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ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยกระดับสังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

พัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน

เศรษฐกิจ 

 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์

อย่างยั่งยืน 

๑.พัฒนาและเช่ือมโยง
โครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งในจงัหวัด
และไปสู่ภูมิภาคอินโดจีน 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการในต าบล
แบบบรูณาการ 
น าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
พัฒนาระบบการบรหิาร
จัดการภาครัฐ 

๑. ส่งเสรมิการบริการสาธารณสุขและ
สุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการ
เข้าถึงการศึกษา 
๓. ส่งเสรมิศาสนา จริยธรรม คุณธรรม 
ศิลปวัฒนธรรมอันดี 
๔. สร้างงานสร้างรายได้และพฒันาองค์
ความรู้และทกัษะแรงงาน 
๕. ช่วยเหลือผู้พิการ ทุพพลภาพ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสงัคมและเสริมสร้าง
ครอบครัวอบอุ่น 

 

๑. พัฒนา ฟื้นฟู อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่มีคุณภาพและสะอาด 
๒. บริหารจัดการน้ า เพิม่
ประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ าผิว
ดินและใต้ดิน เพื่ออุปโภคบริโภค
เกษตรกรรม 
๓. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการ
ใช้น้ า การตระหนักถึงคุณค่าน้ าและ
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหลง่น้ าอย่างมสี่วนร่วม 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

 

การพัฒนา
การศึกษา 

การพัฒนาการ
เกษตร 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 

การพัฒนาการเกษตร 
สนับสนุนสาธารณสุข
และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาด้านการ
ท่องเท่ียวและกีฬา 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการบริหาร 

เพื่อสง่เสรมิ สนับสนุน
การศึกษา อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ภูมิ
ปัญญา ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของต าบล 

เพื่ออนรุักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ดูแลสิ่งแวดลอ้มภายใน
ต าบลมะเกลือเก่า 

-ประสทิธิภาพการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวภายใน
ต าบลมะเกลือเก่าเพิม่ขึ้น 
-ส่งเสรมิการกีฬาภายใน
ต าบล 

๑.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการองค์กรให้
มี 
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในต าบล 

เพื่อให้ต าบลมะเกลือเก่าเป็น
เมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา ๑.ก่อสร้าง ปรับปรงุ ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า 
ขุดลอกคลอง  สะพานและ
โครงสร้างพื้นฐานทีจ่ าเป็น 
๒.ก่อสร้างและบ ารุงรักษา
ระบบประปา 
๓. พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 
๔.ขยายเขตไฟฟ้า 

๑.ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่
ประชาชน 
๒.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร  
๓.เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
๔.การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส ์
๕.ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของประชาชน 
๖.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน .การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

๑.การจัดการและ
สนับสนุนการศึกษา 
๒.ส่งเสริมกจิกรรม
ทางศาสนา  
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

๑.ส่งเสริม อนรุักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ดูแลสิ่งแวดลอ้มภายใน
ต าบลมะเกลือเก่า 
๒.จัดการระบบก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

๑.การอนรุักษ์ ฟื้นฟู 
พัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว 
๒.การพฒันาบริการ
และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว 
๓.ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 

๑.ส่งเสริมสนับสนุน
การเมืองการปกครอง 
๒.เพิ่มประสิทธิภาพการ
บรหิารจัดการ 
๓.การปรับปรงุและ
พัฒนาบุคลากร 

ผลผลิต/โครงการ ๑. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุง
ซ่อมแซม/บุกเบิกถนน 
๒.ก่อสร้างท่อระบายน้ า ท่อ
ลอดเหลี่ยม เข่ือน ฝาย 
สะพาน 
๓.ขุดลอกคลอง บ่อน้ า 
๔..ก่อสร้าง/ปรบัปรุงระบบ
ประปาหมูบ่้าน 
๕.ขยายเขตประปา 
๖.ขยายเขตไฟฟ้า 
๗.เพิ่มไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 
 

๑.ฝึกอบรมอาชีพเสรมิ 
๒.ส่งเสริมการรวมกลุม่อาชีพและ
การจัดจั้ง 
วิสาหกจิชุมชน 
๓..ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภท
ต่างๆ 
๔.การเพิ่มศักยภาพผู้น าชุมชน 
๕. ส่งเสรมิกระบวนการมสี่วน
ร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาและแผนชุมชน 
๖.สงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สงูอายุ
ฯลฯ เช่น สงเคราะหเ์บี้ยยังชีพ 
ผู้สงูอายุ  ผู้พิการ   
๗.รณรงค์ป้องกันโรค 
๘.การควบคุมโรคติดต่อ 
๙.การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของประชาชน 
๑๐.กิจกรรมป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัย 
๑๑.การแก้ไขปญัหายาเสพติด 
๑๒.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
๑๓. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 
๑๔.งานอื่นๆ 

๑.อุดหนุนเกี่ยวกับการศึกษา
ภายในต าบล 
๒.ส่งเสริมและสนบัสนุน
การศึกษาภายในต าบล 
๓. การจัดงานวันส าคัญ
ต่างๆ/อุดหนุนหน่วยงานอื่น 
๔.การจัดงานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
๕.งานอื่นๆ 
 

๑.การส่งเสริม 
สนับสนุนรณรงค์การ
อนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
๒.การบรหิารการ
จัดการขยะภายใน
ต าบล   
๓.งานอื่นๆ 

๑.ปรบัภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวภายในต าบล
มะเกลือเก่า 
๒..จัดท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์การ
ท่องเที่ยว 
๓..ส่งเสริมการออก
ก าลังกายให้ประชาชน
ภายในต าบล 
๔.สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ 
๕.งานอื่นๆ 
 

๑.ส่งเสริม  สนับสนุน
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบการปกครอง 
๒.เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการจัดเก็บภาษี 
๓จัดหาครุภัณฑ์ที่
จ าเป็น เช่น รถรถขยะ 
รถบรรทุกน้ าฯลฯ 
๔.การฝึกอบรม 
๕.ศึกษาดูงาน 
๖.งานอื่นๆ 
 

การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. ส่งเสรมิสนบัสนุนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุขของ
ชาติ 
๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน และ
ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
 

การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ 

 

การพัฒนาการ
ท่องเท่ียว 

 

การพัฒนา
สังคม 

การพัฒนา
สาธารณสุข 

แบบ ยท.๐๑ 



๓.๔ แผนผังยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์ มะเกลือเก่าน่าอยู่   บรหิารงานมีประสทิธิภาพ  แกป้ัญหาแบบบูรณาการ  ก้าวทันเทคโนโลยี    คุณภาพชีวติดขีึ้นอย่าง
ยั่งยืน 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

๑. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒. พัฒนาศักยภาพคนในท้องถ่ิน และเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการศึกษา    ด้านกีฬา  ด้านสาธารณสุข และด้านพัฒนาสังคม  เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน

อย่างยั่งยืน 
๓. ส่งเสริม และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  การพาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว โดยน าทุนในสังคมมาใช้  เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน และเศรษฐกิจในอนาคต 
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีตลอดจนภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
๕. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการในต าบลแบบบูรณาการ และน าเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมถึง

มีการจัดการด้านความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน การขจัดยาเสพติดให้สิ้นไป  
      

๑.  ประชาชนได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน   การบริการสาธารณะอย่างพอเพียง  และมีมาตรฐาน 
๒.  คนในสังคมมีคุณภาพ   รู้เท่าทันสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสาร เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา และการเรียนรู้   มีความเป็นอยู่ดีข้ึน   มีสุขภาพที่ดี  
๓.  มุ่งให้ชุมชนมีความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ  มีการสร้างงาน  เพิ่มรายได้แก่คนในชุมชนท าให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน 
๔.  เพื่อเป็นชุมชนที่น่าอยู่ มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมที่ดี   เป็นสังคมที่มีความเกื้อกูลกัน  มีการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีทีดีงามให้ด ารงอยู่ 
๕.  องค์กรท้องถ่ินมีศักยภาพในการพัฒนา   มีเทคโนโลยีเพื่อความสะดวก  รวดเร็ว ในการพัฒนาและบริการประชาชน มีความพร้อมเข้าสู่ระบบการ
บริหารจัดการแบบบูรณาการ และรองรับภารกิจถ่ายโอน เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากข้ึน   
    

๑.พัฒนาขุดลอก คู
คลองและจัดสร้าง
แหล่งน้ า สงวนและ
เก็บกกัน้ าเพือ่
การเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  
รวมทั้งวางโครงการ
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมและน้ าแลง้ 

๑ .ส่ ง เส ริ ม แล ะพั ฒ น า
ระบบการศึกษา ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานการศึกษา  
๒.พัฒนาและเตรียม 
บุคลากรด้านการศึกษา 
ให้เป็นผู้มีคุณภาพรองรับ 
ประชาคมอาเซียน 
๓. ส่งเสริมการศึกษาใน 
ระบบ นอกระบบ และการ 
ศึกษาตามอัธยาศัย 
 
 

 

การสานต่อ
แนวทาง
พระราชด าร ิ

การพัฒนา
การศึกษา 

การ
พัฒนาการ
เกษตร 

ด้านการ
พัฒนาสงัคม 

การพัฒนา
สาธารณสุข 

การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

 
๑. สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน 
และเพิม่สวัสดิการเพื่อพฒันา
ศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุขหมู่บ้าน(อสม.) 
๒. ส่งเสรมิและสนบัสนุนให้
การรกัษาพยาบาลประชาชน
ในระดับต าบลหมู่บ้านและ
ชุมชนที่มีคุณภาพมาตรฐาน
เพื่อใหป้ระชาชนมบีริการที่ด ี
๓. ส่งเสรมิสุขภาพและอนามัย
ของประชาชนในระดับหมู่บ้าน
และชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรูก้าร
ดูแลสุขภาพและการออกก าลงั
กาย การป้องกันโรค การใช้ยา
อย่างถูกต้อง 

๑. พัฒนาฟื้นฟูและสง่เสรมิ
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน
โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบ
สานต่อและเช่ือมโยงสู่
กิจกรรมการท่องเที่ยว 
๒. พัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวเดิม สร้างแหลง่
ท่องเที่ยวใหม่ รวมาทั้ง
กิจกรรมด้านการทอ่งเที่ยว 
และสิง่อ านวยความสะดวก
ต่างๆเพือ่กระตุ้นเศรษฐกจิ 
และสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยว 
๓. ส่งเสรมิและสนบัสนุน
กิจกรรมลานกีฬาชุมชน 
และจัดการแข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆตัง้แต่ระดบั
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด 
สร้างความเป็นเลิศทางด้าน
กีฬาสู่กีฬาอาชีพ 

๑.ส่งเสริม 
สนับสนุนและ
ร่วมมือกบัส่วน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ภาคเอกชน 
ในการพัฒนาฟื้นฟู
และอนุรกัษ์
ธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม แหลง่
น้ า ลุ่มน้ าล าคลอง
และป่าไม้ให้มีความ
สมบรูณ์ 
๒. ส่งเสรมิ 
สนับสนุนและ
ร่วมมือกบัส่วน
ราชการ องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ินและ
ภาคเอกชน ในการ
รณรงค์สร้าง
จิตส านึกเพื่อ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษและ
ปัญหาสิ่งแวดลอ้ม
ของชุมชนท้องถ่ิน
ทุกระดบั 
๓. ส่งเสรมิ
สนับสนุนและสร้าง
ความร่วมมือกบั
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง องค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในการ
จัดท าระบบก าจัด
ขยะรวม เพื่อ
จัดการขยะมูลฝอย
และสิง่ปฏิกลูอย่าง
เป็นระบบ 

๑. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้ 
น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและ 
ชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็นผู้น าการ 
พัฒนาชุมชนและท้องถ่ินที่มีคุณภาพ 
๒. ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับ 
หมู่บ้าน ให้พึ่งตนเองได้ให้ประชาชนมี 
ฐานะดีข้ึน มีสาธารณูปโภคที่ดีและ 
เข้าถึงทุกชุมชน 
๓.ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพ 
ชีวิต ของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ 
ด้อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมที่ 
เหมาะสมและด าเนินการใหเ้กิดกองทนุ 
หรือจัดหางบประมาณเพื่อพัฒนา 
๔. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและ 
ศักยภาพตามความสามารถของ 
แรงงานท้องถ่ิน 
๕. ด าเนินการสนับสนุนและประสาน 
รัฐบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุก 
ระดับเพื่อป้องกันและให้มีการ 
ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๖. ด าเนินโครงการเพื่อให้บริการ 
ประชาชน 

การ
พัฒนาการ
ท่องเที่ยว 

 

การบริหาร
จัดการ
บ้านเมืองที่ด ี

 

การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิง่แวดล้อม 

 
 ๑. ลดต้นทุนการผลิต และเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
ปรับปรงุผลผลิตทางการเกษตร 
ปรับปรงุผลิตผลให้มีคุณภาพ มี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือ
และให้ความร่วมมือกบั
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒. สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน
เพื่อเกษตรกรในหมูบ่้าน (อกม.) 
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
๓. ส่งเสรมิสนบัสนุนการถนอม
และแปรรปูสินค้าทาง
การเกษตรอย่างมีคุณภาพ 
 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการวาง 
ระบบการพัฒนาด้านโครง 
สร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้ 
สอดคล้องกับความจ าเป็นและ 
ความต้องการของประชาชน 
ในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
๒. ก่อสร้างปรับปรุงเส้นทาง 
การคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้ 
สามารถตอบสนองความ 
ต้องการและแก้ไขปัญหาความ 
เดือดร้อนของประชาชน โดย 
เฉพาะเส้นทางการขนส่ง 
ผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง 
ท่องเที่ยวและพื้นที่อื่นๆทีเ่กี่ยว 
ข้องกับการด ารงชีวิตของ 
ประชาชน 

๑. ปรับปรุงโครงสร้างการ 
บริหารงาน เพื่อให้รองรับการ 
ปฎิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่ 
กฎหมายก าหนดอย่างมี 
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ 
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
๒. สนับสนุนบุคลากรในสังกัด 
ให้ได้รับการศึกษา อบรม การ 
ท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ 
ยกระดับประสิทธิภาพ การ 
ท างานให้เกิดประสิทธิผล 

แบบ ยท.๐๒ 


