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ส่วนที่  1 
ข้อมูลทั่วไป 

....................................... 
1. สภาพทั่วไป 
 1.1  ที่ตั้ง  ต าบลในเมือง  ตั้งอยู่ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  60 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังต่อไปนี้ 
  ทิศเหนือ ติดกับเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชีวานและองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง 
  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 195 203 398 486 
หมู่ที่  3 บ้านส่วย 149 146 295 212 
หมู่ที่  4 บ้านขาม 395 390 785 311 
หมู่ที่  5 บ้านกอก 544 575 1,119 425 
หมู่ที่  6 บ้านนางเหริญ 413 415 828 387 
หมู่ที่  7 บ้านม่วง 494 504 998 350 
หมู่ที่  8 บ้านวังหิน 731 750 1,481 515 
หมู่ที่  9 บ้านดอนแซะ 614 737 1,351 366 
หมู่ที่ 10 บ้านวังกลาง 77 69 146 45 
หมู่ที่ 11 บ้านข้ีเหล็ก 401 421 822 194 
หมู่ที่ 12 บ้านทองหลาง 248 255 503 123 
หมู่ที่  13 บ้านดง 259 267 526 196 
หมู่ที่ 14 บ้านประตูชัย 765 916 1,681 1,530 
หมู่ที่ 15 บ้านน้อย 607 637 1,244 509 
หมู่ที่ 16 บ้านใหม่สามคัค ี 123 157 280 136 
หมู่ที่ 17 บ้านเมรุพรหมทัต 106 106 212 116 
หมู่ที่ 18 บ้านวังหิน 495 518 1,013 248 
หมู่ที่ 19 บ้านท่าสงกรานต ์ 206 254 460 200 
หมู่ที่ 20 บ้านส าโรงชัย 181 141 322 70 
หมู่ที่ 21 บ้านไทรงามพัฒนา 227 289 516 425 
หมู่ที่ 0 หมู่บ้านกลาง 671 762 1,435 2 

รวม 7,889 8,487 16,415 6,846 
 

ข้อมูลจากส านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  เมื่อวันที ่ 26  มิถุนายน  2562 
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1.5      องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในต าบล ได้แก่  องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง  และเทศบาล    
ต าบลพิมาย  รวม   2  แห่ง 

1.6     ประชากร  มีประชากรทั้งสิ้น  16,271  คน   แยกเป็นชาย  7,869  คน   หญิง  8,402  คน    
มีความหนาแน่นเฉลี่ย   347   คน/ตารางกิโลเมตร 
 

2. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

      1. การคมนาคม 
  - ถนนลาดยางแอสฟัสต์     9 สาย 
  - ถนนคอนกรีต      111 สาย 
  - ถนนหินคลุก      45 สาย 
  - ถนนลูกรัง      30 สาย 
  - ถนนดินบดอัด       3 สาย 
 2. สถานีขนส่ง        1 แห่ง 
 3. การไฟฟ้า 
       หมู่บ้านทั้ง 20 หมู่บ้านมีไฟฟูาใช้ครบทั้งหมด  มีเพียงส่วนน้อยหรือบางครัวเรือนเท่านั้นที่ได้สร้าง
บ้านเรือนใหม่  และอยู่ห่างจากหมู่บ้านการขยายเขตไฟฟูายังไม่ทั่วถึง 
 4. แหล่งน้้าสร้างข้ึน 
  - ชลประทาน   2 แห่ง 
  - ฝาย                                   4 แห่ง 
  - บ่อโยก    22 แห่ง 
  - บ่อน้ าตื้น          583 แห่ง 
   5. ประปา  

        ในเขตต าบลในเมืองมีระบบประปาส่วนภูมิภาคและประปาหมู่บ้าน ที่หน่วยงานต่าง ๆ   
ได้สร้างข้ึนทุกหมู่บ้าน 

6. โทรศัพท์ 
     มีการขยายเขตชุมสายโทรศัพท์และติดตั้งเครือข่ายโทรศัพท์สัญญาณดาวเทียมให้บริการแก่ราษฎร
ทุกหมู่บ้าน 
 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  1.  ทรัพยากรป่าไม้  อบต.ในเมืองไม่มีพ้ืนที่ที่มีสภาพปุาไม้   เนื่องจากเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบท  
ประชากรอาศัยกันอยู่อย่างหนาแน่น  จึงจะมีเพียงแต่ต้นไม้ที่ปลูกข้ึนใหม่เพ่ือเป็นร่มเงาซึ่งส่วนใหญ่อยู่เขตพ้ืนที่สงวน 
หรือเขตพ้ืนที่โบราณสถาน  มีทรัพยากรที่กลายเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่นักท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง  ได้แก่  ไทรงาม 
  2.  ทรัพยากรน้้า     พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ าและล าน้ าไหลผ่าน     ได้แก่       ล าน้ ามูลล าจักราช  
ล าน้ าเค็ม  และล าฉกาจ   อีกทั้งมีห้วย หนอง คลอง บึง  ชลประทานอื่น ๆ 
  3.  ทรัพยากรดิน    ดินส่วนใหญ่เป็นเป็นดินร่วนปนทราย    ดินเหนียวปนทราย  มีลักษณะการเก็บ
กักน้ าปานกลางมีสารละลายน้ าของเกลืออยู่ในความเข้มข้นที่ต่างกันบางแห่งเป็นภูเขาเกลือ  ใต้ชั้นดินปฏิกิริยาดินเป็น
กรดถึงกรดแก่  ปริมาณอินทรียวัตถุปานกลางถึงต่ าสุด 
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4. สภาพเศรษฐกิจ 
 

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

หน่วยธุรกิจในเขตต้าบล 
- ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง 
- โรงงานอุตสาหกรรม 4 แห่ง 
- โรงแรม 1 แห่ง 
- โรงส ี 8 แห่ง 

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

5. ด้านสังคม 
 1. การศึกษา 
  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลในเมือง    จ านวน      1      แห่ง 

- โรงเรียนประถมศึกษาขยายโอกาสทางการศึกษา  จ านวน      4      แห่ง   
1.  โรงเรียนบ้านม่วงขามประชารักษ์     

                   2.  โรงเรียนบ้านดอนแซะ      
      3.  โรงเรียนชุมชนบ้านวังหิน    

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

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

  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    จ านวน      8      แห่ง 
 2 สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  - วัด                8         แห่ง 
  - มัสยิด       -  แห่ง 
  - โบสถ์             - แห่ง 
 3 การสาธารณสุข 
  - โรงพยาบาลของรัฐ  (ขนาด 60 เตียง ) 1    แห่ง 
  - โรงพยาบาลเอกชน   1  แห่ง 
  - สาธารณสุขอ าเภอ   1 แห่ง 
  - สถานพยาบาล    3 แห่ง 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 4 

  - สถานีอนามัย    - แห่ง 
  - ร้านขายยาแผนปัจจุบัน   8 แห่ง 
  - อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ า  ร้อยละ 100 
 
 4 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  - ที่ท าการปกครองอ าเภอ   1 แห่ง 
  - สถานีต ารวจภูธรอ าเภอ   1 แห่ง 
  - ศาลแขวงจังหวัดนครราชสีมา  1 แห่ง 
  - ส านักงานอัยการประจ าศาลแขวง 1 แห่ง 
 
6. ด้านการเมือง  การบริหาร 
 

       1. การบริหารขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง  ประกอบด้วย 2 ฝ่าย  คือ 
                1.1 ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภา  ประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละ 2 คน  ซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดย
ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง    มีดังนี้ 
 

ชื่อ – สกุล หมู่
ที ่

ต้าแหน่ง ชื่อ – สกุล หมู่
ที ่

ต้าแหน่ง 

นางฐปณีย์  ศรีพินิภัทร 8 ประธานสภา อบต.           -ลาออก- 12 สมาชิกสภา  อบต. 
นายสุภณ  ธัญธนาศุภกร 4 รองประธานสภา อบต.           -ลาออก- 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.           -ลาออก- 16 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.           -ลาออก- 19 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. 
นายอุทัย     สอพิมาย 11 สมาชิกสภา  อบต.    
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          1.2  ฝ่ายบริหาร  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 
ศักยภาพในต้าบล 
  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 ส่วนการศกึษา  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.  พนักงานจ้างทัว่ไปและพนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    33   คน 
  4.  ลูกจ้างประจ า                              จ านวน     1    คน 
 

  ข. รายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
    รายได้ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561    จ านวน   76,683,952.73    บาท    แยกเป็น 
  - รายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง จ านวน   7,094,951.41 บาท 
  - รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้        จ านวน  36,866,182.32   บาท 
  - เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล                จ านวน  32,722,819.00  บาท 
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ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  ต าบลในเมืองภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ า   มีแหล่งโบราณสถาน  ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียง  คือ  อุทยานประวัติศาสตร์โบราณสถานปราสาทหินพิมาย  พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ  พิมายไทรงาม และ
เขื่อนพิมาย  ประเพณีแข่งเรือ  งานแห่เทียนพรรษา ฯลฯ     ชุมชนเป็นชุมชนเมืองก่ึงชนบทมีการตั้งบ้านเรือนอาศัย
กันอยู่อย่างหนาแน่น   
                                      สภาพปัญหาขององค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
1. ปัญหาด้านสังคม   
1.1  ปัญหายาเสพติด 1. เฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 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 
   และไฟฟูาสาธารณะตามถนนยังไม่ทั่วถึง 
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. ปัญหาด้านแหล่งน้้า 1. แหล่งน้ าสาธารณะขนาดใหญ่ตื้นเขิน   
2. การท าการเกษตรในพ้ืนที่อาศัยน้ าฝน  หาก 
   เกิดปัญหาฝนแล้งพืชผลทางการเกษตรได้รับ 
   ความเสียหายเนื่องจากไม่มีระบบชลประทาน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
3. ปัญหาการศึกษา  ศาสนา
และวัฒนธรรม 

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

 

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข   
 การควบคุมและปูองกัน
โรคติดต่อ 

1. ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการปูองกัน
โรคติดต่อ  การรักษาสุขภาพอนามัยและการระบาด
ของโรคติดต่อ 
2. การบริการสาธารณสุขยังไม่ทั่วถึง 
3. ลักษณะพ้ืนที่เป็นปุาซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลาย 

 

 

ความต้องการของท้องถิ่น 
ความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1) ต้องการให้มีการก่อสร้างและปรับปรุงถนน  ทางเดินต่าง ๆ ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน 
2) ต้องการให้มีการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะเพ่ิมตามถนนเข้าทั่วถึงชุมชน 
3) ต้องการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และความสะอาดสถานที่ท่องเที่ยว 
ความต้องการด้านเศรษฐกิจ 
1) ต้องการให้มีการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพในชุมชน  เพ่ือให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
2) ต้องการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร 
ความต้องการด้านสังคม 
1) ต้องการให้ส่งเสริมการศึกษา  ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
2) ต้องการให้สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาและสนามกีฬาชุมชน 
3) ต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของเยาวชนในชุมชน 
4) ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขมูลฐานให้ทั่วถึง 
ความต้องการด้านแหล่งน้้า 
1) ต้องการปรับปรุงแหล่งน้ าสาธารณะให้สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือใช้ในการอุปโภคบริโภคได้ 
2) ปรับปรุงหรือก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อแก้ปัญหาการเกษตร 
ความต้องการด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
1) สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนสนใจและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาการศึกษา     

        ศาสนาและวัฒนธรรม 
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ส่วนที ่ 2 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

....................................... 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติก าหนด
แผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการในการถ่าย
โอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะ
ได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่
เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งจะต้องมีการ
เตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตราก าลังจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่ง
หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการ
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ  โดยมีความ
ครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการวิเคราะห์สภาพปัญหา/
ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา การก าหนดภารกิจ และ
แนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มี
ทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการ
ตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกัน
ด้วย 

หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การก าหนดจุดมุ่งหมายการ
พัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มี
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่าง
ซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพและแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนดจุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดแล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด้วย 
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แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  

       วิสัยทัศน์ประเทศไทย  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง”  

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรบัวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิต ิ

๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา  
 เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด        
 การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้   

  อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ  

 จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล  

 ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

 และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง   

 ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
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 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิมรายได้ต่อ
หัว     
๓.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  

                     3.1 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.1. เ พ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน     

 การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ 

 สินค้าและบริการ  
3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 
 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   

3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมแห่ง 
 อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐาน
ของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่ เศรษฐกิจฐาน
บริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุล และยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้สนับสนุนการ
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคม ผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
 แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
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๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้  สนับสนุน 
 บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
 ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี  
 ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน 
 ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร  
 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย  
 คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา  
 ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
 สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลบาลในภาครฐั 
  ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน 
 ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย  
 ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี 
 กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ให้แก่ประชาชน   
  ๑.๒ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้  
 พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง  
 ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง 
 พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก ่
 ผู้ใช้บริการ  
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  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาทั้งใน 
 เชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา      
 และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ  
 น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น 
 ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ  
 ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
 ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม          
 ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ  
 การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ 
 ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น 
 ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยใน 
 กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ  
 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 13 

 
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (นครชัยบุรินทร์) 
 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภมูิ บุรีรัมย์ และ
สุรินทร์ มีศักยภาพโดดเด่นด้านการเกษตร และมีโอกาสในการพัฒนาด้านการค้าที่เสริมต่อการส่งเสริมสินค้า
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้า โดยเฉพาะการเป็นพ้ืนที่ฐานการผลิตอุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร ข้าว และพลังงานทดแทน (เอทานอล) มีทิศทางการพัฒนา ดังนี้ 
 
ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย  
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่ส าคัญ 
4. เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5. เป็นประตูอีสานพัฒนาระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

 

วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 

แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม  
และการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

 
 
 
พันธกิจ (Mission) 
 

1) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
5) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
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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) การพัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    1.1 ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
    1.2 เพิ่มศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
    1.3 ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูป และการตลาดโคเนื้อคุณภาพสูง 
 
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ 

        2.1 เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
        2.2 ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน 
           2.3 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 
 

3) การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
         3.1 การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
               3.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือการท่องเที่ยว 
               3.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
         3.4 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
         3.5 การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
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4) การพัฒนาระบบ Logistic และกระจายสินค้าในภูมิภาค 
        4.1 พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งในกลุ่มจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 
อินโดจีน 

1.2 พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจิสติกส์การค้าและการลงทุน 
1.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุน  

เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
     4.4 พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ 
 

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
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 
 
 
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic  Issues) 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ (พัฒนาแหล่งน้ า)  
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร  
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  
6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการทองเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  
8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาอ้าเภอพิมาย 

วิสัยทัศน์ 

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

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. การพัฒนาเมืองและชุมชน 

 

 

 

 

 

 

 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพือ่การวางแผนและวางผังเมืองในระดับต าบลและ
อ าเภอ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและอบต.) เป็นผู้ปฏิบัติการภายใต้
การก ากับดูแลและสนับสนุนของส่วนราชการระดับอ าเภอและจังหวัด 

2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเมืองและชนบทด้วยกระบวนการเรียนรู้  
ท าการพัฒนาภายในชุมชนและการพัฒนาระหว่างชุมชน 

3. ส่งเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวางแผนพัฒนาพื้นที่ใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ระหว่างองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ส่วนราชการระดับ
อ าเภอ และจังหวัด 

4. สนับสนุนการออกกฎหมายจัดรูปที่ดิน เพื่อการพัฒนาเมือง ซึ่งประกาศในพระ
ราชกฤษฎีกาบังคับใช้ในพื้นที่เปูาหมาย 

2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 1. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาจังหวัด 

2. การบริหารจัดการใช้ถนนและสถานีขนส่งสินค้า ผู้โดยสาร 

3. เพิ่มความสามารถในการกระจายสินค้าสู่ตลาดและขนส่งมวลชนสู่แหล่งผลิต 

4. ส ารวจความจ าเป็นในความต้องการใช้น้ าของแต่ละกิจกรรมในพื้นที่และส ารวจ
ศักยภาพของแหล่งน้ าที่มีอยู่ทั้งน้ าผิวดินและน้ าใต้ดิน และพัฒนาแหล่งน้ านั้น ๆ ให้
พอเพียงต่อการพัฒนา 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

3. การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม 1. ฝึกอบรมและส่งเสริมการสร้างมาตรฐานสินค้า, ระบบมาตรฐานสากล 

2. พัฒนาผู้ประกอบการเพิ่มทักษะในการบริหารจัดการ 

3.  ส่งเสริมให้การเช่ือมโยงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ 

4.  พัฒนาปรับปรุงด้านเทคโนโลยี 

5.  การสนับสนุนด้านการเงิน 

6.  พัฒนาอุตสาหกรรมด้านแปรรูปเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

7.  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตและมลูค่าเพิ่ม 

8.  พัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อรองรับช่วงการเกษตร 

9.  การพัฒนาธุรกิจสัมพันธ์ 
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10. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ ์

11. การส่งเสริมการใช้เครื่องหมายสินค้าไทย Brand Name 

12. จัดตั้งศูนย์แสดงสินค้า 

13. ส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาด 

14. การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม 

15. ส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่น าสิ่งของเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่าเพิ่ม 

4. การพัฒนาด้านการเกษตร 

 
 
 
 

1. การเพิ่มความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  การเพิ่มความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการแข่งขัน 

3.  การพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวเกษตรและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

4.  การพัฒนาคนและองค์กรภาคการเกษตร 

5.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

5. การพัฒนาด้านแรงงาน 

  - การเพิ่มและขยายโอกาสการมีงานท า 

  - การเพิ่มศักยภาพและการพัฒนาฝีมือ 

    แรงงาน 

1. การพัฒนาฝีมือแรงงานทุกสาขาตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

2.  การยกระดับฝีมือแรงงานให้ก้าวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

3.  การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 

4. การปรับปรุงประสิทธิภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

6. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1.  ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  
 และสาธารณสุข 

2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์กรเอกชนและราชการ (พลังแผ่นดิน) ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

3.  น าแนวทางในการพัฒนาแบบเศรษฐกิจแบบพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

4.  ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาและสาธารณสุข เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5.  สร้างมาตรฐานการคุ้มครอง/พิทักษ์สิทธิมนุษยชน ความปลอดภัยใน 
 ชีวิตและทรัพย์สิน 

 

7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 

1. จัดภูมิทัศน์ในอุทยานประวัติศาสตร์ไทรงาม เขื่อนพิมาย สองฝั่ง 

  แม่น้ ามูลและแนวคลองส่งน้ าชลประทาน 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

8. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 1.  เพิ่มศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจของอ าเภอจากการท่องเที่ยว 

2.  วางรากฐานในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาคุณภาพของแหล่ง
ท่องเที่ยว องค์กรและบุคคลในทุกระดับ 

3.  การเพิ่มสมรรถระและขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยปรับโครงสร้างการผลิต 
เน้นการใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4.  มุ่งการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรทุกระดับ และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยว มาเป็นแนวทางใหม่ในการร่วมคิดร่วมท า 

5.  สร้างมาตรฐานการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล 

9. การพัฒนาด้านการพาณิชย ์ 1.  สนับสนุนการผลิตและการส่งออกสินค้าที่มีคุณภาพน่าเช่ือถือและมี 
 เครื่องหมายการค้า 

2.  ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีความรู้เรื่องเครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ 

3.  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าตรงตามความต้องการของตลาด 

4.  จัดให้มีการแสดงสินค้า ที่มีศักยภาพในการขยายตลาด 

5.  ส่งเสริมให้มีการเช่ือมโยงการตลาด ระหว่างผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก 

 

10. การพัฒนาด้านการคมนาคมและการ
ขนส่ง 

 

1.  จัดท าศูนย์ควบคุมจราจรที่มีความทันสมัยพร้อมทั้งมีระบบเครือข่ายในการจัดการ
อย่างเหมาะสม 

2.  จัดเปลี่ยนระบบไฟสัญญาณและการประยุกต์ใช้ระบบ ATC ทุกทางแยกที่ควบคุม
ด้วยไฟสัญญาณจราจร 

3.  อบรมเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงวิธีการด าเนินงานในระบบต่าง ๆ 

4.  รวบรวมข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้สายทางใน / ผ่านอ าเภอพิมายและอุบัติเหต ุ

5.  ออกส ารวจสายทางเพื่อการตรวจสอบความปลอดภัยในสายทาง โดยใช้หลักการ
ของ Road Safety Audit 

6.  จัดล าดับความส าคัญของโครงการต่าง ๆ เพือ่การด าเนินการ 

7.  ปรับปรุงบริเวณต่าง ๆ ที่บ่งช้ีว่าน่าจะเป็นจุดหล่อแหลม 

8.  ด าเนินการตรวจสอบความพึงพอใจของผู้ใช้สายทางและบริการขนส่งสาธารณะ 

9.  เร่งศึกษาพฤติกรรมการใช้สายทาง วินัย และความเข้าใจ 

10. เร่งประชาสัมพันธ์ กฎ ระเบียบ เกณฑ ์
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
 

  “เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  พัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างย่ังยืน” 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วง 5 ปี 
 

ผังสรุปยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน”                                         
         
                                                                                        .                                   
                                                                     
 
       
                                                                                                                      
                                                                                                                                                           
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 1 

การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 2       

การพฒันาแหล่งน ้ า 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 3 

การพฒันาเศรษฐกิจ 

 

การพฒันาคนและสังคม       

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 5 

การพฒันาการเมือง การ
บริหารและการปกครอง 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 4 ประเด็นยทุธศาสตร์ท่ี 6 

การพฒันาทรัพยากรและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

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

1. การพฒันาแหล่งน ้ าเพื่อ 
    การอุปโภค-บริโภค และ 
    การเกษตร 

1. พฒันาและส่งเสริมอาชีพให้ 
     แก่ประชาชน 
2. พฒันาการเกษตรแบบ 
     บูรณาการ 
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  บุคลากร 
    และการบริหารจดัการท่ีดี 

1. การคุม้ครอง ดูแล และ 
    บ ารุงรักษารัพยากรธรรม 
    ชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
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ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

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
ทุนมนุษย ์

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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 ๒๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
พัฒนาศักยภาพภาพ
การท่องเท่ียว และ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
สร้างและกระจาย
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 
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 ๒๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหใ่งน้ า 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เศรษฐกิจ 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนแใะสังคม 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง  การ
บริหารแใะการปกครอง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

  

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากร
แใะสิ่งแวดใ้อม 

ด าเนินการพัฒนา
ทางด้านคมนาคม 
การไฟฟูา  การประปา  
พัฒนาระบบจราจร 

 

ด าเนินการพัฒนาแหล่ง
น้ าเพื่อการอุปโภค – 
บริโภค  และเกี่ยวเนื่อง
กับการการท า
การเกษตร 

ด าเนินการพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพให้แก่
ประชาชน  
พัฒนาการเกษตร
แบบบูรณาการ 
พัฒนาการท่องเท่ียว 

ด าเนินการคุ้มครอง 
ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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 ๒๓ 

เป้าประสงค ์

ด าเนินการก่อสร้างแลปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง
ให้มีคุณภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อยา่งทั่วถึง   
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กใยุทธ ์

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

แผนงานเคหะและชุมชน 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
2.โครงการก่อสร้างรางระบายน า้ 
3.โครงการก่อสร้างฝายน า้ล้น 
4.โครงการวางทอ่ระบายน า้พร้อมฝาปิด 
5.โครงการซอ่มสร้างถนน คสล. 
6.โครงการก่อสร้างระบบน า้อปุโภค บริโภค 
7.โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร 
8.ไฟฟ้าสาธารณะ 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
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 ๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหใ่งน้ า 

เป้าประสงค์ 

ด าเนินการพฒันาแหล่งน ้าเพ่ือการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร 

 

กใยุทธ ์

1.การเพิ่มศักยภาพในการใช้ประโยชนจ์ากแหล่งน้ าธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

2.พัฒนาระบบการชลประทานส าหรับเกษตรกร 

 

          แผนงานการเกษตร,แผนงานเคหะและชุมชน แผนงาน 

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

ผลผลิต/โครงการ 
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 ๒๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

เป้าประสงค์ 
ด าเนินการพฒันาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน  พฒันาการเกษตรแบบบูรณาการ  พฒันาการท่องเท่ียว 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสรมิการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาและส่งเสรมิกลุ่มอาชีพ 
3.ส่งเสรมิการด าเนินการด้านการท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเขตต าบล 
 

          แผนงานการเกษตร,แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของขมุชน,แผนงานการศาสนา วฒันธรรมและนนัทนาการ,
แผนงานบริหารงานทัว่ไป,แผนงานเคหะและชุมชน 

แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
ปลูกผัก/ข้าวหอมมะลิปลอดสารพษิ,รณรงค์การบรโิภคพืชผัก/ข้าวหอมมะลิปลอดสารพิษ
,จัดตั้งกลุม่ผลิตปุ๋ยชีวภาพระดบัต าบลและระดับหมู่บา้น,รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ใช้
ปุ๋ยชีวภาพในการเกษตร ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ การปลูกผักเพื่อ
การค้าปรับสภาพภูมิทัศน์และจัดท าสถานท่ีออกก าลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ ปรับปรุง
สถานท่ีท่องเที่ยวในเขตต าบลในเมืองส่งเสรมิการประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวต่างๆ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ ฯลฯ 
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ด าเนินการบรรเทาและแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนพร้อมทั้งสร้างสรรคค์วามเขม้แขง็ให้กบั
ประชาชนในต าบลไดรั้บความเท่าเทียมกนัทั้งทางดา้นการศึกษา สงัคม เศรษฐกิจ ครอบครัว
และ  ชุมชน การสาธารณสุข  ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม ส่งเสริมดา้นกิจกรรมนนัทนาการ การ
ป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ส่งเสริมการท่องเท่ียวและการไดรั้บการบริการในดา้นต่างๆอยา่ง
ทัว่ถึง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

เป้าประสงค์ 

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

 

กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือเสริมสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 

2.ยกระดบัคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เท่าเทียมกนัทั้งทางดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  ประเพณี  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  การสาธารณสุขและบริการต่างๆ ทางสังคม 

3.การช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาสทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผูติ้ดเช้ือ HIV 

4.ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการกีฬา  นนัทนาการและวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 

5.การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลดอุบติัเหตุจราจรทางบก ทางน ้า 

6.ส่งเสริม  สนบัสนุนการด าเนินการในการป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปัญหาสงัคมและความยากจนต่างๆ ของประชาชน 
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 ๒๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง  การบริหารและการปกครอง 

กลยุทธ์ 

1. การบริหารงานทัว่ไป ตามหลกัการบริหารจดัการท่ีดี 

 2. การพฒันาเทคโนโลยแีละบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคลอ้ง 

3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

4. ส่งเสริมสนบัสนุนด าเนินการจดัวางผงัเมืองท่ีดีในอนาคต 

5.พฒันาระบบการให้บริการต่างๆ ของหน่วยงานราชการให้ดีข้ึนและให้ประชาชนไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 

เป้าประสงค ์
เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บการบริการต่างๆตามหลกัการบริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี การส่งเสริมประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วมของประชาชนและการ
พฒันาระบบการให้บริการต่างๆ  ของหน่วยงานราชการ 

         แผนงานบริหารงานทัว่ไป,แผนงานรักษาความสงบภายใน,แผนงานสาธารณสุข,แผนงานสงัคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะและ
ชุมชน, แผนงานการเกษตร,แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของขมุชน,แผนงานการศึกษา,แผนงานศาสนา  วฒันธรรม และนนัทนาการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

แผนงาน 

ผลผลิต/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  
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 ๒๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ 

1. การคุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.สร้างการมีจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

เป้าประสงค ์
เพ่ือคุม้ครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส่งเสริมและสร้างการจิตส านึกในการมีส่วนร่วมของประชาชนส าหรับรักษา
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

         แผนงานบริหารงานทัว่ไป,แผนงานเคหะและชุมชน, แผนงานการเกษตร,แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของขมุชน แผนงาน 

ผลผลิต/โครงการ 
ส่งเสริมกลุ่มอนุรักษ์ล าน้ า ปรับปรุงภูมทศัน์ริมคลองต่างๆ  ประชาสัมพันธก์ารรักษาความสะอาด จัดหาถังขยะให้แก่ชุมชน รักษาความสะอาดแหล่งน้ าและล า
คลอง  ส่งเสริมมาตรการประหยัดพลังงาน  จัดท าระบบบ าบัดน้ าเสีย อบรมสรา้งจิตส านึกในการอนุรักษ์ธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ การ
ก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า ฯลฯ 
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 ๒๙ 

“ เป็นองค์กรหลกัในการพฒันาท้องถิ่น  เสริมสร้างการมส่ีวนร่วมของทุกภาคส่วน พฒันาคุณภาพชีวติของประชาชนอย่างยัง่ยืน  ” 

ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีการพฒันาด้าน

สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆ 

สร้างการเพิ่มรายไดแ้ละการมีงานท า 

ด าเนินการก่อสร้างแล
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่า
หลวงให้มีคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 

ด าเนินการส่งเสริมกิจกรรมดา้น
การเกษตร มีจดัการส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชนให้น่าอยูแ่ละย ัง่ยนื  อนุรักษ์
และฟ้ืนฟทูรัพยากรธรรมชาติ  พฒันา
ระบบการจดัการขยะมูลฝอย  เพ่ิม
พ้ืนท่ีการจดัท าสวนสาธารณะใน
ต าบล 

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

 

พฒันาการเกษตรและอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม แกไ้ขปัญหาสงัคม เพื่อใหค้นและ
ชุมชนมีความสุข 

ใชก้ารบริหารราชการตามหลกัการ
บริหารบา้นเมืองท่ีดี  

 
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาทอ้งถ่ิน 

เพื่อให้ประชาชนไดรั้บ
การบริการต่างๆตาม
หลกัการบริหารจดัการ
บา้นเมืองท่ีดี การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  การมีส่วน
ร่วมของประชาชนและ
การพฒันาระบบการ
ให้บริการต่างๆ  ของ
หน่วยงานราชการ 

พนัธกิจ 

วิสยัทศัน์ 
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 ๓๐ 

 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้าง
พ้ืนฐานดา้นสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการต่างๆในเขต
องคก์ารบริหารส่วนต าบลใน
เมืองให้มีคุณภาพสามารถ
ตอบสนองความตอ้งการของ
ประชาชนไดอ้ยา่งทัว่ถึง   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

 พฒันาความรู้ให้แก่ประชาชน 
เพ่ือให้มีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและเพียงพอ
ต่อการด ารงชีพ ช่วยลดอตัราการ
วา่งงานหลงัฤดูกาลเก็บเก่ียว เป็นการ
สนบัสนุนตามนโยบายของรัฐบาล 
ในการส่งเสริมอาชีพ   

 ส่งเสริมกิจกรรมดา้นการเกษตร มี
จดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนให้น่าอยู่
และย ัง่ยนื  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  พฒันาระบบการ
จดัการขยะมูลฝอย    

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

ค่าเป้าประสงค ์

เพ่ือให้ประชาชนไดรั้บการ
บริการต่างๆตามหลกัการบริหาร
จดัการบา้นเมืองท่ีดี การส่งเสริม
ประชาธิปไตย  การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการพฒันา
ระบบการให้บริการต่างๆ  ของ
หน่วยงานราชการ 

จุดยนืทางยทุธศาสตร์ 

พฒันาบริการสาธารณะให้กบัหมู่บา้น
ในดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน  
สาธารณูปโภค และดา้นสาธารณูปการ
ต่างๆ 

พฒันาและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพดา้นต่างๆ 

พฒันาและส่งเสริมการแกไ้ขปัญหา
ความเดือดร้อนในดา้นต่างๆ พร้อม
ทั้งสร้างความเขม้แขง็ให้กบัคนและ

สงัคม 

มีจดัการส่ิงแวดลอ้มของชุมชนให้
น่าอยูแ่ละย ัง่ยนื  อนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  พฒันาระบบ

การจดัการขยะมูลฝอย    

สร้างการบริการต่างๆตามหลกัการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีดี สร้าง  
การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
การพฒันาระบบการให้บริการ
ต่างๆ  ของหน่วยงานราชการ 
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 ๓๑ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหใ่งน้ า 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน
แใะสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การเมือง การบริหารแใะ
การปกครอง 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติแใะ
สิ่งแวดใ้อม 

กใยุทธ ์

1ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง
คมนาคมให้อยู่ในสภาพที่ดี
มีความสะดวกสบายและ
คงทนถาวรมากขึ้น 
2.ก่อสร้าง ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้นให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 
3.พัฒนาแหล่งน้ าให้
สามารถกักเก็บน้ าเพื่อใช้ใน
การเกษตร อุปโภค และ
บริโภคได้อย่างเพียงพอ 
4.ด าเนินการจัดให้มีระบบ
ไฟฟ้าและไฟฟา้สาธารณะ
ให้ทั่วถึง 
 

กใยุทธ ์

1.การเพิ่มศักยภาพ
ในการใช้ประโยชน์
จากแหล่งน้ า
ธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2.พัฒนาระบบการ
ชลประทานส าหรับ
เกษตรกร 

 

กลยุทธ ์
1.ส่งเสรมิการเกษตร
ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 
2.พัฒนาและส่งเสรมิ
กลุ่มอาชีพ 
3.ส่งเสรมิการ
ด าเนินการด้านการ
ท่องเที่ยวในพ้ืนท่ีเขต
ต าบล 
 

กลยุทธ์ 

1.ส่งเสริมสนบัสนุนและพฒันาการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อเสริมสร้างความเขม้แขง็ของ
ชุมชน 
2.ยกระดบัคุณภาพชีวติของประชาชนให้เท่า
เทียมกนัทั้งทางดา้นการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม  
ประเพณี  การรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร  การ
สาธารณสุขและบริการต่างๆ ทางสังคม 
3.การช่วยเหลือ ดูแล สงเคราะห์ผูด้อ้ยโอกาส
ทางสังคม เด็ก คนพิการ คนชราและผูติ้ดเช้ือ 
HIV 
4.ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นการกีฬา  นนัทนาการ
และวฒันธรรมประเพณีต่างๆ 
5.การป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ลด
อุบติัเหตุจราจรทางบก ทางน ้ า 
6.ส่งเสริม  สนบัสนุนการด าเนินการในการ
ป้องกนัแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคมและ
ความยากจนต่างๆ ของประชาชน 
ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาดา้นการท่องเท่ียว

กลยุทธ์ 
1. การบริหารงานทัว่ไป ตาม
หลกัการบริหารจดัการท่ีดี 
 2. การพฒันาเทคโนโลยีและ
บุคลากรใหมี้ความเหมาะสม
สอดคลอ้ง 
3. ส่งเสริมประชาธิปไตยและ
การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
4. ส่งเสริมสนบัสนุน
ด าเนินการจดัวางผงัเมืองท่ีดี
ในอนาคต 
5.พฒันาระบบการให้บริการ
ต่างๆ ของหน่วยงานราชการ
ใหดี้ข้ึนและใหป้ระชาชน
ไดรั้บอยา่งเท่าเทียมกนั 
 

กลยุทธ์ 

1. การคุม้ครองดูแล
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 

2.สร้างการมีจิตส านึก
และการมีส่วนร่วมใน
การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 ๓๒ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหใ่งน้ า 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนแใะสังคม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง การ
บริหารแใะการ
ปกครอง 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของ อปท. 

  

แผนงาน
เคหะและ
ชุมชน 

แผนงาน แผนงานการเกษตร
,แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ขมุชน 

แผนงานการเกษตร
,แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ขมุชน 

 แผนงานบริหารงานทัว่ไป,
แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน,แผนงานสาธารณสุข,
แผนงานสงัคมสงเคราะห์,
แผนงานเคหะและชุมชน, 
แผนงานการเกษตร,แผนงาน
สร้างความเขม้แขง็ของขมุ
ชน,แผนงานการศึกษา,
แผนงานศาสนา  วฒันธรรม 
และนนัทนาการ 

 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป, แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของขมุชน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
แใะสิ่งแวดใ้อม 

 แผนงานบริหารงาน
ทัว่ไป, แผนงานสร้าง
ความเขม้แขง็ของขมุชน 
,แผนงานเคหะและ
ชุมชน 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 ๓๓ 

  4.  รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ 
เป้าหมาย 

 
 

กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

ด าเนินการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนร้อยละของ
การก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนทาง
ร ะ บ า ย น้ า  ก า ร
ขยายเขตไฟฟูาและ
ก า ร ข ย า ย เ ข ต
ประปา 
 

65 70 75 80 85 เพิ่มขึ้นร้อยละ 
15  ต่อป ี

 

ก่ อ สร้ า ง แล ะ
ปรับปรุ งถนน
ทางระบายน้ า 
การขยายเขต
ไฟฟูาและการ
ข ย า ย เ ข ต
ประปา 
 

  ด าเนินการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนนทางระบาย
น้ า  อุดหนุนหน่วยงาน
ราชการเพื่อด าเนินการ
ขยายเขตไฟฟูาและการ
ขยายเขตระบบประปา 
 

กองช่าง -อบจ.นม. 
-การไฟฟูา
ส่วนภูมิภาค 
-การประปา
ส่วนภูมิภาค 

  

 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 ๓๔ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่
1,2,3,4,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,3 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

 

สร้างการเพิม่
รายได้และการมี
งานท า 
 

ด าเนนิการพัฒนา
ความรู้ให้แก่
ประชาชน เพือ่ให้มี
รายได้เพิ่มขึน้และ
เพียงพอต่อการด ารง
ชีพ ช่วยลดอัตราการ
ว่างงานหลังฤดกูาล
เก็บเกี่ยว เป็นการ
สนับสนุนตาม
นโยบายของรฐับาล 
ในการส่งเสริมอาชีพ 
และสร้างพืน้ฐาน
ทางด้านเศรษฐกจิ
ภายในต าบลให้
มั่นคง 

 

80 85 90 95 100 ร้อยละ 5 ต่อป ี

 

 

1.ส่งเสริม
การเกษตร
ตาม
แนวทาง
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
2.พัฒนา
และ
ส่งเสริม
กลุ่มอาชีพ 
3.ส่งเสริม
การ
ด าเนินการ
ด้านการ
ท่องเที่ยว
ในพื้นที่
เขตต าบล 
 

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

ส านัก 
งานปลัด 
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 ๓๕ 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 

 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
1,3 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้้า 
 

1.การเพิ่ม
ศักยภาพในการ
ใช้ประโยชน์จาก
แหล่งน้ า
ธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

2.พัฒนาระบบ
การชลประทาน
ส าหรับเกษตรกร 

 

 

 

 

 

 

มีการพัฒนาแหล่ง
น้ าสาธารณะ
ประโยชน์ในพื้นที่
และมีการจัดการ
ระบบชลประทาน
ส าหรับเกษตรกร
และประชาชนใน
พื้นที่ 

60 70 80 90 100 เพิ่มขึ้นปี 
ร้อยละสิบ
ต่อปี 

 

 

 

1.พัฒนาแหล่งน้ า
สาธารณะ 

2.พัฒนาระบบ
การชลประทาน
ส าหรับเกษตรกร 

 

1.ขุดลอก 
ปรับปรุงแหล่ง
น้ า 
2.ก่อสร้างล า
รางสาธารณะ 
3.ก่อสร้างท่อ
ลอดเหลี่ยม 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

อ าเภอพิมาย 
กรมชลประทาน 

อบจ 
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 ๓๖ 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 

 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
1,2,3,4,5,6 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,2,3,4,5,7,8, 
9 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 
 
 

 

 บรรเทาและแก้ไข
ปัญหาความ
เดือดร้อนพรอ้มทั้ง
สร้างสรรค์ความ
เข้มแข็งให้กับ
ประชาชนในต าบล
ได้รับความเท่า
เทียมกันทั้ง
ทางด้านการศกึษา 
สังคม เศรษฐกจิ 
ครอบครัวและ  
ชุมชน การ
สาธารณสขุ  
ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม ส่งเสริมด้าน
กิจกรรม
นันทนาการ การ
ปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย ส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

ปัญหาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในด้าน
ต่างๆลดลงหรือมี
การร้องเรียน
น้อยลง 

100 90 80 70 60  จ านวนเร่ือง
ร้องเรียน
ลดลงร้อยละ 
10 

 

 

 

 

ด าเนินการ
แก้ไข
ปัญหาด้าน
ต่างๆอย่าง
ทันท่วงที 

 โครงการด้าน
การศึกษา 
จัดกิจกรรมด้าน
สาธารณสุข 
สร้างการปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัย 
สงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาส
ต่างๆ 
จัดกิจกรรม
นันทนาการใน
พื้นที่ 
ส่งเสริมการสร้าง
กิจกรรมด้าน
การท้องเที่ยว 

ส านักงานปลัด 
กองการศึกษาฯ 
กองสาธารณสุขฯ 
กองส่งเสริม
การเกษตร 
 

อ าเภอพิมาย 
อบจ 
กรมส่งเสริมฯ 
มท. 
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 ๓๗ 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ 
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
6,4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและ
การปกครอง 
 
 

 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบรกิาร
ต่างๆตามหลกัการ
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ีการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและการ
พัฒนาระบบการ
ให้บริการต่างๆ  
ของหนว่ยงาน
ราชการ 
 
 
 

 

 จ านวนร้อยละ
ที่ประชาชน
ได้รับการบริการ
ต่างๆอย่างท่ัวถึง 
 

70 75 80 85 90 เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ต่อปี 

 

 

 

 

1. การบริหารงาน
ทั่วไป ตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ด ี
 2. การพัฒนา
เทคโนโลยีและ
บุคลากรให้มีความ
เหมาะสมสอดคลอ้ง 
3. ส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยและ
การมสี่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 
4. ส่งเสรมิสนับสนนุ
ด าเนนิการจัดวางผัง
เมืองที่ดีในอนาคต 
5.พัฒนาระบบการ
ให้บริการต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการให้
ดีขึ้นและให้
ประชาชนไดร้ับอย่าง
เท่าเทียมกัน 
 

จัดหาวัสดุและ
ครุภัณฑ์ส าหรับ
ใช้ในการ
ปฏิบัติงานและ
การบริการ
ประชาชน 
 

ส านัก 
งานปลัด 

อ าเภอพิมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 ๓๘ 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 

 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ 
เป้าหมา

ย 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
6,4 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและ
การปกครอง 
 
 

 

 เพื่อให้ประชาชน
ได้รับการบรกิาร
ต่างๆตามหลกัการ
บริหารจัดการ
บ้านเมอืงที่ด ีการ
ส่งเสริม
ประชาธิปไตย  
การมสี่วนร่วมของ
ประชาชนและการ
พัฒนาระบบการ
ให้บริการต่างๆ  
ของหนว่ยงาน
ราชการ 
 
 
 

 

 จ านวนร้อยละ
ที่ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วม 
 

75 80 85 90 95 เพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อป ี

 

 

 

 

1. การบริหารงาน
ทั่วไป ตามหลกัการ
บริหารจัดการที่ด ี
 2. การพัฒนา
เทคโนโลยีและบุคลากร
ให้มีความเหมาะสม
สอดคล้อง 
3. ส่งเสรมิ
ประชาธิปไตยและการ
มีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 
4. ส่งเสรมิสนับสนนุ
ด าเนนิการจัดวางผัง
เมืองที่ดีในอนาคต 
5.พัฒนาระบบการ
ให้บริการต่างๆ ของ
หน่วยงานราชการให้ดี
ขึ้นและให้ประชาชน
ได้รับอย่างเท่าเทียมกัน 
 

ส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัด
ประชุมประชาคม
ในทุกๆระดับ 
 

ส านัก 
งานปลัด 

อ าเภอพิมาย 
 

 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 ๓๙ 

 
 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ 
เป้าหมาย 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
2,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,10  

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 ด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนให้น่า
อยู่และยั่งยืน  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  พัฒนา
ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย   
 

 

 จ านวน
โครงการ
กิจกรรมและ
การจัดการด้าน 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
 

2 2 2 2 2 ปีละ 2 โครงการ 

 

 

 

 

 

การคุ้มครอง
ดูแลและ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการรักษ์
ปุารักษ์น้ า รักษ์
แผ่นดิน 
โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมอัน
เนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

อ าเภอพิมาย  
ส านักงานเกษตร

อ าเภอพิมาย 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 ๔๐ 

 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 

 
ความ

เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัดระดับ 
เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย ความ 
ก้าวหน้า

ของ 
เป้าหมาย 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 

61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
2,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,10  

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

 ด าเนินการ
ส่งเสริมกิจกรรม
ด้านสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนให้น่า
อยู่และยั่งยืน  
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ  พัฒนา
ระบบการจัดการ
ขยะมูลฝอย   
 

 

 จ านวน
โครงการ
กิจกรรมและ
การจัดการด้าน 
ด้านสิ่งแวดล้อม  
 

1 1 1 1 1 ปีละ 1 โครงการ 

 

 

 

 

 

การคุ้มครอง
ดูแลและ
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 โครงการ
อนุรักษ์พันธุ์ปลา
น้ าจืด 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

อ าเภอพิมาย  
ส านักงานเกษตร

อ าเภอพิมาย 

 
 
 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 ๔๑ 

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนต้าบลในเมือง 
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. ในเขต 

จังหวัด
นครราชสีมา 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตามพันธกิจ 

ตัวช้ีวัด
ระดับ 

เป้าประสงค์ 
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย 
ความ 

ก้าวหน้า
ของ 

เป้าหมาย 

 กลยุทธ์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

หน่วย 
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับ 
สนุน 61 62 63 64 65 

  ยุทธศาสตร์ที่
2,5 
 

ยุทธศาสตร์ที่
1,10  

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 

มีจัดการส่ิงแวดล้อม
ของชุมชนให้น่าอยู่
และยั่งยืน  อนุรักษ์
และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ  
พัฒนาระบบการ
จัดการขยะมูลฝอย    

 

 จ านวน
โครงการ
กิจกรรมและ
การจัดการ
ด้าน ด้าน
สิ่งแวดล้อม  
 

1 1 1 1 1 ไม่น้อยกวา่ปี
ละ 1 
โครงการ 

 

 

 

 

 

1. การ
คุ้มครองดูแล
และบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2.สร้างการมี
จิตส านึกและ
การมีส่วนร่วม
ในการรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 1.จัดหาถังขยะ
ที่ได้มาตราฐาน
ให้แก่ชุมชน 
-2.จัดระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ให้กับชุมชน 
3.ก าจัดวัชพืชใน
แหล่งน้ าทุก
หมู่บ้าน 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

กอง
สาธารณสุขฯ 

อ าเภอพิมาย  
ส านักงานเกษตร

อ าเภอพิมาย 

อบจ. 

 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง   
 

 ๔๒ 

 
3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง มีนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น  ดังนี้ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

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

1.2 ขยายเขตไฟฟูา ให้ทั่วทุกหมู่บ้าน ทุกครัวเรือน 
1.3 ติดตั้ง ซ่อมบ ารุงไฟฟูา 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 
          1.9  การจัดและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของต าบลเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวของต าบล  
             1.10 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพ้ืนที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 

2. ด้านการพัฒนาแหล่งน้้า 
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. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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

ให้แก่ยักท่องเที่ยว 
3.6 สนับสนุนการออกร้านจ าหน่ายสินค้า หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์  
3.7 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 
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 ๔๓ 

4. ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
4.1 จัดกิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด 
4.2 ส่งเสริมใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการออกก าลังกาย เล่นกีฬา นันทนาการ 
4.3 จัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ข้อเสนอแนะเสนอความต้องการ 

และร่วมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
      4.4  สนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ให้มากข้ึน 
      4.5  ส่งเสริมอนุรักษ์  ฟ้ืนฟูประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      4.6  การปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
      4.7  สนับสนุนการปูองกันและระงับโรคติดต่อ / ไม่ติดต่อ 
      4.8  ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการสังคมแก่ เด็ก  สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
       4.9 จัดให้มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
       4.10 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 
 
5. ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารและการปกครอง 

5.1 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ความรู้ เรื่องการเลือกตั้งแก่ประชาชน 
5.2 จัดอบรมผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง และสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร เพื่อให้มีศักยภาพ คุณธรรม จริยธรรมในการบริหารงาน    ปฏิบัติงาน ยุติธรรม โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ 

5.3 จัดหาครุภัณฑ์ให้พอเพียงแก่การปฏิบัติงานและรองรับงานในอนาคต 
5.4 จดัท าทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่ภาษี เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ พัฒนาการจัดเก็บรายได้อย่าง

มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
5.5 จัดให้ประชาชนได้รับความสะดวกในการติดต่อ ประสานงานด้านต่าง ๆ 
5.6 ปรับปรุงอาคารส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบล   และปรับภูมิทัศน์บริเวณท่ีท าการองค์การบริหารส่วน

ต าบลในเมือง  
5.7 ใช้หลักธรรมาภิบาล บริหารงาน ประชาชนมีส่วนรวมและประสานงานทุกฝุาย เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการพัฒนา 
5.8 งานอ่ืน ๆ ที่ราษฎรในพื้นที่ต้องการ และทางราชการมอบหมาย 

 
6. ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

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 
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การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
- นโยบายของรัฐบาลจะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท 
 
2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ 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) หรือแนวทางท่ีจะให้ AEC เป็นไป
คือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง ดังนี้ 

1. การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว 
คนท างาน หรือการอ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น  
2.ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้นต้องมีการบริหารจัดการ
ระบบขยะเป็นอย่างด ี  
3.ต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรม
ของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดย
ตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงาน
ต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 
4.การศึกษา  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่ อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆในอาเซียน 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลท่าหลวง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุนเพ่ือน าร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 
5.ศาสนา  อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่ เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจมีการ
เผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน เช่น ชาวคริส
เตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 
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6.วัฒนธรรม  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบัติการ
ด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้างอัต
ลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้ อห้าม 
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น  
7.ปัญหาด้านสาธารณสุข   ที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัด
นกและโรคอ่ืนๆที่มผีลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการ
ปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 
 

ปัจจัยแห่งความส้าเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

มีปัจจัยหลายประการที่มีส่วนส่งเสริมให้การบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสบความส าเร็จ
ทั้งในระดับองค์กรและระดับโครงการ โดยสรุปได้หลักๆ ดังนี้ 
o องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
o มีการถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
o มีกลไกในการส่งเสริมการท างานร่วมกันที่เป็นระบบ 
o ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
o บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
o การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว 
o มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
o เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
o มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
o มีความเพียงพอของงบประมาณ 
 

ข้อมูลจาก ส านักงานเศรษฐกิจการคลัง ปี พ.ศ. 2550 พบว่านับตั้งแต่ที่ได้มีการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
รวมที่สามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองเพ่ิมข้ึนตามล าดับอย่างมีนัยส าคัญ 
โดยในปีงบประมาณ 2542 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีรายได้รวม 100,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.22  
ของรายได้รัฐบาล และในปีงบประมาณ 2549  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้รวม 327,113 ล้านบาท  คิด
เป็นร้อยละ 24.42 ของรายได้รัฐบาล กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรายได้
เพ่ิมขึ้นถึง 3 เท่าตัวไม่เพียงแต่รายได้เท่านั้นอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มาก
ขึ้นตามไปด้วยซึ่งเป็นไปตามแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยเฉพาะงานที่ได้มีการถ่ายโอนจากหน่วยราชการส่วนภูมิภาค เช่น งานบริการการศึกษา งานบริการสาธารณสุข 
และงานทะเบียนต่างๆ เป็นต้น  เมื่ออ านาจหน้าที่ ความรับผิดชอบและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมาก
ขึ้นอย่างมีนัยส าคัญเช่นนี้  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมีความจ าเป็นต้องมีความพร้อมในการบริหารจัดการรายได้
และความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนด้วย ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีผลงานที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับของประชาชนในท้องถิ่นและสาธารณะชนทั่วไปอย่างไรก็ตาม มีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจ านวนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้โดยพัฒนาการบริหารจัดการ
ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง  (ดังจะเห็นได้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นได้รับรางวัลใน
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 ๔๖ 

การบริหารจัดการที่ดีจากกระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)  ในขณะเดียวกันก็มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกเป็นจ านวนมากที่ไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ กล่าวคือ   ยังไม่มีการพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดีพอจึง
ส่งผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและความพึงพอใจของประชาชนท้องถิ่น 

ดังนั้น การศึกษาถึงการพัฒนาการความสามารถทางการบริหารจัดการและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการ
บริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอ่ืนๆ สามารถน าประสบการณ์และบทเรียนเหล่านั้นมาเป็นตัวอย่างในการบริหารจัดการได้เป็นอย่างดี 
ในการพัฒนาความสามารถทางการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการบริหารขององค์กรอย่างน้อย4 ด้าน ประกอบด้วย 

ความสามารถด้านการพัฒนาท้องถิ่น    
ความสามารถด้านพัฒนาองค์กร    
ความสามารถด้านการบริหารการเงินการคลัง  
ความสามารถในการบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ซึ่งมิติทั้ง 4 ด้านนี้มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันและถือเป็นหัวใจของการบริหารจัดการองค์กร
ปกครองท้องถิ่นยุคใหม่นอกจากนี้ ความส าเร็จในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังจะต้องเกิดขึ้น
ใน 2 ระดับได้แก่ ความส าเร็จในการบริหารจัดการระดับโครงการ และ ความส าเร็จในการบริหารจัดการระดับองค์กร
ซึ่งความส าเร็จทั้ง 2 ระดับนี้ จะมีส่วนเกื้อหนุนและส่งเสริมกันและกัน กล่าวคือหากสร้างความส าเร็จในระดับโครงการ
ได้ก็จะมีผลท าให้การบริหารจัดการในระดับองค์กรประสบความส าเร็จตามไปด้วย และในขณะเดียวกัน หากมี
ความสามารถในการบริหารระดับองค์กรภาพรวมประสบความส าเร็จก็จะมีผลให้การบริหารโครงการต่างๆ  ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าข้ึนมีผลส าเร็จลุล่วงได้ง่ายเช่นกัน 

 
ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ในระดับองค์กร) 
 
• ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในระดับองค์กร) มีอยู่ด้วยกัน 7 
ประการ ได้แก่ 
(1) มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ 
ในการพัฒนาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมีการท าการวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง  (SWOT Analysis)ของ
องค์กร โดยการระดมความคิดเห็นจากบุคลากรในองค์กรเพ่ือให้บุคลากรในองค์กรมีทิศทางในการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่
เปูาหมายเดียวกันโดยการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นและเสนอแนะแนวทางแก้ไขร่วมกันทั้งนี้ได้ค านึงถึง
สภาพภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ สภาพแวดล้อม และวัฒนธรรมในการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ 
นอกจากนั้นแล้วยังต้องค านึงถึงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของการด าเนินงานของจังหวัด   เพ่ือให้การด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกับแผนพัฒนาในระดับที่สูงกว่า 
(2) การสร้างความรู้ ความเข้าใจและถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่บุคลากรในองค์กร 
ผู้บริหารขององค์กรทั้งฝุายการเมืองและข้าราชการประจ าจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถโดยผู้บริหารได้น าเอา
พ้ืนฐานความรู้และประสบการณ์เชิงธุรกิจมาประยุกต์ใช้กับการบริหารองค์กรรวมทั้งมีแนวความคิดในเรื่องการ
กระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นที่เป็นอิสระมุ่งสู่การรับใช้ประชาชนมาถ่ายทอดความรู้และมุมมองให้แก่บุคลากร
ในองค์กรเพ่ือให้ทุกคนมีความรู้และมุมมองในการด าเนินงานเปิดกว้างและไปในทิศทางเดียวกันซึ่งเป็นการเพ่ิม
ศักยภาพการท างานให้แก่บุคลากร 
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(3) การส่งเสริมให้เกิดการท างานร่วมกัน 
มีการส่งเสริมการท าการงานอย่างบูรณาการ โดยการท างานร่วมกันระหว่างกอง/ฝุายต่างๆหรือส่งเสริมการท างานเป็น
ทีม มีการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการท างานสูงสุดเช่น ในการจัดเก็บภาษีอากร กองคลัง
ต้องประสานงานให้ผู้ช่วยพัฒนาชุมชนกองส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ท างานในพ้ืนที่ช่วยจัดเก็บภาษีให้หรือประสานงานให้
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานอ าเภอจัดเก็บภาษีให้   นอกจากนี้ยังต้องมีการท างานร่วมกันระหว่างนักการเมือง 
ข้าราชการ และประชาชนและท างานเป็นทีมจากหน่วยงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ
ท างาน 
(4) ลักษณะผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น า 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีลักษณะความเป็นผู้น าสูง มีความรู้ความสามารถกล้าคิด กล้าเปลี่ยนแปลง 
กล้ารับผิดชอบในการตัดสินใจในการด าเนินงาน มีความมุ่งมั่นในการท างานกระตือรือร้น ใฝุเรียนรู้ คิดเร็ว ท าเร็ว และ
มีความคิดริเริ่มในโครงการใหม่ๆ หรือนวัตกรรมเสมอโดยน าความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้กับการท างานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนอกจากนั้นผู้บริหารยังต้องมีทัศนคติที่เปิดกว้าง รับรู้ รับฟังสิ่งใหม่อยู่ตลอดเวลายอมรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีความเสียสละ และอุทิศตนในการท างานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
(5) บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
ต้องมีการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้เข้ารับการอบรมและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นท าให้บุคลากรสามารถน า
ความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาการท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนอกจากนั้นบุคลากรในระดับปฏิบัติงานต้องมีความรอบรู้ 
มีความกระตือรือร้นในการท างานมีความรับผิดชอบสูง และอุทิศตน ทุ่มเทการท างานเพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของ
องค์กรรวมทั้งบุคลากรยังต้องมีความคล่องตัวในการยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงมีการเรียนรู้และถ่ายทอด
ประสบการณ์ร่วมกัน 
(6) การบริหารงานที่มีความคล่องตัว 
ส่งเสริมให้องค์กรมีการบริหารงานที่มีความคล่องตัว โดยการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพ่ือลดขั้นตอนในการ
ท างานให้สั้นลง ทั้งนี้ผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือทิศทางการท างานในขณะที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องน าแผนและ
นโยบายลงสู่การปฏิบัติ เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายขององค์กรหากผู้ปฏิบัติงานมีปัญหาอุปสรรคในการท างานจะร่วมกัน
แก้ไขปัญหาระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานโดยมีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเป็นประจ า 
(7) การรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก 
ในการพัฒนาการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก ได้แก่ ผู้ที่มีความรู้
ความช านาญเฉพาะด้านเพ่ือช่วยในการเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่บุคลากรภายในองค์กรและเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินงานและโครงการ เช่น การตั้งสภาที่ปรึกษา รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาค
ประชาชนเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงานและเสนอโครงการตรงตามความต้องการของ
ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากที่สุด  นอกจากนั้นยังเป็นการท างานร่วมกันระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและบุคคลภายนอก เช่น  การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้น าท้องถิ่นโดยมีวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาให้ความรู้
และร่วมมือในการด าเนินโครงการรวมทั้งการศึกษาดูงานหรือโครงการที่ดีและประสบความส าเร็จ  เพ่ือน ามา
ประยุกต์ใช้กับองค์กรของตน 
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ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    (ในระดับโครงการ) 
 
• ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอยู่ด้วยกัน 5 ประการ ได้แก่ 
(1) การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 
โครงการที่ประสบความส าเร็จจะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชนการที่จะท าให้
ประชาชนสนใจและร่วมมือได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินโครงการเพ่ือให้ได้โครงการที่
ประชาชนต้องการและพึงพอใจมากที่สุด  ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดใดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถาม
และรับฟังความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน เช่น โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้าโครงการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
(2) การร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
ในการด าเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการหรือให้ประชาชนจัดท าโครงการเพ่ือ
ของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเริ่มแรกประชาชนอาจจะยังไม่มีความรู้ความสามารถ
ในการน าเสนอโครงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพ่ีเลี้ยง
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการนอกจากนั้นยังต้องท าหน้าที่
ประสานงาน เสนอแนะและอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่ประชาชน  เช่นการติดต่อวิทยากรมาให้
ความรู้แก่ประชาชนและการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและร่วมมือกันมากข้ึน เป็นต้น 
(3) การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
ในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพ่ือน ามาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นโดย
การจัดท าและด าเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนและการ
ให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพทั้งนี้ในการด าเนินโครงการใดใดจะต้องค านึงถึงการบรรลุวิสัยทัศน์ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์และเปูาหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้องสอดคล้องไปในทิศทางเดียว 
ดังนั้นการถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่บุคลากรผู้ด าเนินงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
โครงการประสบความส าเร็จประการหนึ่ง 
(4) การติดตามและประเมินผลโครงการ 
ในการด าเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผลเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน  และเกิดการ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่องนอกจากนั้นยังท าให้ทราบถึงความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการซึ่ง
จะช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการด าเนินโครงการและสามารถประเมินได้ว่า
โครงการที่จัดท าขึ้นประสบความส าเร็จมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นแล้วควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของ
งบประมาณท่ีใช้ในการด าเนินโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
(5) ความเพียงพอของงบประมาณ 
งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินโครงการซึ่งการด าเนินให้ส าเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณที่เหมาะสม
และเพียงพอนอกจากนั้นจะต้องค านึงถึงการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพรวมทั้งเกิดการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืนโดยต้องพิจารณาถึงผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ  สังคมและคุณภาพชีวิต
ของประชาชนที่ดีขึ้น หากเป็นโครงการที่มีผลให้ประชาชนมีความสุขเพ่ิมขึ้นโดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็
ตาม ก็ถือว่าโครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน 
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ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
• เนื่องด้วยการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นปัจจัยความส าเร็จประการแรกของการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องให้ภาครัฐหาหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการด าเนินการในการเพ่ิมพูนความรู้  
(Training Center) ให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจัง  โดยหน่วยงานดังกล่าวต้องจัดท าการ
ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยเฉพาะเทคนิคที่จ าเป็นต่างๆ ในการบริหาร
องค์กร เช่น การวิเคราะห์หาจุดอ่อนจุดแข็ง (SWOT)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และยุทธศาสตร์ หรือการจัดท าแผนกลยุทธ์ (Strategic plan) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการฝึกอบรม
ดังกล่าวต้องเป็นการฝึกอบรมแบบครบวงจรและในบุคลากรทุกระดับ (Full course training) เริ่มตั้งแต่ การจัด
ฝึกอบรม การประเมินผลการฝึกอบรม การทดสอบภายหลังการฝึกอบรม และการฝึกอบรมภาคปฏิบัติภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
• หลักสูตรในการจัดฝึกอบรม 
ไม่ควรเน้นเพียงแต่เฉพาะประเด็นเรื่องระเบียบปฏิบัติทางราชการอย่างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการ
อยู่เท่านั้น เทคนิคการบริหารจัดการองค์กร การบริหารองค์กรเชิงธุรกิจการวางแผนการตลาดตามความต้องการของ
ประชาชน  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดข้ึนควบคู่ไปด้วยกับประเด็นเรื่องกฎระเบียบทางราชการ 
• การจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ต้องเกิดจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นมิใช่เกิดจากการร่างของกองหรือฝุายใดฝุายหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องจัดให้ม“ีสัปดาห์แห่งการจัดท าแผนกลยุทธ์” ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการระดมสมองของ
บุคลกรจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่นและประชาชนเข้ามาร่วมด าเนินการจัดท าแผนฯ  การจัดท าแผนฯที่เกิดจากการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนมีผลส าคัญที่จะท าให้แผนกลยุทธ์มีผลในทางปฏิบัติมากขึ้น 
• ก าหนดสัดส่วนของโครงการต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยให้มีสัดส่วนของโครงการที่มาจากประชาชนร่วมอยู่ด้วยมิใช่เป็นโครงการที่เกิดจากฝุายบริหารขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่เพียงอย่างเดียว และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดล าดับความส าคัญของการใช้งบประมาณไปยัง
โครงการที่มาจากประชาชนเป็นล าดับต้นๆ 
• องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพี่เลี้ยงเพ่ือให้ความรู้ 
แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการนอกจากนั้นยังต้องท าหน้าที่ประสานงาน  
เสนอแนะและอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่ประชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้แก่
ประชาชนและการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและร่วมมือกันมากข้ึน 
• จัดให้มีการสร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ด้านต่างๆ 
ในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีการประเมินผลทุกๆ 1 ปี – 2 ปี  (การประเมินผลตาม
ดัชนีชี้วัดบ่อยเกินไปจะท าให้เป็นภาระแก่บุคลากรท้องถิ่น ซึ่งจะส่งผลต่อเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรท้องถิ่น) 
• จัดให้มีการช าระระเบียบปฏิบัติทางราชการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือลดขั้นตอนการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในสั้นลง 
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• จัดให้มีองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น สภาที่ปรึกษาประชาชนในท้องถิ่น 
เวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้น าท้องถิ่นเพ่ือให้องค์กรเหล่านั้นเสนอแนะแนวทางในการด าเนินงาน
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารงานและเสนอโครงการได้ตรง
ตามความต้องการของประชาชนและให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
• การศึกษาดูงานในท้องถิ่นอ่ืนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการที่ประสบความส าเร็จและน ามาประยุกต์ใช้กับ
องค์กรตนก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะช่วยพัฒนาความสามารถในการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
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ส่วนท่ี 3 
การน้าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม  

แผนงานเคหะและชุมชน 
งบกลาง 

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

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาแหล่งน้ า 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม,ด้าน
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร, 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ขุมชน, 
งบกลาง 

ส่วนส่งเสริม
การเกษตร,
ส านักงานปลัด,
กองช่าง 

อ าเภอ,จังหวัด 
,กรมทรัพยากรฯ,
กรมชลประทาน,
กรมเจ้าท่า 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเศรษฐกิจ 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม,ด้าน
เศรษฐกิจ 

แผนงานการเกษตร,แผนงาน
สร้างความเข้มแข็งของขุมชน,
แผนงานเคหะและชุมชน, 

ส่วนการส่งเสริม
เกษตร,ส านักงาน
ปลัด 

อ าเภอ,จังหวัด,
เกษตรอ าเภอ 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคนและ
สังคม 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม,ด้าน
บริหารทั่วไป,ด้าน
การเศรษฐกิจ,
การด าเนินการอ่ืน 

แผนงานบริหารงานทั่วไป,
แผนงานรักษาความสงบภายใน,
แผนงานสาธารณสุข,แผนงาน
สังคมสงเคราะห์,แผนงานเคหะ
และชุมชน, แผนงานการเกษตร,
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ขุมชน,แผนงานการศึกษา,
แผนงานศาสนา  วัฒนธรรม และ
นันทนาการ,งบกลาง 

กองการศึกษา ,
ส านักงานปลัด,
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

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

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเมือง 
การบริหารและการ
ปกครอง 

ด้านบริการชุมชน
และสังคม,ด้าน
บริหารทั่วไป 

แผนงานบริหารงานทั่วไป,
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของ
ขุมชน 

กองสวัสดิการสังคม,
กองการศึกษา ,
ส านักงานปลัด,กอง
ช่าง,กองคลัง 

อ าเภอ,จังหวัด 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ
,ด้านบริหารทั่วไป
,ด้านบริการ
ชุมชนและสังคม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป,
แผนงานการเกษตร,แผนงาน
เคหะและชุมชน 

กองช่าง,กอง
สาธารณสุข,
ส านักงานปลัด.ส่วน
ส่งเสริมการเกษตร 

อ าเภอ,จังหวัด 

 
 


