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สวนท่ี ๒ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.๑ แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) 

วิสัยทัศน  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 
 

1. ความม่ันคง 
1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก

ระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบคุคล 
1.2 ความม่ันคงในทุกมิต ิท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและการเมือง 
1.3 ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปน

ศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน 
1.4 ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิ

บาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง 
ครอบครัวมีความอบอุน 

1.5 ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคง
พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
2. ความม่ังคั่ง 

2.1 ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศ รายไดสูงความเหลื่อมล้ํา
ของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูงสามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศสราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง การผลิต 
การคา การลงทุน และการทําธุรกิจมีบทบาทสําคัญใน ระดับภูมิภาคและ ระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจ
และการคาอยางมีพลัง 

2.3 ความสมบูรณในทุน ท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญาทุนทาง
การเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3. ความย่ังยืน 

3.1 การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง 
ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอม จนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 

3.2 การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึงเปน
ท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 
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3.3 มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน 
อนาคตประเทศไทย ป 2579  :  รวมมือกันขับเคล่ือนประเทศใหกาวไปสู.......... 

1. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืน โดย สถาบันหลักของชาติดํารงอยูอยางม่ันคง
เปนจุดยึดเหนี่ยวของสังคม มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพ้ืนท่ี และมี
ระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง ประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

2. ระบบเศรษฐกิจเปน Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตัล ท่ีมีการเติบโตอยางมีคุณภาพ มี
เสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนท่ีเชื่อมโยงในอาเซียน เพ่ือให
ประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และกลายเปนประเทศพัฒนาแลว โดย 

2.1 ภาคเกษตร พัฒนามุงสูความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหารและเปนฐานการผลิต bio-bases 
ท่ีสําคัญ และผลิตภาพการผลิตสูง 

2.2 ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับศักยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตใหเปน
ฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เชน 
ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวนและศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย ศูนยกลางการผลิต
พลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เปนตน 

2.3 ภาคบริการ ยกระดับศักยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตให
เปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยกลางการ
ใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเท่ียวและบริการของอาเซียนศูนยบริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 

2.4 วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐานการผลิตและ
บริการท่ีสําคัญของประเทศ 

3. คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาใน
อนาคต มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญามีทักษะวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการ
เปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมท่ีดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบ เปนรากฐานท่ีม่ันคงของ
ชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 

4. สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจายโอกาสการ
เขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพและกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง โดยท่ี
ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ครอบครัวอยูดีมีสุข ไมคอรัปชั่น 

5. เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจสีเขียวระดับการ
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดต่ํา มีพ้ืนท่ีสีเขียวใหญข้ึนประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

6. การบริหารภาครัฐ โปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและประชาชนมีสวน
รวม มีการกระจายอํานาจและแบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน 
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กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 

1. ยุทธศาสตรดานความ 
ม่ันคง 
 

(1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การปฏิรปูกลไกการบริหารประเทศ 
(3) การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต 
(4) การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
(5) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุก 
ระดับ 
(6) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ 
(7) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาต ิ
ทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา 
(8) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบ 
มากข้ึน 

2.ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถในการ
แขงขัน 
 

(1) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความ 
เชื่อม่ัน สงเสริมการคาและการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสู 
ความเปนชาติการคาเพ่ือเปนศูนยกลางการคาและไดประโยชนจากหวงโซมูลคา 
ในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน 
(2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรางฐานการผลิต 
การเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาค 
เกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน และสงเสริม 
เกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ 
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็งภาคอุตสาหกรรม พัฒนา 
อุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก พัฒนาอุตสาหกรรมสงออกท่ีมีศักยภาพสูง สราง 
ความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีมีศักยภาพใน 
อนาคต เปนตน และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑการทองเท่ียว ผลักดัน 
ประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการท่ี 
มีศักยภาพ 
(3) พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรู 
ของผูประกอบการไทย พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพ่ือสงเสริมขีด 
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด 
ยอมสูสากล ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ไทย 
ใหกาวไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
(4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ชายแดน พัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมือง 
ศูนยกลางความเจริญของประเทศ และพัฒนาคลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการท่ี 
มีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ 
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ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
2.ยุทธศาสตรดานการ
สรางความสามารถในการ
แขงขัน(ตอ) 
 

(5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ความม่ันคงและ 
พลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา 
(6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการ 
พัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมให 
ประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาค 
และนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานพลังงาน อาหาร สิ่งแวดลอม และ 
การบริหารจัดการภัยพิบัติ สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการ 
เชื่อมโยงและสรางความสมดุลของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุม 
อํานาจทางเศรษฐกิจตางๆ เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการ 
ระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนับสนุน 
การเปดการคาเสรี และสรางองคความรูดานการตางประเทศตอสวนตางๆ 
และสาธารณชนไทย 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนา 
และเสริมสรางศักยภาพ
คน 

(1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของ 
ประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั้งแตในครรภและตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต 
(2) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให มีคุณภาพ เทาเทียมและ 
ท่ัวถึง 
(3) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
(4) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทยใหเอ้ือตอการพัฒนาคน 

4. ยุทธศาสตรดานการ
สรางโอกาสความเสมอ
ภาคและเทาเทียมกันทาง
สังคม 

(1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและ 
สังคม 
(2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและ 
ความเขมแข็งของชุมชน 
(5) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตรดานการ
สรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม 

(1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการ 
ปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
(3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
(4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
ภูมิอากาศ 
(6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตร กรอบแนวทางท่ีสําคัญ 
6. ยุทธศาสตรดานการ
ปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 

(1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ 
(2) การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมี 
ขนาดท่ีเหมาะสม 
(4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
(5) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการ 
ปฏิบัติราชการ 
(6) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน 
ทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวาง 
ประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหนาท่ีเสนอ 
ความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 

 
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

๑. ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยางตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 
๒. คนไทยใหเปนพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ โดยมีลักษณะสําคัญ 5 ประการไดแก มีความเชี่ยวชาญ

เฉพาะดาน มีทักษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสรางสรรคมีความเคารพในความแตกตาง และมีจุดยืนทาง
จริยธรรม 

๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐรวมกันพัฒนาประเทศบนหลักการ รวมคิด รวมทํา รวม
รับผิดชอบ และรวมรับผลประโยชนจากการพัฒนา 

๔. มีการพัฒนาเชิงบูรณาการระหวางหนวยงานท่ียึดพ้ืนท่ีเปนหลัก 
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบตางๆ ใหเอ้ือตอการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกระดับ 

เปาหมายสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตัวรองรับสังคมสูงวัยและบริบทการพัฒนาในอนาคต โดย 

1) คาดัชนีการพัฒนามนุษยไมต่ํากวา 0.8 คะแนน 
2) IQ เฉลี่ยไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 100 
3) รอยละ 70 ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไมต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน 
4) ผลคะแนนสอบ PISA ในแตละวิชาไมต่ํากวา 500 
5) สัดสวนของผูผานการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝมือแรงงานเพ่ิมข้ึน 

๒. สังคมมีความเหล่ือมลํ้านอยลง โดย 
1) รายไดเฉลี่ยตอหัวของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด เพ่ิมข้ึนไมต่ํากวา รอยละ 15 /ป 
2) การถือครองสินทรัพยทางการเงินของกลุมประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุดเพ่ิมข้ึน 
3) สัดสวนประชากรท่ีอยูใตเสนความยากจนลดลงเหลือรอยละ 7.4 

๓. มีระบบเศรษฐกิจท่ีเขมแข็งและแขงขันได โดย 
1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5 โดยมีรายไดตอหัวเปน 8,200ดอลลาร สรอ. 
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2) มีอันดับความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงประเมินโดย IMD ใหอยูในกลุม 1 ใน 
25 ของประเทศแรก มีรายไดจากการทองเท่ียวไมต่ํากวา 3 ลานลานบาท 
3) เกษตรกรมีรายไดเงินสดสุทธิทางการเกษตรเพ่ิมข้ึนเปน 59,460 บาทตอครัวเรือน 
4) พ้ืนท่ีการทําเกษตรอินทรียท่ีไดรับการรับรองมาตรฐานเพ่ิมข้ึนเปน 500,000 ไร 

๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมเพ่ือสนับสนุนการเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมีความ
ม่ันคงอาหาร พลังงาน และน้ํา โดย 

1) เพ่ิมพ้ืนท่ีปาไมใหไดรอยละ 40 ของพ้ืนท่ีประเทศ 
2) พ้ืนท่ีปาชายเลนเพ่ิมจาก 1.53 เปน 1.58 ลานไร 
3) การปลอยกาซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนสง ลดลงไมนอยกวารอยละ 7 

5. มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สรางภาพลักษณดี และเพ่ิมความเช่ือม่ันของ
นานาชาติตอประเทศไทย โดย 

1) ความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดและปญหาอาชญากรรมลดลง 
2) ประเทศไทยมีอันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับท่ี 20 ของโลก และมีอันดับความเสี่ยง

จากการโจมตีดานไซเบอรไมต่ํากวาอันดับท่ี 10 ของโลก 
6. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได กระจายอํานาจและมีสวนรวม
จากประชาชน โดย 

1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของ
ประเทศอยูในอันดับสองของอาเซียน 

2) คะแนนดัชนีภาพลักษณคอรรัปชันใหอยูสูงกวารอยละ 50  
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แนวทางการพัฒนา 

1.1 การพัฒนาศักยภาพคนทุกกลุมวัยใหมีทักษะและความรูความสามารถ 
1.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและสรางสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรูตลอดชีวิต 
1.3 การลดปจจัยเสี่ยงทางสุขภาพและสงเสริมใหคนมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี 
1.4 การเสริมสรางความอยูดีมีสุขของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะคนใหมีคุณภาพ 
1.5 การหลอหลอมคนไทยใหมีความเปนพลเมืองท่ีดีตามบรรทัดฐานของสังคมและสงเสริมใหภาคธุรกิจทา

ธุรกิจเพ่ือสังคม 
1.6 การสรางสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 

ยุทธศาสตรท่ี 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ําในสังคม 
แนวทางการพัฒนา 

2.1 การใหความชวยเหลือทางสังคมเพ่ือเปนแตมตอแกกลุมเปาหมายประชากรรอยละ 40 ท่ีมีรายไดต่ําสุด 
2.2 การพัฒนาระบบฐานขอมูลรายไดใหครอบคลุมประชากรท่ัวประเทศ เพ่ือขยายความคุมครองทางสังคม

และการจัดสวัสดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุมเปาหมายได 
2.3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสรางความเขมแข็งการเงินฐานราก 
2.4 การกําหนดนโยบายการคลังเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมและเอ้ือประโยชนตอกลุมคนท่ีมีรายไดนอย

ใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
2.5 การเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเสมอภาพ 
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2.6 การกระจายการใหบริการภาครัฐท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข โครงสรางพ้ืนฐาน และการจัด
สวัสดิการในภูมิภาคใหมีความครอบคลุมและท่ัวถึงท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังการจัดสรรทรัพยากรใหมี
การกระจายตัวอยางเปนธรรม ตลอดจนการสรางปจจัยแวดลอมทางธุรกิจรวมท้ังกฎหมาย 

2.7 สงเสริมความเทาเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดับการบริหารและการตัดสินใจท้ังในระดับชาติ
และระดับทองถ่ินเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม 
3.2 การเสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การเติบโตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 

4.1 การรักษาทุนทางธรรมชาติเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
4.2 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือใหเกิดความสมดุล ยั่งยืน 
4.3 แกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม 
4.4 สงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
4.5 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4.6 สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
4.7 บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงดานภัยพิบัติ 
4.8 การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ความม่ันคง 
แนวทางการพัฒนา 

5.1 รักษาความม่ันคงภายใน 
5.2 พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ 
5.3 ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย 
5.4 การสงเสริมความรวมมือกับตางประเทศดานความม่ันคง 
5.5 การรักษาความม่ันคงของชาติทางทะเล 
5.6 การรักษาความม่ันคงทางทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 
5.7 การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา 

ยุทธศาสตรท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครฐัและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
แนวทางการพัฒนา 

6.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย 
คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

6.2 ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
6.3 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานสากล 
6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
6.5 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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6.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากล
หรือขอตกลงระหวางประเทศ 
ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
แนวทางการพัฒนา 

7.1 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานคมนาคมขนสง 
7.2 การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง 
7.3 การพัฒนาระบบโลจิสติกส 
7.4 การพัฒนาดานพลังงาน 
7.5 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
7.6 การพัฒนาสาธารณูปการดานน้ําประปา 

ยุทธศาสตรท่ี 8 วิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

8.1 เรงสงเสริมใหเกิดสังคมนวัตกรรม และผลักดันงานวิจัยสูการใชประโยชน 
8.2 พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลย ีวิจยัและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนา 

9.1 การพัฒนาภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 
1) เกษตรเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรสูมาตรฐานเกษตรอินทรียและอาหารปลอดภัย 
2) อุตสาหกรรมพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
3) ทองเท่ียวพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสูผลิตภัณฑท่ีมีมูลคาเพ่ิมสูง 
4) น้ําเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 
5) ปาไม ฟนฟูปาไมใหอุดมสมบูรณและรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีตนน้ํา 

9.2 การพัฒนาเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา เมืองศูนยกลางการคาการลงทุน การบริการสุขภาพ และศูนยกลางการศึกษา 
9.3 การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
แนวทางการพัฒนา 

10.1 เรงพัฒนาการเชื่องโยงดานการคมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคม ภายใตความรวมมือ
ระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 

10.2 การพัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการลงทุนท่ีมี
สมรรถนะสูงและเปนท่ียอมรับในภูมิภาค 

10.3 การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ (Outward investment) เพ่ือขยายฐานการผลิตการคา/
การบริการ ของผูประกอบการไทยสรางผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทย และพัฒนาประเทศ
ไทยไปสูการเปนชาติการคา (Trading Nation) 

10.4 มุงเปดประตูการคาและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตร
ท้ังในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสอมภาคกัน 

10.5 การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
10.6 บูรณาการความรวมมือของหนวยงานตางๆ ภายในประเทศและภารกิจดานการตางประเทศ 
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10.7 การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศระหวางภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ีสรางสรรคเพ่ือเปน
ทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุลในปฏิสัมพันธระหวางไทยและ
มหาอํานาจตางๆ ท้ังในระดับโลกและภูมิภาค 

10.8 สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสรางความม่ันคง 
 

๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
๑.3.1 แผนพัฒนาภาค 

สรุปกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค : 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

------------------------------------------------- 
สรุปสาระสําคัญ 

กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาค 
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 

53/2 บัญญัติใหจังหวัดและกลุมจังหวัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัดใหสอดคลองกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ินสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) จึงไดจัดทํากรอบยุทธศาสตรการพัฒนาภาคท่ียึด
กระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนจากทุกจังหวัดท้ัง 4 ภูมิภาคข้ึน เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุมจังหวัดให
สามารถใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุมจังหวัด 

1. แนวคิดและหลักการ 
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเกิดการพัฒนาท่ีสมดุลเปนธรรมและมี

ภูมิคุมกันตอผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคูกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองครวม” ท่ียึดคน ผลประโยชนของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร พระราชทาน เขาใจ เขาถึง และ
พัฒนา ยึดหลักการมีสวนรวมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใหสังคมสมานฉันท และอยูเย็น
เปนสุขรวมกัน 

1.2 หลักการมุงสรางความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติตาง ๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผนดิน เพ่ือสรางโอกาสทางการพัฒนาสอดคลองกับภูมิสังคมของพ้ืนท่ี โดย 

(1) กําหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน 
(2) กําหนดบทบาทและยุทธศาสตรการพัฒนาภาคใหสอดคลองกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 
ภายใตกระแสโลกาภิวัตนท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอมภายนอกเปนปจจัยสําคัญตอการ

พัฒนาประเทศเปนผลใหจําเปนตองเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหเหมาะสม การพัฒนาท่ีสมดุล 
ดังนั้นจึงกําหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนท่ีของประเทศ ดังนี ้

2.1 พัฒนาพ้ืนท่ีในภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเพ่ือเปนฐาน
การพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการทองเท่ียวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

2.1.1 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เชน พ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจแมสอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแกน-มุกดาหาร- แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนท่ี อรัญ
ประเทศ-สระแกว-ปราจีนบรุี พ้ืนท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร
ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 
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2.1.2 พัฒนาพ้ืนท่ีเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต (North South Economic Corridor) 
ไดแก แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ หนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแกน-นครราชสีมา-จังหวดัปริมณฑล พ้ืนท่ีแหลมฉบัง-ชลบุร-ีฉะเชิงเทรา-สระแกว-บุรีรัมย-มุกดาหาร 

2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหวางประเทศโดยเนนพ้ืนท่ี
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน 

2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกสและโครงขายคมนาคมเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเชิง
พ้ืนท่ี เชน การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนสงทางน้ํา และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงขาย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เชน พิษณุโลก และขอนแกน 

2.4 สรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศใหยั่งยืน 
ไดแก พัฒนาแหลงน้ําใหเพียงพอตอการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดลอมเมืองและแหลงอุตสาหกรรม และการจัดใหมีการ
จัดการใชประโยชนท่ีดินอยางมีประสิทธิภาพ 

3. ยุทธการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3.1 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
(1) เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร การ

พัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียวการตั้งองคกรรวมภาครัฐ
และเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคา การลงทุน และสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ
กับประเทศเพ่ือนบาน 

(2) สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจ และสติปญญา รอบรู เทากันการ
เปลี่ยนแปลงสามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ  

(3) สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหารแกไขปญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวไดอยางอบอุน 

(4) ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไมใหได 15.9 
ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบชลประทาน ฟนฟูดิน 
ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมทําเกษตรอินทรีย 

3.2 ทิศทางการพัฒนากลุมจังหวัดและจังหวัด 
- กลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 ประกอบดวย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย 

สุรินทร มุงเนนการพัฒนาระบบชลประทานใหเต็มศักยภาพการเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน 
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการทองเท่ียวท้ังการทองเท่ียวเชิงนิเวศนและอารยธรรมขอมดวยการสรางคุณคา 
เพ่ิมและพัฒนาเสนทาง 

3.3 โครงการท่ีสําคัญ (Flagship Project) 
(1) โครงการผลิตขาวหอมมะลิอินทรียในทุงกุลารองไหเพ่ือการสงออก 
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเปนประตูสูอินโดจีน 
(3) โครงการพัฒนาเสนทางทองเท่ียวอารยธรรมขอม 
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดวยระบบศึกษาทางไกล 
(6) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเขมแข็ง 
(7) โครงการฟนฟูลุมน้ําชีตอนบนและลุมน้ํามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตท่ียั่งยืน 
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๑.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัด 
แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย สุรินทร) 

ตําแหนงทางยุทธศาสตร (Strategics Position) 
1. เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เปนแหลงผลิตผลิตภัณฑไหมระดับประเทศ 
3. เปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการทองเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน การกีฬาท่ีมีชื่อเสียง 
4. เปนประตูสูอีสาน และเชื่อมโยงการคาชายแดนกับประเทศเพ่ือนบาน 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
“ศูนยกลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเท่ียวอารยธรรมขอม และการคาชายแดนW 

พันธกิจ (Mission) 
1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ 
2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันสําปะหลัง เพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) สงเสริมการลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและตลาดผลิตภัณฑไหม 
6) สงเสริมการทองเท่ียวใหไดรับความนิยม และบริหารจัดการใหมีศักยภาพ 
7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และคาขายชายแดน 

เปาประสงครวม (Obgective) 
1) ผลิตภัณฑมวลรวมกลุมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
2) รายไดจากการทองเท่ียวเพ่ิมข้ึน 
3) รายไดจากการจําหนายผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน 
4) มูลคาการสงออกสินคาชายแดนเพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร (Strategics Issues) 
1) การพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 
3) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 

กลยุทธ (Strategy) 
1) การพัฒนาขีดความสารถในการแขงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร 
1.2 สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค 
1.3 สงเสริมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตรกรรมใหเหมาะสม 
1.4 ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน 
1.5 สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.6 สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง 
1.7 สงเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม 
1.8 สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจําหนาย 
1.9 ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาการเกษตร 
 



๓๓ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) อบต.มะเกลือเกา 
 

2) การยกระดับอุตสาหกรรมการทองเท่ียว และผลิตภัณฑไหม 
2.1 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก 
2.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียว 
2.3 พัฒนาสินคาและบริหารทางการทองเท่ียว 
2.4 พัฒนาบุคลากรทางการทองเท่ียว 
2.5 สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเท่ียว 
2.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการทองเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหยั่งยืน 
2.7 เพ่ือประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ 
2.8 พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน 
2.9 สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเท่ียวและผลิตภัณฑไหม 

3) การสงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุน และการคาชายแดน 
3.1 สงเสริมและพัฒนาการคาชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
3.2 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและโลจิสติกส 
 

๑.3.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
ตําแหนงทางยุทธศาสตร 

1. เปนศูนยกลางอุตสาหกรรม การเกษตร การทองเท่ียว Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
2. เปนศูนยกลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
3. เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
4. เปนศูนยกลางในการปองกันภัยคุกคาม และเสริมสรางความม่ันคง เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ 
5. เปนท่ีตั้งของสวนราชการท่ีมีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอยางยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน จังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ.2561 – 2564) 
 

“โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรมใหม เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 
 

เปาประสงครวม 
1) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดานเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
2) เพ่ือพัฒนาสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
3) เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดานสิ่งแวดลอม 
4) เพ่ือเสริมสรางความม่ันคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปกปองสถาบันหลักของชาติ 
5) เพ่ือใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ประเด็นยุทธศาสตร 
1) การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
2) ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู 
3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืน 
4) การเสริมสรางความม่ันคงทุกมิติ เพ่ือปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวติและ

ทรัพยสินของประชาชน 
5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 



๓๔ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) อบต.มะเกลือเกา 
 

 

๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2564) 
1. ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ 
2. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการศึกษา 
3. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร 
4. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
5. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
6. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
7. ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา - วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
8. ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
9. ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
10. ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 

๒. ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา 

๒.๑ วิสัยทัศน 

จากการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน   ลักษณะภูมิประเทศ  รูปแบบการดําเนินชีวิต รวมถึงสภาพปญหา

และความตองการของประชาชน ตลอดจนการประเมินการพัฒนาในอดีต จนถึงปจจุบัน ตําบลมะเกลือเกาเปนตําบล

ท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ  จึงไดกําหนดกรอบวิสัยทัศน (Vision) เพ่ือบรรลุเปาหมายปลายทางในการพัฒนาตําบลรวมกัน

ดังนี้ 

                 มะเกลือเกานาอยู   บริหารงานมีประสิทธิภาพ  แกปญหาแบบบูรณาการ     

                            กาวทันเทคโนโลย ี  คุณภาพชีวิตดีข้ึนอยางยั่งยืน 

๒.๒ ยุทธศาสตร 
(๑)  ยุทธศาสตรการสานตอแนวทางพระราชดําริ  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

-  ขุดลอก ขุดขยายแหลงน้ํา เพ่ือกักเก็บน้ําเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภค บริโภค ใหแกประชาชน  
(๒)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

-  เด็กนักเรียนโรงเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการสงเสริมกิจกรรมวิชาการเพ่ือเสริมสรางความรู  
-  เด็กในโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 

และสงเสริมการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการสงเสริมความรูและทัศนศึกษาเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการเด็กท่ีดีสมวัย 
-  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กไดรับการสงเสริมใหมีความเจริญท้ังทางรางกาย  สังคม อารมณ และสติปญญา 
-  มีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนศูนยพัฒนาเด็กเล็กในตําบล  ใหมีความทันสมัย  สามารถพัฒนาดาน

รางกาย  สติปญญา และอารมณ  
-  บุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมและความสามารถในการปฏิบัติงาน 
-  โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีไดรับงบประมาณสงเสริมการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู 
-  เกิดการเรียนรูแบบบูรณาการท้ังศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ เพ่ือให

เปนสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 



๓๕ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) อบต.มะเกลือเกา 
 

-  เด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาและศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลมะเกลือเกาไดรับอาหารเสริม(นม)  
และอาหารกลางวันท่ีมีประโยชน ไดรับสารอาหารครบถวน ทําใหมีสุขภาพอนามัยท่ีดี 

-  เด็กนักเรียนไดรับการสงเสริมการศึกษาใหทันสมัย รวดเร็ว ในการสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตเพ่ือ
ประกอบการศึกษาคนควา 
(๓)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการเกษตร มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 -  เกษตรกรมีความรูในการใชปุยพืชสดในการปรับปรุงดิน ทําใหสามารถลดตนทุนการผลิตสินคาเกษตร 
 -  เกษตรกรมีอาชีพ มีรายไดเพ่ิมข้ึน 

-  การดําเนินงานของศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบลเกิดการพัฒนาและขับเคลื่อนไดอยาง
ตอเนื่อง 

-  เกษตรกรในตําบลไดรับความรูและประสบการณจากการอบรม   ศึกษาดูงานดานการเกษตร  และนํา
ความรูมาปรับใชในการพัฒนา   และเพ่ิมศักยภาพผลผลิตทางการเกษตรของตนใหดีข้ึนตอไป 

-  สมาชิกกลุมยุวเกษตรกรตําบลมะเกลือเกา  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนตําบล
มะเกลือเกา  เพ่ือนําไปเพ่ิมพูนความรูใหกับสมาชิกภายในกลุม  และนําไปปรับใชในการประกอบอาชีพได 

-  เกิดแหลงเรียนรูดานการเกษตร มีแปลงสาธิตใหประชาชนไดเรียนรู 
-  พัฒนาตอยอดขยายผลหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ  

(๔)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
-  ผูมีรายไดนอย ผูพิการ ผูดอยโอกาสในสังคมไดรับการชวยเหลือจากภาครัฐและประชาชน  

  -  ผูนําชุมชน  ยุวชน  เยาวชน  สตรีแมบาน  และผูสูงอายุ  ไดรับความรูและประสบการณจากการ  
ฝกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือนําไปปรับใชกับการทํางานของกลุม  และชุมชนของตนเอง 

-  ผูสูงอายุ    ผูพิการ   และผูปวยเอดส   ในตําบลไดรับการสนับสนุนเบี้ยยังชีพ      
-  ประชาชนในตําบลไดรับการอบรมและสงเสริมการสรางงานและพัฒนาอาชีพ  
-  เด็ก   เยาวชน และประชาชนไดรับการเสริมสรางความเขมแข็งเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด     ใหทราบถึง 

พิษภัยของยาเสพติด  และไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด   ลดปญหาสังคม   
-  ประชาชนไดรับการบริการดานตาง ๆ จากสวนราชการท่ีองคการบริหารสวนตําบล   จัดมาใหบริการกับ

ประชาชน  เชน  สอนอาชีพ  บริการตัดผมฟรี  เปนตน 
(๕)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
          -  ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพและการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

-  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมูบาน 
-  ประชาชนในตําบลไดรับการสงเสริมและสนับสนุนการรักษาพยาบาล ประชาชนไดรับบริการท่ีดี 

          -  ประชาชนไดรับการสงเสริมสุขภาพและอนามัยใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการดูแลสุขภาพ 
การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใชยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน 
(๖)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

-  ประชาชนมีทางระบายน้ํา ถนน เสนทางคมนาคม สะดวก สาธารณูปโภคและสิ่งกอสรางอ่ืนๆ ท่ีจําเปน 
สามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
(๗)  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 -  ประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมงานแหเทียนพรรษาท่ีอําเภอสูงเนินจัด 

-  ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสน กษัตริย 



๓๖ 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๕) อบต.มะเกลือเกา 
 

-  ผูนําชุมชนและประชาชนตําบลมะเกลือเกาใหความรวมมือสงเสริม สนับสนุน และอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีท่ีสําคัญของตําบลมะเกลือเกา และของอําเภอสูงเนิน ไดแก  งานประเพณีกินเขาคํ่า งานประเพณีลอย
กระทง  และงานประเพณีสรงน้ําพระตําบลมะเกลือเกา 

-  เยาวชน  ประชาชนไดรับการสงเสริมและพัฒนาทักษะทางกีฬา 
 -  มีการจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสามัคคีใหกับเยาวชนในตําบล  สงเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ
กีฬาใหกับยุวชน  และเยาวชนท่ีมีความสนใจและรักในกีฬา  ไดทําในสิ่งท่ีตนเองถนัดและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน  
และหางไกลยาเสพติด 
 -  เด็กในศูนยพัฒนาเด็กเล็กและเด็กอนุบาลในตําบลมะเกลือเกา  ไดรับการสงเสริมและพัฒนาการจัดการ
แขงขันกีฬากรีฑาเด็กเล็กและอนุบาลตําบลมะเกลือเกา           

-  สนับสนุนการเปนเจาภาพจัดการแขงขันกีฬาแหงชาติของจังหวัดนครราชสีมา 
(๘)  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

-  บุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
-  คณะผูบริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางไดรับการอบรมเพ่ิมศักยภาพการ

ปฏิบัติการในการใหบริการประชาชน  
-  ประชาชนมีสวนรวมในการนําเสนอปญหาความตองการเพ่ือบรรจุเขาแผนพัฒนาสามปของ อบต. 
-  องคการบริหารสวนตําบลไดรับทราบผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอองคกร เพ่ือ

ปรับปรุงพัฒนาองคกรใหเกิดความพึงพอใจแกประชาชน 
-  พนักงานสวนตําบลมีวัสดุ ครุภัณฑท่ีทันสมัย สําหรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางคลองตัว  
-  องคการบริหารสวนตําบลมีรายไดจากการจัดเก็บภาษีเพ่ิมข้ึน ทําใหมีงบประมาณในการพัฒนาตําบล

เพ่ิมข้ึน 
(๙)  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

-  มีการจัดกิจกรรมเพ่ือรณรงคปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล เพ่ือเปนการดําเนินการตาม
นโยบายลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาลตามนโยบายของรัฐบาล   

-  มีการจัดตั้งจุดตรวจตามจุดสําคัญตางๆ ในตําบล  เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยใหแกประชาชนใน
หมูบาน ตําบล 

-  ประชาชนไดรับความอบอุนใจและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
-  มีการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ อปพร. ใหไดรับความรูเก่ียวกับการรักษาความ

ปลอดภัยบุคคล  สถานท่ี และหมูบาน มีความรูในเรื่องการตอสูปองกันตัว 
-  มีการอบรมใหความรูแกบุคลากรและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนใหมีความรูในการใชรถบรรทุก

น้ําอยางถูกตอง ปลอดภัย 
(๑๐) ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

-  ประชาชนมีจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม ทําใหสภาพแวดลอมของตําบลมีความ
สวยงามและอุดมสมบูรณมากข้ึน  

 

๒.๓ เปาประสงค 
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร มีเปาหมายในการดําเนินงาน ดังนี้ 

  ๑. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 
  ๒. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการตลาดสินคาเกษตร 
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๒ ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว มีเปาหมายในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. เพ่ิมศักยภาพแหลงทองเท่ียว สินคา และการบริการทองเท่ียว 
  ๒. เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียว 

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน มีเปาหมายในการดําเนินงาน 
ดังนี้ 
  ๑. เสริมสรางใหประชาชนมีการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม ประเพณี สุขภาพ ความม่ันคงในชีวิต
และทรัพยสิน 
  ๒. เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการประกอบอาชีพท่ีเหมาะสม 
  ๓. เสริมสรางใหประชาชนและครอบครัว ชุมชน และสังคมมีความเขมแข็งตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  ๕. เสริมสรางการปองกันและสงเสริมการแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

๔. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ มีเปาหมายในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  ๑. ตอบสนองความตองการในการใหบริการของภาครัฐใหแกประชาชนอยางมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
  ๒. สนับสนุนใหประชาชนทุกภาคสวนมีบทบาทมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ 
  ๓. เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ 
  ๔. พัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ 
  ๕. สงเสริมการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
๒.๔ กลยุทธ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 
  1. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและจัดการสินคาเกษตร 
  2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันการตลาดสินคาเกษตร 
  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตปุยอินทรียชีวภาพ 
  4. การสรางมูลคาเพ่ิมของสินคาเกษตร 
  5. การเพ่ิมศักยภาพการแขงขันทางการตลาดสินคาเกษตร 

2 ยุทธศาสตรการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว 
  1. พัฒนาสินคาทางการทองเท่ียว 
  2. พัฒนามาตรฐานการบริการดานการทองเท่ียว 
  3. สงเสริมการตลาดการทองเท่ียว 
  4. การบริหารจัดการทองเท่ียว 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
  1. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  2. การลดปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  1. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการประชาชน 
  2. เสริมสรางใหประชาชนมีสวนรวม 
  3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือการบริการจัดการภาครัฐ 
  4. เพ่ิมสมรรถนะของบุคลากรใหมีความสามารถในการบริหารจัดการภาครัฐ 
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๓. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน 
ดวยเทคนิค SWOT Analysis 
 องคการบริหารสวนตําบลมะเกลือเกา    ไดวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน โดยใชเทคนิค SWOT Analysis ซ่ึงเปนการพิจารณาถึงปจจัยภายใน (จุด
แข็ง,จุดออน) และปจจัยภายนอก (โอกาส,อุปสรรค) ท่ีมีผลตอการพัฒนาดานตาง ๆ ของทองถ่ิน ดังนี้ 
ปจจยัภายใน 
จุดแข็ง (Strength-s) 

๑. อบต.มะเกลือเกา แบงโครงสรางองคกรเปน ๑ สํานัก ๗ กอง ๑ หนวย ซ่ึงประกอบไปดวย สํานักปลัด 
กองคลัง กองชาง กองสวัสดิการสังคม กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ กองสงเสริมการเกษตร และหนวย
ตรวจสอบภายใน ซ่ึงครอบคลุมตอการใหบริการประชาชนในทุกๆ ดาน 

๒. มีการแบงสายการบังคับบัญชา  หนาท่ีความรับผิดชอบงานท่ีชัดเจน มีนายกองคการบริหารสวนตําบล
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  มีปลัด อบต. เปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของทุกสํานัก/กอง และมีหัวหนา/ผอ.กอง
เปนผูควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในสํานัก/กอง นั้นๆ 

๓. ผูบริหารมีศักยภาพ เปนผูบริหารมืออาชีพ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีภาคีเครือขายการพัฒนา และมี
ความสามารถแสวงหางบประมาณจากภายนอก ท้ังภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มาพัฒนาและแกปญหา
ทองถ่ิน  

๔. ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ท้ังดานการศึกษา สาธารณสุข สวัสดิการ
สังคม โครงสรางพ้ืนฐาน และการพัฒนารายไดของประชาชน 

๕. ผูบริหารและบุคลากรมีศักยภาพในการทํางานแบบบูรณาการ สามารถประสานงานหนวยงานท่ี
เก่ียวของและภาคีเครือขายรวมแกปญหาพัฒนาทองถ่ิน ท้ังในสวนของงบประมาณ การเพ่ิมขีดความสามารถ การ
ทํางานของบุคลากร วัสดุเครื่องมือและอุปกรณ 

๖. ผูบริหารมีนโยบายการพัฒนาภาคประชาชน เพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง มีสวนรวมและมีจิตอาสาในการ
พัฒนาทองถ่ินอยางตอเนื่อง 

๗. พนักงานมีความกระตือรือรนในการทํางาน มีความรับผิดชอบในหนาท่ี  มีจิตสํานึกในการใหบริการแก
ประชาชน 

๘. พนักงานมีความรูในการใชคอมพิวเตอร/อุปกรณสํานักงาน ความคิดริเริ่มและมีความรักในการเรียนรูสิ่ง
ใหมๆ ตลอดเวลาในการพัฒนาตนเองและองคกร 

๙. พนักงานมีการใชงาน Internet ในการสืบคนขอมูลเพ่ือนํามาใชในการปฏิบัติงานไดเปนอยางดี มีระบบ 
Wifi เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานท่ีรวดเร็ว 

๑๐. มีการสงเสริมใหบุคลากรไดเขารับการศึกษา และฝกอบรมตามหลักสูตรตางๆท่ีเหมาะสมกับตําแหนง
และความรับผิดชอบในหนาท่ีการงาน 

๑๑. อบต.มุงเนนใหพนักงานมีคานิยมในการบริการประชาชนดวยความรวดเร็วและนําหลักธรรมาภิบาลมา
ใชในการบริหารจัดการ 

๑๒. อบต.มีความมุงม่ันในการใหบริการตามนโยบาย อบต.ยิ้ม เพ่ือสรางความพึงพอใจใหแกประชาชน 
๑๓. อบต.มีแผนยุทธศาสตรและแผนพัฒนาทองถ่ินเปนแนวทางในการดําเนินงาน  โดยการระดมความ

คิดเห็นจากประชาชน ผานการจัดทําประชาคมหมูบานท้ัง ๒๐ หมูบาน 
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จุดออน (Weakness – w) 
๑. การประสานงานในบางครั้งมีการขามสายงานการบังคับบัญชา เชน ผูบริหารสั่งงานผูปฏิบัติโดยตรง โดย

ไมผานผูบังคับบัญชาของสวนราชการนั้นๆ 
๒. หัวหนา/ผอ.กอง บางครั้งไมอยูปฏิบัติหนาท่ี ทําใหผูบริหารตองสั่งงานกับผูปฏิบัติโดยตรง เพ่ือประโยชน

ตอการพัฒนาและแกปญหาใหกับประชาชนใหทันตอสถานการณ 
๓. บุคลากรบางครั้งมีปญหาขัดแยงกัน สงผลกระทบตอการปฏิบัติงาน แตผูปฏิบัติงานสายบริหารไมใสใจ

แกไขปญหา 
๔. แผนพัฒนาทองถ่ิน  มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ตามความตองการของสมาชิกสภา อบต. และผูบริหาร  
๕. พ้ืนท่ีรับผิดชอบตําบลมะเกลือเกามีขนาดใหญ และมีหมูบานจํานวนมาก  แตละหมูบานมีระยะทางหาง

กันหลายกิโลเมตร ทําใหยากตอการประสานงานและการบริหารจัดการ 
๖. งบประมาณไมสอดคลองกับโครงการตามแผนงาน (งบประมาณมีนอยกวาจํานวนโครงการตามแผนงาน) 

ทําใหไมสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดท้ังหมด 
๗. สถานท่ีปฏิบัติงานคับแคบ ท่ีจอดรถไมสะดวก  
๘. ความสามารถในการจัดเก็บรายไดนอยไมเพียงพอตอการพัฒนา 
๙. การติดตอประสานงานไมสะดวก พ้ืนท่ีตําบลกวาง การสงหนังสือเปนไปดวยความลาชา  ใชเวลาในการ

เดินทางนาน 
 
ปจจัยภายนอก 
โอกาส (Opportunity – o) 

๑. อบต.มีพ้ืนท่ีใกลแหลงอุตสาหกรรม เชน บริษัท ซีเกท เขตอุตสาหกรรมนวนคร และโรงงานอุตสาหกรรม
ขนาดกลาง/ใหญ ในพ้ืนท่ี ทําใหประชาชนมีงานทํา มีรายได 

๒. อบต.มีแหลงทองเท่ียวทางธรรมชาติ น้ําตกวังเณร สถานปฏิบัติธรรมวัดเขาซาด แหลงเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงเขาสามสิบสาง ทําใหประชาชนมีสถานท่ีพักผอนหยอนใจและสรางรายไดจากการประกอบอาชีพ การ
ใหบริการ 

๓. ระบบเทคโนโลยีของกระทรวงมหาดไทยและจังหวัดมีความทันสมัย สามารถนํามาประยุกตใชในการ
บริหารจัดการภายใน อบต. เชน e-plan, e-Laas 

๔. รัฐบาลจัดสรรเงินอุดหนุนท่ัวไป/เฉพาะกิจ ใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือดําเนินการตามอํานาจ
หนาท่ีและภารกิจถายโอน 

๕. ประชาชนในทองถ่ินใหความสําคัญกับการมีสวนรวมทางการเมือง เชน การใชสิทธิ์เลือกตั้ง การประชุม
ประชาคม การเขารวมเปนคณะกรรมการตางๆ และรวมตรวจสอบการดําเนินงานของ อบต. 

๖. รัฐบาลใหการสนับสนุนงบประมาณดานสวัสดิการสังคม เชน เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ เบี้ยสงเคราะหคนพิการ 
ผูปวยเอดส  

๗. มีวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน ท่ีสงเสริมการทองเท่ียว เชน โครงการสรงน้ําพระ ซ่ึงทําใหประชาชนเกิด
ความรัก ความสามัคคี มารวมกลุมทํากิจกรรมอนุรักษวัฒนธรรมประเพณีพ้ืนบานรวมกัน 

๘. ประชาชนไดรับรูขอมูลขาวสาร จากกระแสโลกาภิวัฒน  แลวนํามาปรับใชในการพัฒนาอาชีพ ความ
เปนอยู สามารถปรับตัวไดทันกับสภาวการณปจจุบัน ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ  

๙. หนวยงานภายนอก เชน หนวยงานทหาร หนวยงานการศึกษา พัฒนาสังคม สาธารณสุข สํานักงาน
จัดการปาไม กรมทางหลวงชนบท มีสวนรวมในการพัฒนาพ้ืนท่ีตําบลมะเกลือเกาอยางตอเนื่อง 
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อุปสรรค (Threat-t) 
๑. วิกฤตราคาน้ํามันมีผลกระทบตอตนทุนการผลิต สงผลใหสินคามีราคาแพง 
๒. ระเบียบกฎหมายมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ทําใหการดําเนินงานของ อบต. ไมสามารถปฏิบัติ

ไดทันตามเหตุการณ เชน ระเบียบบริหารงานบุคคล 
๓. ระเบียบ กฎหมาย บางอยางมีความลาสมัย เชน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ท่ีไมมีการปรับปรุงใหเหมาะสม

กับชุมชนในพ้ืนท่ี ทําใหมีปญหาในทางปฏิบัติ 
๔. วัฒนธรรมบางอยางถูกลบเลือน เนื่องจากมีความเจริญเติบโตดานเศรษฐกิจอยางรวดเร็ว สงผลให

วัฒนธรรมทองถ่ิน และสังคมชนบทกําลังจะถูกลบเลือน เชน การทําบุญ เขาวัด ปฏิบัติธรรมของคนรุนใหมมีนอยลง 
๕. การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เปนไปอยางรวดเร็ว ทําใหประชาชนเรียนรูวัฒนธรรมและคานิยม

ตางประเทศ เชน การแตงกาย การรับประทานอาหาร การดูหนัง ฟงเพลง 
๖. ความเสี่ยงดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนมีสูงข้ึน 
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