาตนได้เต็มตามศักยภาพ โดยเน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้าง
สัมมาชีพในพ้ืนที่ ลดความเหลื่อมล้ า และพัฒนาก าลังคนให้เป็นที่ต้องการเหมาะสมกับพ้ืนที่ ทั้งในด้านการเกษตร 
อุตสาหกรรม และธุรกิจบริการระยะเฉพาะหน้า จะปรับเปลี่ยนการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาให้
สอดคล้องกับความจ าเป็น ของผู้เรียนและลักษณะพื้นที่ของสถานศึกษา จัดระบบการสนับสนุนให้เยาวชนและ
ประชาชนทั่วไปมีสิทธิเลือกรับบริการการศึกษา ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน โดยจะพิจารณาจัดให้มีคูปอง
การศึกษาเป็นแนวทางหนึ่งให้องค์กรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแลประขาชนทั่วไปมี
โอกาสร่วมจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ และท่ัวถึง และร่วมในการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ กระจายอ านาจการ
บริหารจัดการศึกษาสู่สถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสามารถเป็นนิติบุคคลและบริหารจัดการได้อย่างอิสระและคล่อง 
ตัวขึ้น 
       พัฒนาระบบการผลิดและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของความเป็น ครู เน้นครูผู้สอนให้มีวุฒิตรงตาม
วิชาที่สอน น าเทคโนโลยีสารสนเทศและเครื่องมือที่เหมาะสมมาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเป็น เครือ่งมือช่วยครูหรือ
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เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตัวเอง เช่น การเรียนทางไกล รวมทั้งระบบการประเมินสมรรถนะที่สะท้อนประสิทธิภาพการ
จัดการเรียนการสอนและ พัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นส าคัญทะนุบ ารุงและอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาและศาสนา อ่ืนๆ 
สนับสนุนให้องค์กรทางศาสนามีบทบาทส าคัญในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตลอดตนพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้าง
สันติสุขและความปรองดองสมานฉันท์ในสังคมไทยอย่างยั่งยืน 
 

 5. นโยบำยกำรยกระดับคุณภำพบริกำรด้ำนสำธำรณสุข และสุขภำพของประชำชน 
 โดยวางรากฐานให้ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส่วนอย่างมี คุณภาพโดยไม่มี
ความเหลื่อมล้ าของคุณภาพบริการในแต่ละระบบ และบูรณาการข้อมูลระหว่างทุกระบบหลักประกันสุขภาพ พัฒนา
ระบบบริหารสุขภาพ โดยเน้นการป้องกันโรคมากกว่ารอให้ป่วยแล้วจึงมารักษา สร้างกลไกจัดการสุขภาพในระดับเขต
แทนการกระจุกตัวอยู่ท่ีส่วนกลาง ปรับระบบการจ้างงาน การกระจายบุคลากรและทรัพยากรสาธารณสุขให้เหมาะสม
กับท้องถิ่น สนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุข 
ประสานการท างานระหว่างภาคส่วนต่างๆ ในสังคม เพ่ือป้องกันและแก้ปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น และปัญหาด้าน
การแพทย์และจริยธรรมของการอุ้มบุญ การปลูกถ่ายอวัยวะและสเต็มเซลล์ โดยจัดให้มีมาตรการและกฎหมายที่รัดกุม 
 

6. นโยบำยกำรเพิ่มศักยภำพทำงเศรษฐกิจของประเทศ 
 รัฐบาลจะด าเนินนโยบายเศรษฐกิจเป็น 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการทันที ระยะต่อไปที่ต้อง
แก้ไขปัญหาพ้ืนฐานที่ค้างคาอยู่ และระยะยาวที่ต้องวากรากฐานเพื่อความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ ในระยะ
เร่งด่วน เร่งจ่ายงบลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ยังค้างอยู่ก่อนที่จะพ้นก าหนดภายในสิ้นปีนี้สานต่อนโยบาย
งบประมาณกระตุ้น เศรษฐกิจตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติทีได้จัดท าไว้ โดยน าหลกัการส าคัญของการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ที่ให้ความส าคัญในการบูรณาการงประมาณและความพร้อมใน
การด าเนินงานร่วมน าแหล่ง เงินอ่ืนมาประกอบการพิจารณาด้วย ทบทวนภารกิจที่มีลักษณะไม่ยั่งยืนหรือสร้างภาระ
หนี้สาธารณะของประเทศเกิน ความจ าเป็นและแสดงรายการลงทุนในระดับจังหวัดเพ่ือความโปร่งใส เป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ กระตุ้นการลงทุนด้ายการเร่งพิจารณาโครงการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนักลงทุนยื่นขออนุมัติส่งเสริม
การลงทุนไว้แล้วให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว และน าโครงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานประเภทที่มีผลตอบแทนดี เช่น 
โครงการขนส่งมวลชนในกทม.มาจัดท าเป็นโครงการลงร่วมกับเอกชน ซึ่งจะช่วยสร้างบรรยากาศการลงทุนที่ดีทั้งใน
วงการก่อสร้าง วงการอสังหาริมทรัพย์และตลาดการเงินดูแลเกษตรให้มีรายได้ที่เหมาะสมด้วยวิธี การต่างๆ เช่น ลด
ต้นการผลิต การช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือ ให้เกิดความคล่องตัว เช่น 
ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ชักจูงให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เข้ามาเที่ยวในประเทศไทย โดยพิจารณามาตรการลดผลกระทบจากการประกาศใช้กฎอัยการศึกในบางพ้ืนที่ที่มีต่อ 
การท่องเที่ยวในโอกาสแรกที่จะท าได้ เน้นการให้ความรู้และเพ่ิมมาตรฐานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ควบคุมสินค้าและบริการให้มีคุณภาพราคาเป็นธรรม 
       ในระยะยาวต่อไป ประสานนโยบายการเงินและการคลังให้สอดคล้องกันเพ่ือสนับสนุนการฟ้ืนตัวของ เศรษฐกิจ
พร้อมกับการรักษาเสถียรภาพของราคาอย่างเหมาะสม แก้ปัญหาน้ าท่วมในฤดูฝนและปัญหาขาดแคลนน้ าในบางพ้ืนที่
และบางฤดูกาลโดยระดม ความคิดเห็นเพ่ือหาทางออกไม่ให้เกิดน้ าท่วมรุนแรงดังเช่นปี 2554 ส่วนภาวะภัยแล้งนั้น
รัฐบาลจะเร่งด าเนินการสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กให้กระจาย ครอบคลุม ซึ่งจะสามารถท าได้ในเวลาประมาณ 1 ปี 
ปฏิรูปโครงสร้างราคาเชื้อเพลิงประเภทต่างๆให้สอดคล้องกับต้นทุนและให้มีภาระ ภาษีท่ีเหมาะสมระหว่างน้ ามันต่าง
ชนิดและผู้ใช้ต่างประเภท รวมถึงการด าเนินการให้มีการส ารวจและผลิตก๊าซธรรมชาติและน้ ามันดิบรอบใหม่ ทั้งใน
ทะเลและบนบก และด าเนินการให้มีการสร้างโรงไฟฟ้าเพ่ิมขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ด้วยวิธีการเปิดเผย 
โปร่งใส และเป็นมิตรต่อสภาวะแวดล้อม พร้อมกับร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาพลังงานปรับปรุงวิธีการ
จัด เก็บภาษีให้จัดเก็บอย่างครบถ้วน โดยปรับปรุงโครงสร้างภาษีให้คงภาษีเงินได้ไว้ในระดับปัจจุบัน ทั้งบุคคลธรรมดา
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และนิติบุคคล แต่ปรับปรุงโครงสร้างอัตราภาษีทางด้านการค้าและขยายรากฐานการจัดเก็บภาษี ประเภทใหม่ ซึ่งจะ
จัดเก็บจากทรัพย์สิน เช่น ภาษีมรดก ภาษีจากที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยให้มีผลกระทบต่อผู้มีรายได้น้อยให้น้อยที่สุด 
รวมทั้งปรับปรุงการลดหย่อนภาษีเงินได้ให้เกิดประโยชน์แก่ผู้มีรายได้น้อย และยกเลิกการยกเว้นภาษีประเภทที่เอ้ือ
ประโยชน์เฉพาะผู้ที่มีฐานะการเงินดี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมมากขึ้นบริหารจัดการหนี้ภาครัฐที่เกิดข้ึนในช่วง รัฐบาล
ที่ผ่านมา ซึ่งจ านวนสูงมากกว่า 700,000 ล้านบาท และเป็นภาระงบประมาณใน 5 ปีข้างหน้า อันจะท าให้เหลือ
งบประมาณเพ่ือการลงทุนพัฒนาประเทศน้อยลง โดยประมวลหนี้เหล่านี้ให้ครบถ้วน หาแหล่งเงินระยะยาวมาสะสาง
หนี้ทั้งหมด และยืดระยะเวลาช าระคืนให้นานที่สุดเพ่ือลดภาระของงบประมาณในอนาคตในระยะยาว พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและคมนาคมทางบกโดยเริ่มโครงการรถไฟฟ้าขน ส่งมวลชนใน กทม. และรถไฟฟ้า
เชื่อมกทม.กับเมืองบริวารเพ่ิมเติมเพ่ือลดเวลาในการเดินทางของ ประชาชน เพ่ือตั้งฐานให้รัฐบาลต่อไปท าได้ทันที 
ด้านคมนาคมทางอากาศ โดยปรับปรุงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน
ในภูมิภาค เพ่ือให้สามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้านการคมนาคมทางน้ า
โดยพัฒนาการขนส่งสินค้าทางล าน้ าชายฝั่งทะเล เพ่ือลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ของประเทศ เริ่มจากการพัฒนาท่าเรือ
แหลมฉบัง ท่าเรือชายฝั่งอ่าวไทยและอันดามัน ตลอดจนผลักดันให้ท่าเรือในล าน้ าเจ้าพระยาและป่าสักมีการใช้
ประโยชน์ในการขน ส่งสินค้าภายในประเทศและเชื่อมโงกับท่าเรือแหลมฉบัง รวมทั้งการขุดลอกร่องน้ าลึกปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการในสาขาขนส่งที่มี การแยกบทบาทและภารกิจของหน่วยงานในระดับนโยบาย หน่วยงาน
ก ากับดูแล และหน่วยปฏิบัติที่ชัดเจน และจัดตั้งหน่วยงานก ากับดูแลระบบราง เพ่ือท าหน้าที่ก าหนดมาตรฐานการ
ให้บริการและความปลอดภัย โครงสร้างอัตราค่าบริการที่เป็นธรรม การลงทุน การบ ารุงรักษาและการบริหารจัดการ 
ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบรางให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการของ
รัฐวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ ก าหนดเป้าหมายและมาตรการที่จะแก้ไขปัญหาและฟ้ืนฟูกิจการ ตลอดจนพิจารณา
ความจ าเป็นในการคงบทบาทการเป็นรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งให้สอด คล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันในด้านเกษตรกรรม 
ด าเนินการใน  2 เรื่องใหญ่ คือ การปรับโครงสร้างการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการด้วยวิธีการ 
ต่างๆ เช่น การแบ่งเขตเพ่ือปลูกพืชแต่ละชนิด ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพพ้ืนฐานของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ตั้งแต่ต้นน าจนถึงปลายน้ า ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ 
ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาค
เศรษฐกิจดิจิทัลและวางรากฐานของเศรษฐกิจดิจิทัลให้เริ่มขับ เคลื่อนได้อย่างจริงจัง ซึ่งจะท าให้ทุกภาคเศรษฐกิจ
ก้าวหน้าไปได้ทันโลกและสามารถแข่งขันในโลกสมัย ใหม่ได้ ปรับปรุงบทบาทและภารกิจของหน่วยงานที่รับผิดชอบ
โดยตรงให้ดูแลและผลักดันงาน ส าคัญของประเทศชาติในเรื่องนี้และจะจัดให้มีคณะกรรมการระดับชาติเพ่ือขับ 
เคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 
 

7. นโยบำยกำรส่งเสริมบทบำทและกำรใช้โอกำสในประชำคมอำเซียน 
 เร่งพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งภายในอนุภูมิภาคและภูมิอาเซียน โดยเร่งขับเคลื่อนตามแผนงานการ
พัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่ม แม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระ
วดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) แผนความร่วมมือแห่งอ่าวเบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการ
และ เศรษฐกิจ (BIMSTEC) และแผนแม่บทความเชื่อมโยงในอาเซียนพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการ 
พัฒนาด่านการค้าชายแดนและโครงข่ายการคมนาคมขนส่งบริเวณประตูการค้าหลักของ ประเทศเพ่ือรองรับการ
เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและการลงทุนข้ามแดน พัฒนาระบบ National Single Window (NSW) โดยระยะแรกให้
ความส าคัญกับด่านชายแดนที่ส าคัญ 6 ด่าน ได้แก่ ปาดังเบซาร์ สะเดา อรัญประเทศ แม่สอด บ้านคลองลึก และบ้าน
คลองใหญ่ 
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8. นโยบำยกำรพัฒนำและส่งเสริมกำรใช้ประโยชน์จำกวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี กำรวิจัยและกำรพัฒนำ และ
นวัตกรรม 
 สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือ มุ่งเป้าหมายให้ไม่ต่ ากว่า 1% ของรายได้
ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 30:70 ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือให้ประเทศมี
ความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของ ประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้ าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนาและนวัตกรรมของไทยตาม
ความเหมาะสม ในกรณีที่จ าเป็นจะต้องซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มี เงื่อนไขการถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 
 
 9.นโยบำยกำรรักษำควำมม่ันคงของฐำนทรัพยำกร และกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์กับกำรใช้ประโยชน์
อย่ำงยั่งยืน 
     ในระยะเฉพาะหน้า เร่งปกป้องและฟ้ืนฟูพ้ืนที่อนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดยให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ จัดท าแนวเขตท่ีเด่นของรัฐให้ชัดเจน ส่งเสริมการปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่เอกชน
เพ่ือลดแรงกดดันในการตัด ไม้จากป่าธรรมชาติในระยะต่อไป พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกที่ดิน
ของรัฐโดยยึดแนวพระราช ด าริที่ให้ประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ เช่น ก าหนดเขตป่าชุมชนให้ชัดเจน บริหาร
จัดการทรัพยากรน้ าของประเทศให้เป็นเอกภาพในทุกมิติทั้งเชิงปริมาณและ คุณภาพ จัดให้มีแผนบริหารน้ าของ
ประเทศ เพ่ือให้การจัดท าแผนงานไม่เกิดความซ้ าซ้อนมีความเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ เร่งรัดการควบคุมมลพิษทาง
อากาศ ขยะ และน้ าเสีย ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค ในพ้ืนที่ใดที่สามารถจัดการขยะมูลฝอยโดยการแปรรูปเป็น
พลังงานก็จะสนับสนุน ให้ด าเนินการ ส่วนขยะอุตสาหกรรมนั้นจะวางระเบียบมาตรการเป็นพิเศษ โดยก าหนดให้ทิ้งใน
บ่อขยะอุตสาหกรรมที่สร้างขึ้นแบบมีมาตรฐาน และพัฒนาระบบตรวจสอบไม่ให้มีการลักลอบทิ้งขยะติดเชื้อ และใช้
มาตรการทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด 
 

10. นโยบำยกำรส่งเสริมกำรบริหำรรำชกำแผ่นดินที่มีธรรมมำภิบำลและกำรป้องกันปรำบ ปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภำครัฐ 
          จัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด าเนินการของภาคธุรกิจเพิ่มศักยภาพใน
การแข่งขันกับนานาประเทศ การรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด าเนินการตั้งแต่
ระยะเฉพาะหน้าไปตามล าดับความจ าเป็นและตามท่ีกฎหมาย เอ้ือให้สามารถด าเนินการได้ในระยะแรก กระจาย
อ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะได้รวดเร็ว ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย มิให้เจ้าหน้าที่
หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรือใช้อ านาจโดยมิชอบก่อให้เกิดการทุจริต หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนัก
ลงทุน ในระยะเฉพาะหน้าจะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการ
สาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของเจ้า หน้าที่ฝ่ายต่างๆปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต 
และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่องที่ต้อง
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แทรก อยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้
ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน อีกท้ังจะ
ท ากรณีศึกษาที่เคยเป็นปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การ่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติโดยมิชอบ ซึ่งได้มีค า
วินิจฉัยขององค์กรต่างๆ มาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการ
ปฏิบัติราชการ 
11. นโยบำยกำรปรับปรุงกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม 
          ในระยะเฉพาะหน้า จะเร่งปรับปรุงประมวลกฎหมายหลักของประเทศและกฎหมายอ่ืนๆที่ล้าสมัย ไม่เป็น
ธรรม ไม่สอดคล้องกับความตกลงระหว่างประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการบริหารราชการแผ่นดิน โดยจะใช้กลไกของ
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่และระดมผู้ทรงคุณวุฒิมาเป็นคณะกรรมการ ที่จะจัดตั้งขึ้นเฉพาะกิจเป็นผู้เร่งด าเนินการ เพ่ิม
ศักยภาพหน่วยงานที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมาย และจัดท ากฎหมายให้ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้
ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดกว้างข้ึน ในระยะต่อไป จะจัดตั้งองค์กรปฏิรูป
กระบวนการยุติธรรมที่ปราศจากการแทรกแซงของรัฐน า เทคโนโลยีทีทันสมัยและความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์มาใช้
เพ่ือเร่งรัดการด าเนิน คดีทุกข้ันตอนให้รวดเร็วเกิดความเป็นธรรมปรับปรุงระบบการช่วยเหลือทางกฎหมาย และ
ค่าใช้จ่ายแก่ประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยให้เข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่ายและรวดเร็ว ส่งเสริมกองทุน
ยุติธรรมเพื่อช่วยเหลือคนจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และเยียวยาผู้บริสุทธิ์หรือได้รับ
ผลกระทบจากความไม่เป็นธรรมน ามาตรการทางการ เงิน ภาษี และการป้องกันการฟอกเงินมาใช้กับการป้องกันและ
ปราบปรามผู้มีอิทธิพลและเจ้า หน้าที่ของรัฐที่ทุจริตประพฤติมิชอบ หรือกระท าผิดด้านค้ามนุษย์ แรงงานทาส การก่อ
การร้ายสากล ยาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกลุม่จังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง (นครชัยบุรินทร์) 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภมูิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ มีศักยภาพโดดเด่นด้านการเกษตร และมีโอกาสในการพัฒนาด้านการค้าที่เสริมต่อการส่งเสริมสินค้า
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า โดยเฉพาะการเป็นพ้ืนที่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ข้าว และพลังงานทดแทน (เอทานอล) มีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
 
ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ (Strategics Position) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่ส าคัญ 
4. เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5. เป็นประตูอีสานพัฒนาระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค  
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วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 

แหล่งผลิตสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย ศูนย์กลำงผลิตภัณฑ์ไหม  
และกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม 

 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
 

เป้าประสงค์รวม (Goal) 
 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิของกลุ่มจังหวัดเพ่ิมสูงขึ้น 
2) ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพ่ิมสูงขึ้น 
3) ผลิตภัณฑ์โคเนื้อคุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาด 
4) ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมระดับอาเซียน 
5) แหล่งท่องเที่ยวอารยธรรมขอมได้รับความสนใจจากตลาดการท่องเที่ยว 
6) มีระบบ Logistic ที่ได้มาตรฐานสามารถรองรับการขนส่งและการกระจายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues) 

1) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 
3) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
4) การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาค 
 

กลยุทธ์ (Strategy) 
1) กำรพัฒนำสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 
    1.1 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
    1.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
    1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง 
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2) กำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภำพ 

        2.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
        2.2 ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน 
           2.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
 

3) กำรพัฒนำศักยภำพกำรท่องเที่ยวอำรยธรรมขอม 
         3.1 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
               3.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
               3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
         3.4 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
         3.5 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 

 
4) กำรพัฒนำระบบ Logistic และกระจำยสินค้ำในภูมิภำค 

        4.1 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 
อินโดจีน 

1.2 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการลงทุน 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุน  

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.4 พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

    ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวัดนครรำชสีมำ 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

 “โคราชเมืองหลวงแห่งภาคอีสาน”  

พันธกิจ (Mission) 

 1)  บูรณาการ พัฒนาเมือง ชุมชนและชนบทให้บรรลุตามเกณฑ์เมืองน่าอยู่ขององค์กรอนามัยโลก 
 2)  ขับเคลื่อนกระบวนการการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมที่เอ้ืออารและสังคมสมานฉันท์  
 3)  สนับสนุนการผลักดันให้เกิดโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน  
 4)  สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทนเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
 5)  สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 6)  เสริมสร้างภาคเกษตร  อุตสาหกรรม  บริการ  การศึกษา  และวัฒนธรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
อาเซียน 
 7)  บูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีดุลภาพที่ยั่งยืน 
 8)  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาล 
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 ยุทธศำสตร์ของจังหวัด (Strategic  Issues) 
1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำอ ำเภอพิมำย 

วิสัยทัศน์ 

 “ในทศวรรษหน้า อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา เป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่
อย่างยั่งยืน เป็นศูนย์กลางการเกษตร อุตสาหกรรมและพาณิชย์ มีการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานสากล น าสังคมสู่ความ
ส าเข้มแข็งและมีดุลยภาพ เป็นเมืองคนดี คุณภาพชีวิตดีและมีความสุข 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 
1. การพัฒนาเมืองและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนและวางผังเมืองในระดับ
ต าบลและอ าเภอ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและอบต.) เป็น
ผู้ปฏิบัติการภายใต้การก ากับดูแลและสนับสนุนของส่วนราชการระดับ
อ าเภอและจังหวัด 
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองและชนบทด้วย
กระบวนการเรียนรู้  ท าการพัฒนาภายในชุมชนและการพัฒนาระหว่าง
ชุมชน 
3. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนา
พ้ืนที่ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนราชการระดับอ าเภอ และจังหวัด 
4. สนับสนุนการออกกฎหมายจัดรูปที่ดิน เพ่ือการพัฒนาเมือง ซึ่งประกาศ
ในพระราชกฤษฎีกาบังคับใช้ในพ้ืนที่เป้าหมาย 

2. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด 
2. การบริหารจัดการใช้ถนนและสถานีขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร 
3. เพ่ิมความสามารถในการกระจายสินค้าสู่ตลาดและขนส่งมวลชนสู่แหล่ง
ผลิต 
4. ส ารวจความจ าเป็นในความต้องการใช้น้ าของแต่ละกิจกรรมในพ้ืนที่
และส ารวจศักยภาพของแหล่งน้ าที่มีอยู่ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน และ
พัฒนาแหล่งน้ านั้น ๆ ให้พอเพียงต่อการพัฒนา 
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ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ แนวทำงกำรพัฒนำ 

3. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 1. ฝึกอบรมและส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้า, ระบบมาตรฐานสากล 
2. พัฒนาผู้ประกอบการเพ่ิมทักษะในการบริหารจัดการ 
3.  ส่งเสริมให้การเชื่อมโยงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 
4.  พัฒนาปรับปรุงด้านเทคโนโลยี 
5.  การสนับสนุนด้านการเงิน 
6.  พัฒนาอุตสาหกรรมด้านแปรรูปเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
7.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่าเพ่ิม 
8.  พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานเพ่ือรองรับช่วงการเกษตร 
9.  การพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ 
10. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 
11. การส่งเสริมการใช้เครื่องหมายสินค้าไทย Brand Name 
12. จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า 
13. ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด 
14. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 
15. ส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่น าสิ่งของเหลือใช้มาเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม 

4. การพัฒนาด้านการเกษตร 
 
 
 
 

1. การเพ่ิมความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
2.  การเพ่ิมความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรเพ่ือการแข่งขัน 
3.  การพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวเกษตรและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
4.  การพัฒนาคนและองค์กรภาคการเกษตร 
5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5. การพัฒนาด้านแรงงาน 
  - การเพ่ิมและขยายโอกาสการมีงานท า 
  - การเพ่ิมศักยภาพและการพัฒนา
ฝีมือ 
    แรงงาน 

1. การพัฒนาฝีมือแรงงานทุกสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
2.  การยกระดับฝีมือแรงงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
3.  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
4. การปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
  และสาธารณสุข 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น องค์กรศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรเอกชนและราชการ (พลัง
แผ่นดิน) ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.  น าแนวทางในการพัฒนาแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
4.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
5.  สร้างมาตรฐานการคุ้มครอง/พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยใน 
 ชีวิตและทรัพย์สิน 

7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ 1. จัดภูมิทัศน์ในอุทยานประวัติศาสตร์ไทรงาม เขื่อนพิมาย สองฝั่ง 
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และสิ่งแวดล้อม   แม่น้ ามูลและแนวคลองส่งน้ าชลประทาน 
8. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1.  เพ่ิมศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของอ าเภอจากการ

ท่องเที่ยว 
2.  วางรากฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาคุณภาพของ
แหล่งท่องเที่ยว องค์กรและบุคคลในทุกระดับ 
3.  การเพ่ิมสมรรถระและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับ
โครงสร้างการผลิต เน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4.  มุ่งการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรทุกระดับ และประชาชนที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว มาเป็นแนวทางใหม่ในการร่วมคิดร่วมท า 
5.  สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล 

9. การพัฒนาด้านการพาณิชย์ 1.  สนับสนุนการผลิตและการส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพน่าเชื่อถือและมี 
 เครื่องหมายการค้า 
2.  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ 
3.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด 
4.  จัดให้มีการแสดงสินค้า ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด 
5.  ส่งเสริมให้มีการเชื่อมโยงการตลาด ระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก 

 

10. การพัฒนาด้านการคมนาคมและ
การขนส่ง 
 

1.  จัดท าศูนย์ควบคุมจราจรที่มีความทันสมัยพร้อมทั้งมีระบบเครือข่ายใน
การจัดการอย่างเหมาะสม 
2.  จัดเปลี่ยนระบบไฟสัญญาณและการประยุกต์ใช้ระบบ ATC ทุกทาง
แยกที่ควบคุมด้วยไฟสัญญาณจราจร 
3.  อบรมเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงวิธีการด าเนินงานในระบบต่าง ๆ 
4.  รวบรวมข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้สายทางใน / ผ่านอ าเภอพิมายและ
อุบัติเหตุ 
5.  ออกส ารวจสายทางเพ่ือการตรวจสอบความปลอดภัยในสายทาง โดยใช้
หลักการของ Road Safety Audit 
6.  จัดล าดับความส าคัญของโครงการต่าง ๆ เพ่ือการด าเนินการ 
7.  ปรับปรุงบริเวณต่าง ๆ ที่บ่งชี้ว่าน่าจะเป็นจุดหล่อแหลม 
8.  ด าเนินการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้สายทางและบริการขนส่ง
สาธารณะ 
9.  เร่งศึกษาพฤติกรรมการใช้สายทาง วินัย และความเข้าใจ 
10. เร่งประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ เกณฑ์ 
 

 
3.2 วิสัยทัศน์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 
  “เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำท้องถิ่น  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  พัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงย่ังยืน” 
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ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วง 4 ปี 
 

ผังสรุปยุทธศำสตรก์ำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักในกำรพัฒนำท้องถิ่น  เสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  พัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนอย่ำงยั่งยืน”                                         
         
                                                                                        .                                   
                                                                     
 
       
                                                                                                                      
                                                                                                                                                           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3 นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บริหำรท้องถิ่น 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

1.1 ก่อสร้างและซ่อมแซม ถนน คสล. ถนนลาดยาง ถนนหินคลุก สะพาน ถนนลูกรังในหมู่บ้าน เชื่อมหมู่บ้าน 
และเชื่อมต าบลทุกต าบล 

1.2 ขยายเขตไฟฟ้า ให้ทั่วทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน 
1.3 ติดต้ัง ซ่อมบ ารุงไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ทุกหมู่บ้าน ชุมชน 
1.4 ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ระบบประปาหมู่บ้าน ให้ครบทุกหมู่บ้าน 
1.5 จัดการวางผังเมืองที่ดี ให้มีการใช้พ้ืนที่อย่างถูกต้อง ให้ครบทุกหมู่บ้าน 

          1.6  จัดท าระบบระบายน้ า ในหมู่บ้าน ชุมชน 
          1.7  จัดท าแผนงาน โครงการและประสานของบประมาณจากส่วนกลางให้ได้มากท่ีสุด 
             1.8  ส ารวจที่สาธารณะประโยชน์ และรักษาให้เป็นสมบัติของส่วนรวม 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 1 

การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 2       

การพฒันาแหล่งน ้ า 
 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 3 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

 
การพฒันาคนและสงัคม       

 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 5 

การพฒันาการเมือง การ
บริหารและการปกครอง 

 

ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 4 ประเด็นยทุธศาสตรท่ี์ 6 

การพฒันาทรพัยากร
และสิ่งแวดลอ้ม 

1. การพฒันาดา้นการคมนาคม 
2. การพฒันาการไฟฟา้ 
3. การพฒันาการประปา 
4. การพฒันาระบบจราจร 

1. การพฒันาแหลง่น า้เพ่ือ 
    การอปุโภค-บริโภค และ 
    การเกษตร 

1. พฒันาและสง่เสริมอาชีพให ้
     แก่ประชาชน 
2. พฒันาการเกษตรแบบ 
     บรูณาการ 
3. พฒันาการท่องเท่ียว 

1. การป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 
    สังคม 
2. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและ 
    นนัทนาการ 
3. บ ารุง รักษาศาสนา ศิลปะ จารีต 
    ประเพณีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ 
    วฒันธรรมอนัดีของทอ้งถ่ิน 
4. พฒันาระบบการศึกษา 
5. การรักษาความสงบภายใน 
6. พฒันาดา้นสาธารณสุข 
7. พฒันาการสังคมสงเคราะห์ 
8. พฒันาระบบสารสนเทศและ 
    ขอ้มูลข่าวสาร 

1. การพฒันาองคก์ร  บคุลากร 
    และการบริหารจดัการท่ีดี 

1. การคุม้ครอง ดแูล และ 
    บ ารุงรกัษารพัยากรธรรม 
    ชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
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          1.9  การจัดและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของต าบลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวของต าบล  
             1.10 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 

2. ด้ำนกำรพัฒนำแหล่งน้ ำ 
2.1 บ ารุงรักษาแหล่งน้ าที่มีอยู่เดิมให้ใช้การได้ 
2.2 สร้างแหล่งน้ าขึ้นใหม่ในพ้ืนที่ยังขาดแคลน 
2.3 จัดสร้างแหล่งน้ าขนาดเล็กเก็บน้ าไว้ใช้ประโยชน์ 
2.4 จัดสร้างระบบประปาหมู่บ้าน ในหมู่บ้านที่ขาดแคลน ให้ทั่วถึง 
2.5 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 

3. ด้ำนกำรพัฒนำเศรษฐกิจ 
3.1 ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน และจัดอบรมฝึกฝนอาชีพ ประชาชน คนว่างงาน กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่มเยาวชน 

และกลุ่มผู้สนใจ 
3.2 จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ เพื่อลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการผลิตปุ๋ย

ชีวภาพ 
3.3 ส่งเสริมพัฒนาด้านการท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ประชาชน 
3.4 ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อสร้างรายได้แก่ประชาชน 
3.5 ส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยว ของชุมชน พร้อมทั้งเปิดร้านค้าชุมชน เพ่ือจ าหน่ายสินค้าพ้ืนเมือง

ให้แก่ยักทอ่งเที่ยว 
3.6 สนับสนุนการออกร้านจ าหน่ายสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
3.7 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 

 
4. ด้ำนกำรพัฒนำคนและสังคม 

4.1 จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
4.2 ส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ 
4.3 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะเสนอความต้องการ และ

ร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      4.4  สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้มากข้ึน 
      4.5  ส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      4.6  ป้องกัน บรรเทาสาธารณภัย 
      4.7  สนับสนุนการป้องกันและระงับโรคติดต่อ / ไม่ติดต่อ 
      4.8  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคมแก่ เด็ก  สตรี คนชรา และผู้ด้อย 
            โอกาส 
       4.9 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
       4.10 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 
 
5. ด้ำนกำรพัฒนำกำรเมือง กำรบริหำรและกำรปกครอง 

5.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องการเลือกตั้งแก่ประชาชน 
5.2 จัดอบรมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน    ปฏิบัติงาน ยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 
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5.3 จัดหาครุภัณฑ์ให้พอเพียงแก่การปฏิบัติงานและรองรับงานในอนาคต 
5.4 จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ พัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
5.5 จัดให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานด้านต่าง ๆ 
5.6 จัดสร้างส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล โรงเก็บรถ และบ้านพักพนักงาน 
5.7 ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารงาน ประชาชนมีส่วนรวมและประสานงานทุกฝ่าย เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา 
5.8 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 

 
6. ด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

6.1 ก าจัดขยะให้ถูกสุขลักษณะและร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรที่เก่ียวข้องในการก าจัดขยะ 
6.2 จัดหาสถานที่รวบรวมและก าจัดขยะ และจัดการให้ถูกสุขลักษณะอนามัย 
6.3 ส่งเสริมการใช้อินทรีย์ ปุ๋ยพืชสด เพ่ือปรับสภาพดินให้เหมาะแก่การเพาะปลูก 
6.4 จัดสร้างโรงบ าบัดน้ าเสียรวม 
6.5 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการตรวจสอบมลภาวะต่างๆ  
6.6 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 

 
 

3.4 กำรประเมินสถำนกำรณ์สภำพแวดล้อมภำยนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

3.2.1) กำรเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
 
3.2.2) กำรเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภำคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย 

พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น 
และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า 
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ณ วัน
นั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทำงท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
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การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ดังนี้ 
1. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 
คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอั งกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น  
2.ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นต้องมีการบริหารจัดการ
ระบบขยะเป็นอย่างด ี  
3.ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดย
ตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
4.การศึกษา  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุนเพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
5.ศาสนา  อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการ
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริส
เตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
6.วัฒนธรรม  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น  
7.ปัญหาด้านสาธารณสุข   ที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัด
นกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
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แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับท่ี 12 

แผนยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

 

แผนยุทธศาสตร์
จังหวัด 

 

ยุทธศาสตร์ด้านความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
และเสรมิสร้างศักยภาพ

คน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคณุภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดลุและพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
ด้านความ

มั่นคง 

ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐานและ

ระบบ 
โลจิสติกส ์

ยุทธศาสตร์การ
สร้างความ
เข้มแข็งทาง

เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง

ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ด้าน
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี การ
วิจัย และ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์
การ

เสรมิสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม

เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์
ด้านการ

ต่างประเทศ 
ประเทศ

เพื่อนบ้าน 
และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
ด้านการเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิ
บาลในภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
การสร้าง
ความเป็น
ธรรมลด
ความ

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

การยกระดับการทอ่งเที่ยว  
และผลิตภัณฑ์ไหม 

การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุทน  การค้าชายแดน  
ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมภิาคและอาเซียน 

การพัฒนาขีดความสามารถใน
การแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม

และแปรรูปอาหาร 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาปัจจยัแวดล้อมทางการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม
การเกษตรและเช่ือมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของ
โลก และฐานการผลิตพลังงาน
สะอาด 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาระบบโลจิสตกิส์และ
การค้าเพื่อเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาคุณศักยภาพภาพ
การท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจายรายได้
สู่ประชาชนในพื้นที ่

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสู่
การเป็นเมืองน่าอยู ่

ยุทธศาสตร์ที ่5 
 พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
และการบริหาร
จัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
 ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของ
บ้านเมือง 
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ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาปัจจยัแวดล้อม
ทางการแข่งขันของ
อุตสาหกรรมการเกษตร
และเช่ือมโยงหว่งโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่
ครัวของโลก และฐานการ
ผลิตพลังงานสะอาด 
 

ยุทธศาสตร์ที ่2  
พัฒนาระบบโลจิสตกิส์
และการค้าเพื่อเป็น
ศูนย์กลางความเจริญ
ของภาคอีสานและ
รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
 

ยุทธศาสตร์ที ่4 
พัฒนาสังคม
คุณภาพที่ทั่วถึง
และยั่งยืนเพื่อสู่
การเป็นเมืองน่า
อยู ่
 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
พัฒนาคุณศักยภาพ
ภาพการท่องเท่ียว 
และผลิตภัณฑ์ชุมชน
เพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนใน
พื้นที่ 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที ่5 
 พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
และการบริหาร
จัดการน้ าอย่าง
บูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที ่6 
 ส่งเสริมการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและ
ความมั่นคงของ
บ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวศาสนา-
วัฒนธรรม  
ประเพณี  และ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านการรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

แบบ ยท.01 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๓๓ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์การ
สานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
การศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาการ
เกษตร   

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ด้าน
การพัฒนาสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ด้านการ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยวศาสนา-
วัฒนธรรม  
ประเพณี  และ
กีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ด ี

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านการรักษา
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด้านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหใ่งน้ า 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนแใะสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง  การบริหาร
แใะการปกครอง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

  

แบบ ยท.01 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรแใะ
สิ่งแวดใ้อม 

ด าเนินการพัฒนา
ทางด้านคมนาคม 
การไฟฟ้า  การประปา  
พัฒนาระบบจราจร 

 

ด าเนินการพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค  และเกี่ยวเนื่อง
กับการการท าการเกษตร 

ด าเนินการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน  
พัฒนาการเกษตรแบบ
บูรณาการ พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

ด าเนินการคุ้มครอง 
ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๓๔ 

เป้าประสงค ์
ด าเนินการก่อสร้างแลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมืองให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กใยุทธ ์
1ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดีมีความสะดวกสบายและคงทนถาวรมากขึ้น 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
3.พัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าเพื่อใช้ในการเกษตร อปุโภค และบริโภคได้อย่างเพียงพอ 
4.ด าเนินการจัดให้มีระบบไฟฟา้และไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วถึง 
 
 
 
 

แผนงานเคหะและชมุชน 

1.โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
2.โครงการก่อสรา้งรางระบายน า้ 
3.โครงการก่อสรา้งฝายน า้ลน้ 
4.โครงการวางทอ่ระบายน า้พรอ้มฝาปิด 
5.โครงการซอ่มสรา้งถนน คสล. 
6.โครงการก่อสรา้งระบบน า้อปุโภค บรโิภค 
7.โครงการก่อสรา้งและปรบัปรุงอาคาร 
8.ไฟฟา้สาธารณะ 

แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ 

แบบ ยท.01 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๓๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหใ่งน้ า 

เป้าประสงค์ 
ด าเนินการพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 
 

กใยุทธ ์
1.การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชนจ์ากแหล่งน้ าธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
2.พัฒนาระบบการชลประทานส าหรับเกษตรกร 
 

          แผนงานการเกษตร,แผนงานเคหะและชมุชน แผนงาน 

ก่อสร้างพนังกั้นน้ าพร้อมประตูเปิด – ปิด  ขุดลอกล าคลอง แหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ  ขุดเจาะบ่อบาดาล
ส าหรับบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ า ก่อสร้างฝายน้ าล้น ก าจัดวชัพืชที่กีดขวางล าน้ า ล าคลองต่างๆ 
ฯลฯ 
 

ผลผลติ/โครงการ 

แบบ ยท.01 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๓๖ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค ์
ด าเนินการพฒันาและสง่เสรมิอาชีพใหแ้ก่ประชาชน  พฒันาการเกษตรแบบบรูณาการ  พฒันาการทอ่งเที่ยว 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาและส่งเสริมกลุ่มอาชีพ 
3.ส่งเสริมการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนที่เขตต าบล 
 

          แผนงานการเกษตร,แผนงานสรา้งความเขม้แข็งของขมุชน,แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ,
แผนงานบรหิารงานทั่วไป,แผนงานเคหะและชมุชน 

แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ ปลูกผัก/ข้าวหอมมะลิปลอดสารพษิ,รณรงค์การบรโิภคพืชผัก/ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
,จัดตั้งกลุม่ผลิตปุ๋ยชีวภาพระดบัต าบลและระดับหมู่บา้น,รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ใช้
ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักเพื่อ
การค้าปรับสภาพภูมิทัศน์และจัดท าสถานท่ีออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุง
สถานท่ีท่องเที่ยวในเขตต าบลในเมืองส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ 

แบบ ยท.01 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๓๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปลูกผัก/ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ,รณรงค์การบริโภคพืชผัก/ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ,จัดต้ังกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพ
ระดับต าบลและระดับหมู่บ้าน,รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ใช้ปุ๋ญชีวภาพในการเกษตรตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้ ก าจัด
วัชพืชสองข้างทางและบริเวณคลอง สระน้ าสาธารณะต่างๆ  ปรับสภาพภูมิทัศน์และจัดท าสถานี่ออกก าลังกาย 
พักผ่อนหย่อนใจ ปลูกป่าบ ารุงรักษาป่าไม้  ต้นไม้ในสถานที่สาธารณประโยชน์และริมแม่น้ าล าคลอง  จัดท าโครงการ
บ้านสะอาด หน้าบ้านน่ามอง  ร่วมกับสถานีอนามัยการป้องกันและแก้ไขปัญหาจัดหาบุคลากรในการด าเนินการ
จัดเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ,รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงโทษและพิษภัยของ
ขยะสิ่งปฏิกูลและให้มีการจัดเก็บท าลายอย่างถูกวิธี,พัฒนาจัดท าระบบการให้บริการการจัดเก็บและก าจัดปีละ 1ครั้ง 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนและสังคม 

เป้าประสงค์ 
ด าเนินการบรรเทาและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งสร้างสรรคค์วามเขม้แขง็ให้กบัประชาชนในต าบลไดรั้บความเท่าเทียมกนัทั้งทางดา้นการศึกษา สงัคม เศรษฐกิจ ครอบครัว
และ  ชุมชน การสาธารณสุข  ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม ส่งเสริมดา้นกิจกรรมนนัทนาการ การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการไดรั้บการบริการในดา้นต่างๆ
อยา่งทัว่ถึง 
 

กลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 
2.ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกนัทั้งทางดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  ประเพณี  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  การสาธารณสุขและบริการต่างๆ ทางสังคม 
3.การช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม เด็ก คนพิการ คนชราและผูติ้ดเช้ือ HIV 
4.ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการกีฬา  นนัทนาการและวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 
5.การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลดอุบติัเหตุจราจรทางบก ทางน ้า 
6.ส่งเสริม  สนบัสนุนการด าเนินการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปัญหาสงัคมและความยากจนต่างๆ ของประชาชน 
สง่เสรมิ  สนบัสนนุการพฒันาดา้นการทอ่งเที่ยวในทกุระดบั 

แบบ ยท.01 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๓๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรเมือง  กำรบริหำรและกำรปกครอง 

กลยุทธ์ 
1. การบริหารงานทัว่ไป ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
 2. การพฒันาเทคโนโลยแีละบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
4. ส่งเสริมสนบัสนุนด าเนินการจดัวางผงัเมืองท่ีดีในอนาคต 
5.พฒันาระบบการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานราชการให้ดีข้ึนและให้ประชาชนไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 
 

เป้าประสงค ์
เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิารตา่งๆตามหลกัการบรหิารจดัการบา้นเมืองที่ดี การสง่เสรมิประชาธิปไตย  การมีสว่นรว่มของประชาชนและการ
พฒันาระบบการใหบ้รกิารตา่งๆ  ของหน่วยงานราชการ 

         แผนงานบรหิารงานทั่วไป,แผนงานรกัษาความสงบภายใน,แผนงานสาธารณสขุ,แผนงานสงัคมสงเคราะห,์แผนงานเคหะและ
ชมุชน, แผนงานการเกษตร,แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของขมุชน,แผนงานการศกึษา,แผนงานศาสนา  วฒันธรรม และนนัทนาการ
แผนงานอตุสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ ฝึกอบรม/สัมมนา/ทัศนศึกษาและดูงาน  เงินเดือน  ค่าจา้ง ค่าตอบแทน  เงินล่วงเวลา  เงินรางวัลแก่พนักงาน ลูกจา้ง  ที่ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความตั้งใจ  และ
เสียสละอย่างเต็มความรู้ความสามารถ เพิ่มจ านวนบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมกับงาน จัดหาวัสดุ  ครุภัณฑ์ ส าหรบัใช้ในส านักงานและกจิกรรมต่างๆของ
หน่วยงาน จัดหา/ก่อสร้างสถานที่ท างานให้เหมาะสมและเพยีงพอกับปริมาณงานที่มีอยู่และที่ได้รับเพิ่มมากขึ้น 
สนับสนุนการประชาคม  การจัดท าแผน  สนับสนุนเกี่ยวกับประชาธิปไตยและเสริมสร้างชุมชนจัดท าแผนที่ภาษแีละผังเมืองด ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่
ประชาชนในการเตรียมการก่อสร้าง  ใหบ้ริการวันเสาร์และอาทิตยแ์ละช่วงเท่ียง  
 
 
 
 

แบบ ยท.01 
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 ๓๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 
1. การคุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
2.สรา้งการมีจิตส  านึกและการมีสว่นรว่มในการรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

เป้าประสงค ์
เพ่ือคุม้ครองดแูลและบ ารุงรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม สง่เสรมิและสรา้งการจิตส  านึกในการมีสว่นรว่มของประชาชนส าหรบัรกัษา
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

         แผนงานบรหิารงานทั่วไป,แผนงานเคหะและชมุชน, แผนงานการเกษตร,แผนงานสรา้งความเขม้แขง็ของขมุชน 
แผนงาน 

ผลผลติ/โครงการ ส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ า ปรับปรุงภูมทศัน์ริมคลองต่างๆ  ประชาสัมพันธก์ารรักษาความสะอาด จัดหาถังขยะให้แก่ชุมชน รักษาความสะอาดแหล่งน้ าและล า
คลอง  ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน  จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย อบรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การ
ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า ฯลฯ 
 
 
 
 

แบบ ยท.01 
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 ๔๐ 

“ เป็นองค์กรหลกัในการพฒันาท้องถิ่น  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พัฒนาคุณภาพชีวติของ
ประชาชนอย่างยัง่ยืน  ” 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถิน่ 

มีการพัฒนาด้าน
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ 

สรา้งการเพิ่มรายไดแ้ละการมีงานท า 

ด าเนินการก่อสร้างแลปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐานดา้น
สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า
หลวงให้มีคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ด าเนินการพฒันาความรู้ให้แก่
ประชาชน เพ่ือให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึน
และเพียงพอต่อการด ารงชีพ ช่วยลด
อตัราการวา่งงานหลงัฤดูกาลเก็บ
เก่ียว เป็นการสนบัสนุนตามนโยบาย
ของรัฐบาล ในการส่งเสริมอาชีพ 
และสร้างพ้ืนฐานทางดา้นเศรษฐกิจ
ภายในต าบลให้มัน่คง 
 

ด าเนินการสง่เสรมิกิจกรรมดา้น
การเกษตร มีจดัการสิ่งแวดลอ้มของ
ชมุชนใหน้่าอยูแ่ละยั่งยืน  อนรุกัษ์
และฟ้ืนฟทูรพัยากรธรรมชาติ  พฒันา
ระบบการจดัการขยะมลูฝอย  เพ่ิม
พืน้ที่การจดัท  าสวนสาธารณะใน
ต าบล 

ด าเนินการบรรเทาและแกไ้ขปัญหาความ
เดือดร้อนพร้อมทั้งสร้างสรรคค์วามเขม้แขง็
ให้กบัประชาชนในต าบลไดรั้บความเท่าเทียม
กนัทั้งทางดา้นการศึกษา สงัคม เศรษฐกิจ 
ครอบครัวและ  ชุมชน การสาธารณสุข  
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม ส่งเสริมดา้นกิจกรรม
นนัทนาการ การป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการไดรั้บการบริการ
ในดา้นต่างๆอยา่งทัว่ถึง 
 

พฒันาการเกษตรและอนรุกัษ์สิ่งแวดลอ้ม แกไ้ขปัญหาสงัคม เพ่ือใหค้นและ
ชมุชนมีความสขุ 

ใชก้ารบริหารราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี  

 
 

เป้าประสงค ์

เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัการ
บรกิารตา่งๆตามหลกัการ
บรหิารจดัการบา้นเมืองที่
ดี การสง่เสรมิ
ประชาธิปไตย  การมีสว่น
รว่มของประชาชนและ
การพฒันาระบบการ
ใหบ้รกิารตา่งๆ  ของ
หน่วยงานราชการ 

พนัธกิจ 

วิสยัทศัน ์

แบบ ยท.02 

3.4แผนผังยุทธศาสตร์(Strategic map) 
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 ก่อสร้างแลปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า
หลวงให้มีคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 พฒันาความรู้ให้แก่ประชาชน เพ่ือให้
มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและเพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ ช่วยลดอตัราการว่างงานหลงั
ฤดูกาลเก็บเก่ียว เป็นการสนบัสนุน
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการ
ส่งเสริมอาชีพ   
 

 สง่เสรมิกิจกรรมดา้นการเกษตร มี
จดัการสิ่งแวดลอ้มของชมุชนใหน้่าอยู่
และยั่งยืน  อนรุกัษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรพัยากรธรรมชาติ  พฒันาระบบการ
จดัการขยะมลูฝอย    

 บรรเทาและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนพร้อม
ทั้งสร้างสรรคค์วามเขม้แขง็ให้กบัประชาชนใน
ต าบลไดรั้บความเท่าเทียมกนัทั้งทางดา้น
การศึกษา สงัคม เศรษฐกิจ ครอบครัวและ  
ชุมชน การสาธารณสุข  ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม 
ส่งเสริมดา้นกิจกรรมนนัทนาการ การป้องกนั
บรรเทาสาธารณภยั ส่งเสริมการท่องเท่ียว  
 

คา่เป้าประสงค ์

เพ่ือใหป้ระชาชนไดร้บัการบรกิาร
ตา่งๆตามหลกัการบรหิารจดัการ
บา้นเมืองที่ดี การสง่เสรมิ
ประชาธิปไตย  การมีสว่นรว่ม
ของประชาชนและการพฒันา
ระบบการใหบ้รกิารตา่งๆ  ของ
หน่วยงานราชการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหใ่งน้ า 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
แใะสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหารแใะ
การปกครอง 
 

กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติแใะ
สิ่งแวดใ้อม 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหใ่งน้ า 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนแใะสังคม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง การ
บริหารแใะการ
ปกครอง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

  

แบบ ยท.02 

แผนงาน
เคหะและ
ชมุชน 

แผนงาน แผนงานการเกษตร
,แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของ
ขมุชน 

แผนงานการเกษตร
,แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของ
ขมุชน 

 แผนงานบรหิารงานทั่วไป,
แผนงานรกัษาความสงบ
ภายใน,แผนงานสาธารณสขุ,
แผนงานสงัคมสงเคราะห,์
แผนงานเคหะและชมุชน, 
แผนงานการเกษตร,แผนงาน
สรา้งความเขม้แข็งของขมุชน
,แผนงานการศกึษา,แผนงาน
ศาสนา  วฒันธรรม และ
นนัทนาการ 

 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป, แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของขมุชน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
แใะสิ่งแวดใ้อม 

 แผนงานบรหิารงาน
ทั่วไป, แผนงานสรา้ง
ความเขม้แข็งของขมุชน 
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3.5  รำยละเอียดยุทธศำสตร์ 
 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย ควำม 
ก้ำวหน้ำ

ของ 
เป้ำหมำย 

 
 

กลยุทธ์ 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่1 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
โครงสร้ำงพื้นฐำน 

 

ด าเนินการ
ก่อสร้าง
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประช าชน มี
รายได้ อาชีพ
เสริม  ผลผลิต 
และได้รับการ
สนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ
เพ่ิมมากข้ึน 
 

1 1 1 1 1  ปีละ 1 ครั้ง 

 

1.การเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ผลิตข้าวหรือ
พืชเศรษฐกิจ
ของพื้นที่ให้
มากขึ้น 

  ให้ค าปรึกษาให้ข้อมูลข่าวสาร
ความรู้เรื่องการบ ารุงรักษาหน้าดิน
และสภาพดิน,จัดต้ังกลุ่มเพื่อต่อรอง
ทางการค้า(ผลผลิต)จัดต้ังกลุ่ม
เกษตรเพื่อรวมกันจัดซื้อปุ๋ย,ยา
ปราบศัตรูพืชราคายุติธรรม คุณภาพ
ดี  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลิตปุ๋ย
ชีวภาพซึ่งสามารถผลิตได้เองและหา
วัตถุดิบได้ง่ายและสะดวกเพื่อช่วย
ลดต้นทุน  ส่งเสริมให้มีการปลูกข้าว
หรือพืชเศรษฐกิจในพื้นที่อย่าง
เพียงพอและจัดหาแหล่งน้ าเพิ่มเติม 

ส านัก 
งานปลัด 

อ าเภอพิมาย 
  

 

ยท.03 
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- ๖๒ - 
 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ์ 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่1 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเพิ่ม
ผลผลิต รำยได้ 
และกำรมีงำนท ำ 

 

ด าเนินการ
พัฒนาความรู้
ให้แก่ประชาชน 
เพื่อให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ ช่วยลด
อัตราการวา่งงาน
หลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว เป็นการ
สนับสนุนตาม
นโยบายของ
รัฐบาล ในการ
ส่งเสริมอาชีพ 
และสร้างพื้นฐาน
ทางด้าน
เศรษฐกิจภายใน
ต าบลให้มั่นคง 

 

ประช าชน มี
รายได้ อาชีพ
เสริม  ผลผลิต 
และได้รับการ
สนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ
เพ่ิมมากข้ึน 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

2.ส่งเสริม
อาชีพเสริม
ให้
ประชาชน
และผู้ที่
ว่างงานมี
รายได้หลัง
ฤดูกาล
เก็บเกี่ยว
ให้เพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ 

 จัดฝึกอบรม
อาชีพ,จัดหาและ
ประสานแหล่ง
รับซื้อและแหล่ง
เงินทุน,ส่งเสริม
และพัฒนา
วัตถุดิบและฝีมือ
การผลิต 

ส านัก 
งานปลัด 

อ าเภอพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     
 
 

ยท.03 

 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๔๕ 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย ควำม 
ก้ำวหน้ำ

ของ 
เป้ำหมำ

ย 

กลยุทธ์ 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่1 
 

ยุทธศาสตร์ที่1 
 

ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
เศรษฐกิจ กำรเพิ่ม
ผลผลิต รำยได้ 
และกำรมีงำนท ำ 

 

ด าเนินการ
พัฒนาความรู้
ให้แก่ประชาชน 
เพื่อให้มีรายได้
เพิ่มขึ้นและ
เพียงพอต่อการ
ด ารงชีพ ช่วยลด
อัตราการวา่งงาน
หลังฤดูกาลเก็บ
เกี่ยว เป็นการ
สนับสนุนตาม
นโยบายของ
รัฐบาล ในการ
ส่งเสริมอาชีพ 
และสร้างพื้นฐาน
ทางด้าน
เศรษฐกิจภายใน
ต าบลให้มั่นคง 

 

ประช าชน มี
รายได้ อาชีพ
เสริม  ผลผลิต 
และได้รับการ
สนับสนุนงาน
ด้านวิชาการ
เพ่ิมมากข้ึน 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 ครั้ง 

 

 

 

3.สนับสนุน
การจัดตั้ง
และรวมกลุ่ม
ของ
ประชาชน
เพ่ือการ
ประกอบ
อาชีพ และ
เพ่ือ
การศึกษาหา
ความรู้
เพ่ิมเติม 

 จัดฝึกอบรม
และศึกษาดูงาน
,ให้ค าปรึกษา
แนะน าและ
ประสานขอ
ข้อมูลจาก
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง, 
หาแหล่งเงินทุน 

ส านัก 
งานปลัด 

อ าเภอพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ยท.03 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๔๖ 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 
ควำม

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ์ 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
1,2,4,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,3,10  

 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำนแหล่ง
น้ ำ 
 

 

 ด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 
มีจัดการ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้น่าอยู่
และยั่งยืน  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  พัฒนา
ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
เพิ่มพื้นที่การ
จัดท า
สวนสาธารณะใน
ต าบล 
 

 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์
จากกิจกรรม
และการจัดการ
ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล     และ
ของอันตราย 
 

1 1 1 1 1  ปีละ 1คร้ัง 

 

 

 

 

1.ส่งเสริม
การเกษตร
ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ปลูกผัก/ข้าว
หอมมะลิปลอด
สารพิษ,รณรงค์
การบริโภค
พืชผัก/ข้าวหอม
มะลิปลอด
สารพิษ,จัดต้ัง
กลุ่มผลิตปุ๋ย
ชีวภาพระดับ
ต าบลและระดับ
หมู่บ้าน,รณรงค์
และ
ประชาสัมพันธ์
ให้ใช้ปุ่ญชีวภาพ
ในการเกษตร 

ส านัก 
งานปลัด 

อ าเภอพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ยท.03 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๔๗ 

 
 

รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมื 
 

ควำม
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ 
เป้ำหมำย 

กลยุทธ์ 
โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
1,2,4,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,3,10  

 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 ด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 
มีจัดการ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้น่าอยู่
และยั่งยืน  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
 
 

 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์
จากกิจกรรม
และการจัดการ
ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล     และ
ของอันตราย 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1คร้ัง 

 

 

 

 

2.
สนับสนุน
การ
อนุรักษ์
ทรัพยาก
รธรรมชา
ติและ
สิ่งแวดล้
อม 

 ตัดแต่งต้นไม้ 
กิ่งไม้ ก าจัด
วัชพืชสองข้าง
ทางและบริเวณ
คลอง สระน้ า
สาธารณะต่างๆ  
ปรับสภาพภูมิ
ทัศน์และจัดท าส
ถานี่ออกก าลัง
กาย พักผ่อน
หย่อนใจ ปลูก
ป่าบ ารุงรักษาป่า
ไม้  ต้นไม้ใน
สถานที่ 

ส านัก 
งานปลัด 

อ าเภอพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ยท.03 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๔๘ 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 
ควำม

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 กล
ยุทธ์ 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
1,2,4,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,3,10  

 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 ด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 
มีจัดการ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้น่าอยู่
และยั่งยืน  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  พัฒนา
ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
เพิ่มพื้นที่การ
จัดท า
สวนสาธารณะใน
ต าบล 
 

 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์
จากกิจกรรม
และการจัดการ
ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล     และ
ของอันตราย 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง 

 

 

 

 

 

   3.และ
ปรับปรุง
ประสิทธิภ
าพในการ
จัดการ
ขยะมูล
ฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและ
ของ
อันตราย 

 จัดหาบุคลากร
ในการ
ด าเนินการ
จัดเก็บและ
ก าจัดขยะมูล
ฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ทราบถึงโทษ
และพิษภัยของ
ขยะสิ่งปฏิกูล
และให้มีการ
จัดเก็บท าลาย
อย่างถูกวิธี
,พัฒนาจัดท า
ระบบการ
ให้บริการการ
จัดเก็บและ
ก าจัด 

ส านัก 
งานปลัด 

อ ำเภอพิมำย  

 

ยท.03 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๔๙ 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 
ควำม

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 กล
ยุทธ์ 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
1,2,4,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,3,10  

 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 ด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 
มีจัดการ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้น่าอยู่
และยั่งยืน  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  พัฒนา
ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
เพิ่มพื้นที่การ
จัดท า
สวนสาธารณะใน
ต าบล 
 

 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์
จากกิจกรรม
และการจัดการ
ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล     และ
ของอันตราย 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง 

 

 

 

 

 

   3.และ
ปรับปรุง
ประสิทธิภ
าพในการ
จัดการ
ขยะมูล
ฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและ
ของ
อันตราย 

 จัดหาบุคลากร
ในการ
ด าเนินการ
จัดเก็บและ
ก าจัดขยะมูล
ฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ทราบถึงโทษ
และพิษภัยของ
ขยะสิ่งปฏิกูล
และให้มีการ
จัดเก็บท าลาย
อย่างถูกวิธี
,พัฒนาจัดท า
ระบบการ
ให้บริการการ
จัดเก็บและ
ก าจัด 

ส านัก 
งานปลัด 

อ ำเภอพิมำย  

 

ยท.03 



แผนพัฒนาสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  (พ.ศ.2561- 2564) 
 

 ๕๐ 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 
ควำม

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 กล
ยุทธ์ 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
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จัดเก็บท าลาย
อย่างถูกวิธี
,พัฒนาจัดท า
ระบบการ
ให้บริการการ
จัดเก็บและ
ก าจัด 

ส านัก 
งานปลัด 

อ ำเภอพิมำย  

 

ยท.03 
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 ๕๖ 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 
ควำม

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 กล
ยุทธ์ 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
1,2,4,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,3,10  

 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำด้ำน
กำรเกษตรและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 ด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านการเกษตร 
มีจัดการ
สิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนให้น่าอยู่
และยั่งยืน  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  พัฒนา
ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย  
เพิ่มพื้นที่การ
จัดท า
สวนสาธารณะใน
ต าบล 
 

 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์
จากกิจกรรม
และการจัดการ
ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล     และ
ของอันตราย 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง 

 

 

 

 

 

   3.และ
ปรับปรุง
ประสิทธิภ
าพในการ
จัดการ
ขยะมูล
ฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและ
ของ
อันตราย 

 จัดหาบุคลากร
ในการ
ด าเนินการ
จัดเก็บและ
ก าจัดขยะมูล
ฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ทราบถึงโทษ
และพิษภัยของ
ขยะสิ่งปฏิกูล
และให้มีการ
จัดเก็บท าลาย
อย่างถูกวิธี
,พัฒนาจัดท า
ระบบการ
ให้บริการการ
จัดเก็บและ
ก าจัด 

ส านัก 
งานปลัด 

อ ำเภอพิมำย  
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 ๕๗ 

 
รำยละเอียดแผนยุทธศำสตร์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลในเมือง 

 
ควำม

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศำสตร์

จังหวัด 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครรำชสีมำ 

ยุทธศำสตร์ 
อปท. 

เป้ำประสงค์ 
ตำมพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้ำประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่ำเป้ำหมำย 
ควำม 

ก้ำวหน้ำของ 
เป้ำหมำย 

 กล
ยุทธ์ 

โครงกำร/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
1,2,4,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,3,10  

 ยุทธศำสตร์กำร
พัฒนำ
ทรัพยำกรธรรมชำ
ติและสิ่งแวดล้อม 
 

 

 การคุ้มครอง
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดลอ้ม 
 

 

 จ านวน
ครัวเรือนท่ีได้รับ
ผลประโยชน์
จากกิจกรรม
และการจัดการ
ด้านการส่งเสริม
การเกษตร  
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล     และ
ของอันตราย 
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 แห่ง 

 

 

 

 

 

   3.และ
ปรับปรุง
ประสิทธิภ
าพในการ
จัดการ
ขยะมูล
ฝอยสิ่ง
ปฏิกูลและ
ของ
อันตราย 

 จัดหาบุคลากร
ในการ
ด าเนินการ
จัดเก็บและ
ก าจัดขยะมูล
ฝอยได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ,
รณรงค์
ประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชน
ทราบถึงโทษ
และพิษภัยของ
ขยะสิ่งปฏิกูล
และให้มีการ
จัดเก็บท าลาย
อย่างถูกวิธี
,พัฒนาจัดท า
ระบบการ
ให้บริการการ
จัดเก็บและ
ก าจัด 

ส านัก 
งานปลัด 

อ ำเภอพิมำย  
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 ส่วนท่ี 4 
กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นสี่ปีไปสู่กำรปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงำน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม  

แผนงานเคหะและชุมชน,งบ
กลาง 

กองช่าง อบจ.,กรมเจ้าท่า
,การไฟฟ้า,กรม
ชลประทาน.การ
ประปาฯ 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม,ด้าน
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร,แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของขุมชน
,งบกลาง 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร,
ส านักงานปลัด,
กองช่าง 

อ าเภอ,จังหวัด 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม,ด้าน
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร,แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของขุมชน,
แผนงานเคหะและชุมชน, 

ส่วนการส่งเสริม
เกษตร,ส านักงาน
ปลัด 

อ าเภอ,จังหวัด 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม,ด้าน
บริหารทั่วไป,ด้าน
การเศรษฐกิจ,การ
ด าเนินการอ่ืน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป,
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน,แผนงานสาธารณสุข,
แผนงานสังคมสงเคราะห์,
แผนงานเคหะและชุมชน, 
แผนงานการเกษตร,แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของขุมชน,
แผนงานการศึกษา,แผนงาน
ศาสนา  วัฒนธรรม และ
นันทนาการ,งบกลาง 

กองการศึกษา ,
ส านักงานปลัด,
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

อ าเภอ,จังหวัด
,รร.ในเขตต าบล
,รพ.สต.ในเขต
ต าบล 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม,ด้าน
บริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป,
แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของขุมชน 

กองสวัสดิการสังคม,
กองการศึกษา ,
ส านักงานปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง 

อ าเภอ,จังหวัด 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ
,ด้านบริหารทั่วไป
,ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป,
แผนงานการเกษตร,แผนงาน
เคหะและชุมชน 

กองช่าง,กอง
สาธารณสุข,
ส านักงานปลัด.ส่วน
ส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอ,จังหวัด 

 


