
 - 1 -  
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1. ด้านกายภาพ 
 

1.1  ท่ีมา / ประวัติความเป็นมาของต าบล 
  เริ่มก่อตั้งในปี  พ.ศ.2468  คนกลุ่มแรกที่มาตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนทับสวาย คือนายเจ๊ก  ดาวไธสง  และ 

นายจัน  วรจันทร์  ได้อพยพมาจากบ้านหนองหว้า ต าบลหนองหว้า  อ าเภอพุทธไธสง  จังหวัดบุรีรัมย์  และจากบ้าน
เป็กด า  อ าเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัย  จังหวัดมหาสารคาม  ซึ่งที่มาของช่ือหมู่บ้าน  เป็นที่ตั้งทับ  “ทับ” แปลว่า  ที่พักของ
นายพรานล่าสัตว์ หรือที่หยุดพักของกองคาราวานที่ค้าวัว ควาย ในสมัยก่อน  ส่วนใหญ่จะตั้งกองคาราวานที่หนองน้ า  
มีช่ือว่า  “หนองสวาย” หนองน้ านี้มีสัตว์ป่าลงมากินน้ าเป็นจ านวนมาก  บริเวณหนองน้ าเป็นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืช
พันธ์ุนานาชนิด ดินก็เหมาะแก่การเพาะปลูก จึงมีการจับจองพื้นที่กันโดยการถากถางบริเวณป่าเป็นจ านวนมาก เกิด
เป็นหมู่บ้านข้ึนมาและมีการตั้งช่ือหมู่บา้นว่า “บ้านทับสวาย”  หมู่ 12  ต าบลงิ้ว  อ าเภอพิมาย และได้แยกมาจัดต้ังข้ึน
เป็นต าบล และต่อมาก็เริ่มตั้งรกรากกันเป็นชุมชนใหญ่ มีจ านวนครัวเรือนเพิ่มข้ึนมาเรื่อย ๆ จนถึงปัจจุบันนี้  
ประชาชนส่วนใหญ่  พูดภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ    

 
1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 ต าบลทับสวาย  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงสลับที่ดอน  ดินเป็นดินร่วนปนทราย 
 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

- ลักษณะภูมิอากาศแบบรอ้นช้ืนสลับร้อนแหง้แล้งหรอืฝนเมอืงร้อนเฉพาะฤดู  
                    - ปริมาณน้ าฝน  ได้รับฝนอย่างเด่นชัด 2 ทางด้วยกันคือ ฝนจากมรสมุตะวันตกเฉียงใต้ 
ได้รับน้อยและไม่สม่ าเสมอ   ส่วนมากเป็นปลายลมของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และฝนจากพายุดีเปรสชันที่
เคลื่อนทีเ่ข้ามาในทิศทางตะวันออก ไปทางตะวันตกปลีะ 3-4 ลูก ท าให้ได้รับฝนเพิ่มข้ึน 

- ฤดูกาล   มี 3 ฤดู คือ ฤดูฝน  ฤดูหนาวและฤดูร้อน  
                  ฤดูฝน   เริ่มประมาณปลายเดือนพฤษภาคมหรือต้นเดือนมิถุนายนและไปสิ้นสุดในเดือน
ตุลาคม ฝนที่ได้รบัส่วนใหญ่เป็นฝนที่มากบัลมมรสมุตะวันตก เฉียงใต้และ จากพายุดีเปรสชันในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมักเกิดปญัหาฝนทิ้งช่วง โดยเฉพาะในปทีี่ฝนเริ่มเร็วฝนอาจหยุดไประยะหนึง่ซึง่จะท าให้
พืชผลเสียหาย 
                 ฤดูหนาว   เริ่มประมาณกลางเดือนตลุาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ เดือนตลุาคมเป็นระยะ
เปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนมาเป็นฤดูหนาว มวลอากาศเย็นหรอื ลิม่ความกดอากาศสูงจาก ประเทศจีนเริม่แผล่ง
มาปกคลมุโดยทั่วไป ซึง่ได้น าความเย็นและแหง้แลง้มาลงสู่พืน้ที่ส่วนใหญ่ของภาค ท าให้อุณหภูมิค่อย ๆ 
ลดลง จังหวัดทางตอนเหนือของภาคอีสานได้รบัอิทธิพลจาก มวลอากาศเย็น หรือลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือมากทีสุ่ด   จึงมีอุณหภูมิต่ ากว่าจังหวัดทางตอนกลาง และตอนใต้ของภาค จ.เลย เป็น
จังหวัดทีม่ีอุณหภูมโิดยทั่วไปต่ าทีสุ่ดของ ภาคและของประเทศ 
                 ฤดูร้อน   เริ่มตั้งแตเ่ดือนกุมภาพันธ์ถึงเดอืนพฤษภาคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเริ่มได้รบัลม
ตะวันออกเฉียงใต้จากทะเลจีนใต้และจากอ่าวไทย แต่เนื่องจากภูมิภาคนี้อยู่ห่าง ไกลทะเล อุณหภูมิจงึสงู
โดยทั่วไปและแหง้แลง้ 

ส่วนที่ 1 

สภาพท่ัวไป  และข้อมูลพ้ืนฐานส าคัญของท้องถิ่น 
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 2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ได้รับการยกฐานะเป็น “องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย” 

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2540  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  ฉบับกฤษฎีกา เล่มที่  116  ตอนที่ 9 ก ลงวันที่  24  กุมภาพันธ์ 2542  

   2.1  ท่ีตั้ง/เขตการปกครอง 
ต าบลทับสวาย  ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา ไปทางทิศเหนือเป็น

ระยะทางประมาณ  3  กิโลเมตร    และตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข  226  (นครราชสีมา – บุรีรัมย์) ซึ่งมีระยะทางประมาณ  67 กิโลเมตร  ซึ่งเป็นจุดเช่ือมต่อระหว่างจังหวัด
นครราชสีมากับจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศเหนือ ติดต่อกับบ้านหนองตะไก้ และบ้านสระแก้ว   ต าบลเมืองพลับพลา 
  ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านตะโก  และบ้านหนองโน  ต าบลตะโก 
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับบ้านหลุมดิน  เขตเทศบาลต าบลหินดาด 
  ทิศใต ้  ติดต่อกับบ้านหนองโสน  และบ้านห้วยแถลง  เขตเทศบาลต าบลห้วยแถลง 
  ทิศเหนือ   ติดต่อกับบ้านหนองตะไก้และบ้านสระแก้ว     ต าบลเมืองพลับพลา   เริ่มจากพิกัด TB   
424729 ไปทางทิศตะวันออกตามถนน  รพช.  ถึงพิกัด TB 433630  ระยะทางประมาณ 0 + 900 กม. ไปทางทิศ
ตะวันออกตามถนน รพช. ไปบรรจบสามแยกถนนลูกรังบ้านตะไก้  ถึงพิกัด 442627 ระยะทางประมาณ 0+850 กม. 
ไปตามทางเกวียนบรรจบถนน รพช. บ้านสระแก้ว ที่พิกัด TB 472650 ระยะทางประมาณ 4+200 กม. ไปทางทิศ
ตะวันออกตามถนน รพช. ไปบรรจบทางเกวียน ที่พิกัด TB 470653 ระยะทางประมาณ 2+100 กม. ไปทางทิศ
ตะวันออกตามถนนลูกรัง ไปบรรจบถนน รพช. ที่พิกัด TB 499643 ระยะทางประมาณ 1+100 กม. 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านตะโก  และบ้านหนองโน ต าบลตะโก เริ่มจากพิกัด TB 499643     
ไปทางทิศใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 498632 ระยะทางประมาณ 1+100 กม. ไปทางทิศตะวันตกตามถนน รพช. 
ถึงพิกัด TB 494732 ระยะทางประมาณ 0+400 กม. ไปทางทิศใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 494721 ระยะทาง
ประมาณ 1+150 กม. ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ตามถนน รพช. ถึงพิกัด TB 492619 ระยะทางประมาณ 0+400 กม. 
ไปทางทิศตะวันตกตามทางเกวียน ถึงพิกัด TB 485619 ระยะทางประมาณ 0+650 กม. ไปทางทิศใต้ ตามทางเกวียน
ถึงพิกัด TB 485614 ระยะทางประมาณ 0+500 กม. ไปทางทิศตะวันตกลงไปทางทิศใต้ตามทางเกวียนบรรจบถนน 
รพช. ถึงบ้านตะโก TB 487607 ระยะทางประมาณ 2+100 กม. ต่อไปตามถนน รพช. ผ่านบ้านตะโก พิกัด TB 
494706 ระยะทางประมาณ 0+800 กม. ไปทางทิศใต้ตามทางเกวียน ไปบรรจบทางรถไฟ ถึงพิกัด TB 502593 
ระยะทางประมาณ  1+500 กม. 

ทิศใต ้ ติดต่อกับหนองโสน  บ้านห้วยแถลง  เขตเทศบาลต าบลห้วยแถลง  เริ่มจากพิกัด TB 
501592  ไปทางทิศตะวันตกตามแนวรางรถไฟผ่านบ้านสุขสันต์ ถึง พิกัด TB 407596 ระยะทางประมาณ 9+500  
กม. 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับบ้านหลุมดิน  เขตเทศบาลต าบลหินดาด  บ้านโนนส าราญ ต าบลเมือง
พลับพลา เริ่มจากทางเกวียนที่บรรจบรางรถไฟที่พิกัด  TB 502593 ไปทางทิศตะวันตกตามรางรถไฟไปถึงพิกัด TB 
40896 ระยะทางประมาณ 9+300 กม. ไปทางทิศเหนือ ตามทางเกวียนบรรจบถนน รพช.ที่พิกัด TB 426599 
ระยะทางประมาณ 0+300 กม. ไปทางทิศตระวันออกเฉียงเหนือตามถนนลูกรัง ถึงบ้านสระทอง ที่พิกัด TB 427617  
ระยะทางประมาณ  3+000 กม. จากบ้านสระทองตามถนนลูกรังไปทางทิศเหนือบรรจบถนน รพช. บ้านโนนส าราญ 
ที่พิกัด TB 425629 
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   ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   1)  ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน 5  คน  ประกอบด้วย 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  –   สกุล ต าแหน่ง 

1. นายวิรันด์          ปัดตาละคะ นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทับสวาย 

2. นายจรสั            สมรุส รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 

3. นายเขียน          อาภรณ์แก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 

4. นายปานศิริ        เวียนนอก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

5. นายฐาปกรณ์      กอประพันธ์ ที่ปรกึษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย 

  
   2)  สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน  14  คน  ประกอบด้วย 

 

ล าดับท่ี ชื่อ    -   สกุล ต าแหน่ง 
1. นางสาวธัญณภัทร์เมธี    เช้ือวงศ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
2. นางสาวนารี        ดาษไธสง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
3 นายบุญมี           ภูทาวัน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  1 
4. นายวุฒิชัย          โพธ์ิปาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  2 
5. นายประสิทธ์ิ        แสงบัณฑิต สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  3 
6. นายเฮียง            ทวีรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  3 
7. นายกิตติคม         บุญพา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  4 
8. นายชนาธิป          โยวราช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  5 
9. นางสุนันท์           ทรัพย์นา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  5 
10. นายสงกา            มิโนทานัง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  6 
11. นายสนั่น            ลีวงศักดิ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7 
12. นายสมศักดิ์         มาลาศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  7 
13. นางหวาน            เภาศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  8 
14. นายประดิษฐ์        อดิสสร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  หมู่ที่  8 
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    3)  จ านวนบุคลากรพนักงานส่วนต าบล, ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ปัจจุบันมี จ านวน  
20  คน และส่วนราชการจ านวน  5  ส่วน  ดังนี้ 

 

 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   จ านวน  5  คน 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวนุชนภา       อภัยนุกูล 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานทอ้งถ่ิน ระดับกลาง) 

2. นางสาวพิณธุสร      จันทร์อ่อน นิติกรช านาญการ 

3. นางอารมย์           ปลอดทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

4. นางสาวสุภาวิดา    วิลัยรัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัตกิาร 

5. จ่าเอกบุญเยี่ยม      ศรีประสิทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

  
 กองคลัง     จ านวน   4  คน 
 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวรัชนี         กระเบากลาง ผู้อ านวยการกองคลงั (นักบรหิารงานการคลังระดับต้น) 

2. นางรัชนี              อนุศิริ ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเกบ็รายได ้

3. นางสาวพิกลุ        ศิริปร ุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 

4. นางสาวณิชาดา      ตรัสพรหม  
   

กองช่าง   จ านวน  3  คน 
ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นายฉัตรพงษ์          เฉยไสย ผู้อ านวยการกองช่าง(นกับริหารงานช่าง) 

2. นายพรหมทอง        ทับเที่ยง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

3. นางยุพดี               แถวไธสง คนงานทั่วไป 
 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   5  คน 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นายวีระยุทธ      กฤษหมื่นไวย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัตงิาน 

2. นางปราณี         วันไธสง ครูผู้ดูแลเด็ก 

3. นางปัทมา         ปัจจัยโคถา ครูผู้ดูแลเด็ก 

4. นางวิจิตตรา       แสนมี ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 

5. นางสาวสมฤดี     ปราณีตพลารกัษ์ ผู้ดูแลเดก็เล็ก เด็กอนุบาลและปฐมวัย 
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ส่วนสวัสดิการสังคม  จ านวน   3  คน 

ล าดับท่ี ชื่อ  -  สกุล ต าแหน่ง 

1. นางสาวชุติกาญจน์      ภูฉัตร์พัชรมาศ 
ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม  
(นักบริหารงานสวัสดิการสงัคม ระดับต้น) 

2. นางศรีอ าพร          เลาหวนิช เจ้าพนักงานพฒันาชุมชนปฏิบัติงาน 

3. นางสาวอรทัย         ธิติพิศุทธ์ิกุล นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจ า) 
   
 

4) ระดับการศึกษาของบุคลากร   จ านวน  20 คน 
   มัธยมศึกษา / อาชีวศึกษา  จ านวน   2 คน 
   ปริญญาตรี   จ านวน   9  คน 
   ปริญญาโท   จ านวน   9  คน 

 
 

2.2  เน้ือท่ี  
 ต าบลทับสวาย มีพื้นที่ต าบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ทั้งหมดประมาณ  30  ตาราง

กิโลเมตร หรือประมาณ  18,750 ไร่  เป็นเขตปกครององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายโดยจ านวนหมู่บ้านในเขต
พื้นที่ต าบลทับสวาย  มีจ านวนเต็ม  7  หมู่บ้าน  และหมู่ที่ 8 มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลต าบล        
ห้วยแถลง 

 2.3  การเลือกต้ัง 
 จ านวนหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนต าบลทบัสวาย มีหมู่บา้นทั้งหมด จ านวน   8  หมู่บ้าน 

 

 หมู่ที่  1  บ้านทับสวาย      นายฌานปกรณ์   เอี่ยมรัมย์ 
 หมู่ที่  2  บ้านทับสวายพัฒนา  นายเจริญ        วันไธสง 
 หมู่ที่  3  บ้านสะพานสาม   นายจักรกริช     แสงโลโพ 

หมู่ที่  4  บ้านเจริญผล   นางกนกพัตร    นาคทองหลาง 
 หมู่ที่  5  บ้านหนองหว้า   นายวิเชียร       โยวราช 
 หมู่ที่  6  บ้านบุตะเภา   นายสมหมาย   ถ่ินดอนหวาย  
 หมู่ที่  7  บ้านสระทอง   นายด าเนิน      นนทะการ 
 หมู่ที่  8  บ้านสุขสันต์    นายปพิษร       เงาะสนาม 
 

* จ านวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่ต าบลทับสวาย มีจ านวน  8  หมู่บ้าน   หมู่ที่ 8 มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตพื้นที่
ของเทศบาลต าบลห้วยแถลง  อ าเภอห้วยแถลง  จังหวัดนครราชสีมา 
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3. ประชากร 
   3.1 ข้อมูลจ านวนประชากร  ทั้ง  8 หมู่บ้าน (ข้อมูลย้อนหลัง 4 ปี) 
          

ประชากรทั้งสิ้น 4,080  คน แยกเป็นชาย  2,017   คน 
      แยกเป็นหญิง  2,063   คน 
      มีความหนาแน่นเฉลี่ย    136 คน/ตร.กม. 
      มีจ านวนครัวเรือนทั้งหมด    1,292  ครัวเรือน 

ข้อมูล ณ  วันที่  24  พฤษภาคม  พ.ศ.2562   
http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/ 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://stat.bora.dopa.go.th/stat/statnew/statTDD/
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4.สภาพทางสังคม 
  4.1  ด้านการศึกษา 
  ข้อมูลด้านการศึกษา  (ข้อมูล ณ 10  มิถุนายน  2560) 

1) โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 1  แห่ง  (โรงเรียนชุมชนบา้นทับสวาย ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1) 
 โดยมี  นายวีรชัชช์    นิลทวี  ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน    จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 196 คน  แบ่งเป็น 
      -  เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 1  มีจ านวนนักเรียน  2 คน  ชาย 1 คน  หญิง 1 คน 
        -  เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 2  มีจ านวนนักเรียน  15 คน  ชาย 8 คน  หญิง 7 คน 
        -  เด็กนักเรียนช้ันอนุบาล 3  มีจ านวนนักเรียน  14 คน  ชาย 8 คน  หญิง 6 คน 
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 มีจ านวนนักเรียน 12 คน  ชาย 6 คน หญิง  6 คน 
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 มีจ านวนนักเรียน 6 คน  ชาย 2 คน หญิง  4 คน 
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 มีจ านวนนักเรียน 15 คน  ชาย 11 คน หญิง  4 คน 
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      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 มีจ านวนนักเรียน 27 คน  ชาย 14 คน หญิง  13 คน 
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  มีจ านวนนักเรียน 19 คน  ชาย 13 คน หญิง  6 คน 
      -  เด็กนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6  มีจ านวนนักเรียน 26 คน  ชาย 15 คน หญิง  11 คน 
      -  เดก็นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 -3  มีจ านวนนักเรียน 60 คน ชาย 34 คน หญิง 26 คน 
 
   2) ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทับสวาย จ านวน  1  แห่ง  

   -  มีจ านวนนักเรียน   80  คน  โดยมีนายพิชิต  ดาวไธสง เป็นครูประจ าศูนย์การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัยต าบลทับสวาย   

 
 3) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน  1  แห่ง 

โดยมี  นายวีระยุทธ    กฤษหมื่นไวย   ต าแหน่งหัวหน้าสถานศึกษา    
      -  มีจ านวนเด็กเล็กรวมทั้งสิ้น   32  คน   ชาย  10  คน  หญิง  22  คน 
   4)  โรงเรียนผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  จ านวน  1  แห่ง 
โดยมี  นายประเทือง  พาโคกทม   ต าแหน่งครูใหญ่ 

- มีจ านวนนักเรียนทั้งสิ้น  40  คน 
 

5)  สภาเด็กและเยาวชนต าบลทับสวาย   จ านวน  21  คน 
โดยมี  นางสาวปริศนา    สวยงาม  ต าแหน่งประธนสภาเด็กและเยาวชนต าบลทับสวาย 
 

6) ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน 
      -  มีจ านวน  8 หมู่  ได้แก่ หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7, 8 
 

4.2  ด้านสาธารณสุข 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนต าบลทับสวาย จ านวน 1 แห่ง (ตั้งอยู่บ้านทับสวาย หมู่ที่ 1) 
โดยมี  นายประสิทธ์ิ    กสิประกอบ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
 
 4.3  อาชญากรรม 
  - 
 
 
 4.4  ยาเสพติด 
  - 
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4.5  การสังคมสังเคราะห์ 
  องค์การบรหิารส่วนต าบลทับสวายได้ด าเนินการด้านสงคมสงัเคราะห์ ดังนี ้

(1)  ด าเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กบัผูสู้งอายุ  ผู้พิการ  และผูป้่วยเอดส์  เป็นประจ าทุกเดือน 
(2)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเดก็แรกเกิด 
(3)  ประสานการท าบัตรผู้พกิาร 
(4)  ด าเนินการโครงการฝึกอบรมทกัษะอาชีพให้กบัประชาชนทั่วไป 
(5)  ด าเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไรท้ี่ตกเกณฑ ์จปฐ. 
(6)  ด าเนินโครงการก่อสร้างและซ่อมแซมทีอ่ยู่อาศัยให้กบัผูย้ากไร้   ผู้ด้อยโอกาส 
(7) ประสานการให้ความช่วยเหลือจังหวัด  อ าเภอ หน่วยงานต่างๆ ที่ให้การสนบัสนุน  
(8) จัดต้ังโรงเรียนผู้สงูอายุ 

4.6   กลุ่มพลังมวลชนท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาพ้ืนท่ี 
 9.1  อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนต าบลทับสวาย (อปพร.)  จ านวน  70  คน  

9.2   ลูกเสือชาวบ้านต าบลทับสวาย  จ านวน  1  รุ่น   จ านวน   80  คน 
 9.3  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อสม.)  จ านวน  85  คน 
 

5. ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมของต าบลทับสวาย  มีถนนสายหลกัคือ 
- ทางหลวงแผ่นดิน  หมายเลข 226    นครราชสีมา – อุบลราชธานี   ตัดผ่าน   ระยะทางจากตัว 

จังหวัดนครราชสมีา  ถึงต าบลทบัสวาย   ประมาณ   67  กิโลเมตร 
- ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ  นครราชสมีา– อุบลราชธานี   ผ่านสถานีรถไฟห้วยแถลง        

จ านวน  1  แห่ง   บริเวณบ้านสุขสันต์  หมูท่ี่  8  ต าบลทับสวาย 
  - ถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย   มีดังนี้ 
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5.2 การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่อง

สว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้ง
ไฟฟ้าส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงไม่สามารถด าเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะท าความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้ งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ตั้งงบประมาณในส่วนนี้ไ ว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อที่จะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  

5.3  การประปา 
การประปาขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายไม่มีกิจการประปาแต่ละหมู่บ้านได้บริหารจัดการ

เอง และทุกหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมีปัญหาในปีที่
ผ่านมามีบางหมู่บ้านที่เกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวายได้แก้ไขปัญหาโดยการใช้เครื่องสูบ
น้ าจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้
น าโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อที่จะพิจารณาด าเนินการในปีต่อไป  เมื่อมี
งบประมาณและความจ าเป็นก็สามารถด าเนินโครงการได้ต่อเนื่อง   เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ต่อไป    

5.4  โทรศัพท์ 
   -  มีโทรศัพท์พื้นฐานประจ าบ้านไม่ครบทุกครัวเรือน 
   -  มีโทรศัพท์เคลื่อนที่ครบทุกครัวเรือน 
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1  การเกษตร 
  พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมี
กิจกรรมการเกษตรที่ส าคัญ  ได้แก่   
  1) ปลูกข้าว (พันธ์ุมะลิ 105)  จ านวน   529   ราย พื้นที่   3,743  ไร่ 
  2) ปลูกพืชไร่ (มันส าปะหลัง, อ้อย)  จ านวน   142   ราย พื้นที่   1,342  ไร่ 
  3) ปลูกพืชสวน (ผัก, ไม้ผล, หม่อน) จ านวน    62    ราย พื้นที่      92  ไร่ 
  4) ปลูกยางพารา     จ านวน      1    ราย พื้นที่        6  ไร่  
        ที่มา : ข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561/62 
 
 6.2  การประมง 
  พื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้ง  ไม่มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่มี
ปริมาณน้ ามากพอที่จะท าการประมงเป็นอาชีพหลัก  มีเพียงจับสัตว์น้ าตามธรรมชาติเป็นครั้งคราวเท่านั้น  หรือเป็น
การหารายได้ให้ชุมชนที่มีแหล่งน้ าเพื่อเปิดให้ประชาชนทั่วไปจับสัตว์น้ าเป็นฤดูกาลเฉพาะเท่านั้น    แต่มีเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าที่ ข้ึนทะเบียนไว้  จ านวน  4  ราย  ซึ่งเป็นการเลี้ยงแบบรับจ้าง  ผู้ว่าจ้างเป็นผู้หาตลาดเท่านั้น    
มิได้มีการลงทุนเลี้ยงเพื่อจ าหน่ายเองหรือหาตลาดเองแต่อย่างใด    
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ข้อมูลแหล่งน้ าภายในต าบลทับสวาย    มีทั้งสิ้น 16  แห่ง        

  หมู่ท่ี 1  บ้านทับสวาย    
1)  สระหลุ่งไผ่     

   2)  สระแดง หรือสระใหม่   
  หมู่ท่ี 2  บ้านทับสวายพัฒนา 
   3)  สระประมง (ฟู้ดแบ้งค์)      
   4)  สระบ้านทับสวาย     
   5)  สระฝายใต้      
   6)  ห้วยคาลิ้น    
  หมู่ท่ี 3  บ้านสะพานสาม 

7)  สระน้ าบ่อใน    
   8)  สระน้ าบ่อนอก  (สระน้ าต้นตาล)    
  หมู่ท่ี 4  บ้านเจริญผล 
   9)  สระผู้ใหญ่สอน  (สระหลวง)   
   10)  สระแดง      
  หมู่ท่ี  5  บ้านหนองหว้า 

11)  สระสาธารณะประโยชน์ (ประปา)     
12) คลองอีสานเขียว  

  หมู่ท่ี  6  บ้านบุตะเภา 
   13)  สระเก็บน้ าขนาดเล็กเพื่อการเกษตรผสมผสาน  (สระตะแบง)    
   14)  สระหนองหว้า   
  หมู่ท่ี  7  บ้านสระทอง 

15)  อ่างเก็บน้ าโคกหนองแดง    
   16)  สระน้ าสาธารณะบ้านสระทอง   
   17)  ล าห้วยยะหยาน 
   18)  คลองอีสานเขียว  
  หมู่ท่ี  8  บ้านสุขสันต์ 
   19)  ล าห้วยตะโก 

 
6.3  การปศุสัตว์ 

การเลี้ยงสัตว์ภายในต าบลทับสวาย  ได้แก่  โคเนื้อ  จ านวน  949  ตัว,  กระบือ  13  ตัว,  สุกร  
7,578  ตัว,  ไก่  23,111  ตัว,  เป็ด  729  ตัว   ซึ่งกิจการที่เลี้ยงเป็นฟาร์มสุกร จ านวน 20 แห่ง ไก่  1 แห่ง 
 
6.4  การบริการ 

ต าบลทับสวาย  มีสถานีบริการน้ ามัน  ขนาดใหญ่   จ านวน  1  แห่ง  ขนาดกลางจ านวน  2  แห่ง  
และขนาดเล็ก  ปั้มน้ ามันหลอดจ านวน   7 แห่ง  ส่วนรีสอร์ท ห้องเช่า  จ านวน  12  แห่ง   
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6.5  การท่องเท่ียว 
  แหล่งท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  มีจ านวน  2  แห่ง ดังนี้ 

 1. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ  หมู่ที่ 1  และ หมู่ที่ 2   เป็นสถานที่ท่องเที่ยววัฒนธรรมเชิง
เกษตร  ซึ่งเป็นสถานที่ศึกษา เรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2   ซึ่งเป็นหมู่บ้าน
ที่พบความสุขที่แท้จริงบนความพอเพียง พออยู่พอกิน อยู่ดีกินดี มั่งมีศรีสุข และวัดความสุขมวลรวมด้วย
ชุมชนเอง   
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   2. สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนทับสวาย  หมู่ที่ 1  เป็นแหล่งศึกษาดูงานที่มีระบบการ
บริหารจัดการเรื่องการเงิน  การออมของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม  และยั่งยืน  การบริหารงานที่มีความ
เข้มแข็งและมีความซื่อสัตย์   
 

    
 

 
6.6  อุตสาหกรรม 

  ในเขตองค์ต าบลทับสวาย  เป็นชุมชนขนาดเล็ก  ไม่มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่ที่จะสามารถตั้งโรงงาน 
  อุตสาหกรรม  หรือก่อสร้างโรงงานในพื้นที่ 
 

6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
1)  ร้านค้าชุมชน  มีจ านวน  2  ร้าน  คือร้านค้าชุมชนบ้านทับสวาย หมู่ที่  1  และร้านค้าชุมชน   

บ้านบุตะเภา  หมู่ที่ 6 
  2)  ร้านค้าทั่วไป    มีจ านวน  39  ร้าน 
  3)  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
  บ้านทับสวาย  หมู่ท่ี 1  ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังน้ี 
  -  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลทับสวาย  -  กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี 
  -  กลุ่มแม่บ้านพัฒนาอาชีพ   -  ธนาคารอาหารเพื่อชุมชน 
  -  กลุ่มปลูกหม่อน    -  กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
  -  กลุ่มปลูกงาพันธ์ุดี  หมู่ 1 – 2   -  กองทุนบริหารจัดการขยะ 
  -  กลุ่มแม่บ้านทอผ้าไหม    -  สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 
  -  ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน   -  กลุ่มภูมิปัญญาชาวนาไทย 
  -  ฌาปนกิจสงเคราะห์ต าบลทับสวาย  -  กลุ่มฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์ทับสวาย 
  -  กลุ่มเยาวชน  หมู่ 1 – 2   -  กองทุนขยายเมล็ดพันธ์ุพืช 
  -  กองทุนยา     -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต   
  -  อปพร. ต าบลทับสวาย    -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก 
  -  กข.คจ.     -  กลุ่มเผาถ่านจากถัง  200 ลิตร  
  -  กองทุนหมู่บ้าน(เงินล้าน)   -  ชมรมผู้สูงอายุต าบลทับสวาย 
  -  ศูนย์สาธิตการตลาด    -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
  -  โรงสีชุมชน     -  ธนาคารข้าว  หมู่  1 - 2 
  -  กลุ่มดนตรีพื้นบ้าน    -  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎร 
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  บ้านทับสวายพัฒนา หมู่ท่ี  2  ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังน้ี 
  -  กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์    -  โรงสีชุมชน 
  -  กลุ่มสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก  -  กลุ่มทอผ้าไหม 
  -  กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จันและพลาสติก  -  ศูนย์กลางการเรียนรู้ชุมชน 
  -  กลุ่มกองทุนหมู่บ้าน 
  บ้านสะพานสาม   หมู่ท่ี  3   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังน้ี 
  -  กลุ่มเกษตรกรท านาต าบลทับสวาย   -  กลุ่มธนาคารข้าว 
  -  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสระผม  สบู่  น้ ายาล้างจาน -  โรงสีชุมชน 
  -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม     -  กลุ่มปลูกแตงแคนตาลูป 
  -  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่   ไก่พื้นเมือง   เป็ดพันธ์ุไข่  -  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์ 
  -  กลุ่มจัดหาสุกรพันธ์ุดี 
  บ้านเจริญผล   หมู่ท่ี  4   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังน้ี 
  -  กลุ่มจักสาน      -  กลุ่มเกษตรกรท านา 
  -  กลุ่มธนาคารข้าว     -  กลุ่มขายไก่ย่าง   
  -  กลุ่มออมทรัพย์     -  กลุ่มใบตองประดิษฐ์ 
  -  กลุ่มเย็บจักอุตสาหกรรม      -  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 
  -  กลุ่มถักกระเป๋าจากไหมญี่ปุ่น    -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
  บ้านหนองหว้า   หมู่ท่ี  5   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังน้ี 
  -  กลุ่มออมทรัพย์ 
  -  โรงสีชุมชน 
  -  กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน 
 

  บ้านบุตะเภา   หมู่ท่ี  6   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังน้ี 
  -  กลุ่มออมทรัพย์     -  กลุ่มธนาคารข้าว 
  -  โรงสีชุมชน      -  กลุ่มจัดหาสุกรพันธ์ุดี 
  -  ศูนย์สาธิตการตลาด     -  กลุ่มเลี้ยงหมูหลุม 
  -  กลุ่มเลี้ยงไก่พันธ์ุไข่   ไก่พื้นเมือง   เป็ดพันธ์ุไข่ 
  -  กลุ่มเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์    
  บ้านสระทอง   หมู่ท่ี  7   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังน้ี 
  -  กลุ่มออมทรัพย์     - กลุ่มเลี้ยงปลาในหนองน้ าสาธารณะ 
  -  กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาสระผม  สบู่  น้ ายาล้างจาน - กลุ่มธนาคารข้าว 
  -  กลุ่มปลูกไผ่หลงฤดูปลูกมะนาว  และผักหวาน 

  บ้านสุขสันต์   หมู่ท่ี  8   ประกอบด้วยกลุ่มต่างๆ  ดังน้ี 
  -  กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ     
  -  กลุ่มปลูกข้าวพันธ์ุดี 

- เลี้ยงปลาในบ่อนาข้าว 
 
 



 - 16 -  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 6.8  แรงงาน 
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-  รายได้เฉลี่ยครัวเรือน   ประจ าปี 2562    
 

 
 

- รายจ่ายเฉลี่ยครัวเรือน   ประจ าปี 2562    
 

           
 

ที่มา :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ระดับต าบล  2562 
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7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

  -  วัด จ านวน  3  แห่ง  (วัดโคกโภคา ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 1 , วัดสระทอง  ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 7 
   และวัดประชาคมาราม ตั้งอยู่   ณ หมู่ที่ 8)   

  -  ส านักสงฆ์   จ านวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่ ณ  บ้านบุตะเภา  หมู่ที่ 6) 
 

7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 
-  ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่  ซึ่งเป็นวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวต าบลทับสวาย  เพื่อให้พุทธศาสนิกชน

ได้มาท าบุญโดยพร้อมเพรียงกัน   จัดข้ึน  ณ  วัดโคกโภคา   ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ได้จัดให้มีการท าบุญทั้ง  4 
ประเพณีมารวมกัน   คือ ประเพณีกุ้มข้าวใหญ่   บุญข้าวจี่  บุญคูนลาน และบุญมหาชาติ   ซึ่งจะจัดข้ึนเป็น
ประจ าทุกปี  ประมาณเดือนกุมภาพันธ์ –  มีนาคม 

 

        
-  ประเพณีบุญเบิกบ้าน   นิยมจัดข้ึนในเดือนเจ็ด ได้ทั้งข้างขึ้นและข้างแรม  เรียกอีกอย่างว่า  

“บุญซ าฮะ”  คือบุญช าระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร  อันจะท าให้เกิดความเดือดร้อนแก่บ้านเมือง  ท าให้
บ้านเมืองไม่อยู่เย็นเป็นสุข   หรือหมู่บ้านใดที่มีผีประจ าหมู่บ้าน  ซึ่งเรียกว่า “ผีปู่ตา”  หรือ “ตาปู่”  หรือ 
“เจ้าบ้าน”  ก็ท าพิธีเลี้ยงในเดือนเจ็ดและท าการเสี่ยงทายด้วยการจุดบั้งไฟเสี่ยงทายการตกของฝน  และน า
ข้าวปลาอาหารพร้อมสิ่งอื่น ๆ  ไปเลี้ยงศาล “ตาปู่”  ด้วย 
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-  ประเพณีวันเข้าพรรษา     
   

     
    

- งานบวงสรวงย่าโม     เป็นการจัดให้มีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณและร าถวายพระพรแด่   
“ท้าวสุรนารี”  หรือ “ย่าโม”  เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดี และเป็นการฉลองชัยวันแห่งชัยชนะ    
ของท่าน  “ท้าวสุรนารี”   เป็นประจ าทุกปีในช่วงเดือนมีนาคม 

 

  
 

- ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ  ซึ่งมีกิจกรรมการแห่พระรอบหมู่บ้าน  สรงน้ าพระ  รดน้ า 
ด าหัวผู้สูงอายุ   กิจกรรมการแสดงออกของผู้สูงอายุ  เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบต่อไป   

  
 

      ที่มา :   กองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 

 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
   1)  ภูมิปัญญาท้องถ่ินของต าบลทับสวาย    

- ด้านสมุนไพรไทย     โดย นายค าภา  แก้วนะรา      
- ด้านท าพานบายศรี  โดย  นางพิลา     สมรุส 
- ด้านงานจักสาน   โดย นายบุญรอด   จัตุรัส 
- ด้านจักสานไม้ไผ่  โดย   นายบุญเรือง    ยินดี 
- ด้านหมอพราหมณ์งานพิธี โดย นายสี   จอมแก้ว 
- ด้านทอผ้า   โดย   นางวิไล    จิตสม 
- ด้านทอผ้าไหม ทอผ้าฝ้าย โดย นางบัวผัน    ทรพีสิงห์ 
- ด้านทอเสื่อกก   โดย   นางหนม  วันไธสง 
- ด้านท าปลาร้า   โดย  นางค าพัด   น้อมกระโทก 
- ด้านการประดิษฐ์ดอกไม้จันท์ โดย นางนงเยาว์    วันไธสง 
- ด้านการแปรรูปอาหาร  โดย   นางนงเยาว์    วันไธสง 
- ด้านดนตรีพื้นบ้าน   โดย นายอภิสิทธ์ิ    รอดสุโข 
- ด้านงานช่างเหล็ก  โดย นายวิทวัส     ปัจจัยโคถา 
- ด้านการสานตะกร้า  โดย นางศรีนวล   การปลูก 
- ด้านการนวดแผนไทย  โดย นางพรศิริ    บาลไธสง 
- ด้านท าขนมจีน   โดย นางเสงี่ยม   วรวิเศษ 
2) ภาษาถ่ิน  ใช้ภาษาอีสาน   ภาษาโคราช 

 

7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก (โอท็อป) 
  - สินค้าโอท็อป ได้แก่ ผ้าไหมทอมือ จากกลุ่มแม่บ้าน  บ้านทับสวาย  และทับสวายพัฒนา 

                 
 
- สินค้าภายในต าบลที่มีช่ือเสียง อื่น ๆ   ได้แก่  ไก่ย่างบ้านเจริญผล หมู่ 4,  ลูกประคบสมุนไพร,   

กล้วยฉาบ,  ผลิตภัณฑ์จากถ่ายผลไม้,  ข้าวกล้องและข้าวไรซ์เบอรี่,  ฯลฯ 
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8.3  รายได้และรายจ่ายขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

 
รายรับ 

รับจริง 
ปี 2558 

รับจริง 
ปี  2559 

รับจริง 
ปี  2560 

รับจริง 
ปี  2561 

ก. รายได้ภาษีอากร 
1. หมวดภาษีอากร 
   1.1  ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 
   1.2  ภาษีบ ารุงท้องที่ 
   1.3  ภาษีป้าย 
   1.4  ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.ก าหนดแผน 
   1.5  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 
   1.6  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 
   1.7  ภาษีสุรา 
   1.8  ภาษีสรรพสามิต 
   1.9  ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ 
   1.10 ค่าภาคหลวงแร่ 
   1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 
   1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ 
         และนิติกรรมที่ดิน 
   1.13 ค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน 
   1.14 ภาษีจัดสรรอื่น ๆ 

 
 

150,735.62 
16,198.87 
53,048.00 

7,803,177.29 
2,018,880.64 

97,669.09 
834,199.42 

1,438,029.79 
- 

33,359.49 
43,089.35 

317,642.00 
 

134,904.00 
523.80 

 
 

155,175.75 
19,415.68 
79,475.00 

8,161,647.05 
1,637,562.02 

106,505.84 
748,820.19 

1,593,517.21 
1,002.00 

38,820.90 
24,798.35 

490,670.00 
 

349,698.43 
- 

 
 

177,390.50 
19,441.49 
86,159.00 

8,437,318.65 
1,753,442.38 

85,835.35 
833,924.07 

2,009,852.00 
3,006.00 

51,418.03 
19,243.03 

316,494.67 
 

439,996.09 
1,532.60 

 
 

176,139.50 
19,503.39 
99,600.00 

8,556,889.06 
1,905,292.27 

91,688.25 
- 

3,237,554.03 
2,004.00 

47,534.56 
25,219.88 

563,984.00 
 

484,992.97 
1,649.00 
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รายรับ 
รับจริง 
ปี 2558 

รับจริง 
ปี  2559 

รับจริง 
ปี  2560 

รับจริง 
ปี  2561 

ข. รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร 
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 
   1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 
   1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน  
   1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร    
   1.4 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการ
แจ้งการจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารหรือสถานที่
สะสมอาหารในอาคารหรือในพื้นที่ ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 
200 ตารางเมตร 
   1.5 ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ
หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา  
    1.6 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษา 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
    1.7 ค่าธรรมเนียมใบรับแจ้งการขุดดิน-ถมดิน 
   1.8 ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรทางบก        
   1.9  ค่าปรับผู้กระท าผิดกฎหมายและข้อบังคับ
ท้องถ่ิน        
   1.10 ค่าปรับการผิดสญัญา 
   1.11 ค่าใบอนุญาตรบัท าการเก็บ ขน หรือก าจัด
สิ่งปฏิกลูหรือมูลฝอย 
   1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 
   1.13 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าส าหรบักิจการ
ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
   1.14 ค่าปรับอื่นๆ 
   1.15 ค่าใบอนุญาตจ าหน่ายสินค้าในทีห่รอืทาง
สาธารณะ 
   1.16 ค่าใบอนุญาตอื่น 
   1.17 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ 
   1.18 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 
 
 

 
 
- 

20.00 
1,148.13 

- 
 
 
 

60.00 
 
- 
 

500.00 
- 
- 
 
- 

6,246.00 
 

1,200.00 
25,050.00 

 
- 

200.00 
 

1,720.00 
810.00 

1,002.00 

 
 
- 
- 

6,759.00 
- 
 
 
 

50.00 
 
- 
 
- 

11,800.00 
- 
 

400.00 
5,000.00 

 
713.70 

26,240.00 
 

153.70 
250.00 

 
1,720.00 

420.00 
100.00 

 
 
- 
- 

6,479.16 
- 
 
 
 

20.00 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
- 
 

600.00 
25,690.00 

 
- 

50.00 
 

1,720.00 
690.00 
50.00 

 
 
- 

20.00 
5,852.50 

- 
 
 
 

40.00 
 
- 
 
- 
- 
- 
 

1,492.50 
- 
 

520.00 
24,570.00 

 
- 

50.00 
 

1,720.00 
50.00 
50.00 
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รายรับ 
รับจริง 
ปี 2558 

รับจริง 
ปี  2559 

รับจริง 
ปี  2560 

รับจริง 
ปี  2561 

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 
    2.1 ค่าเช่าที่ดิน 
    2.2 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที ่
    2.3 ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 
3.หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค 
และการพาณิชย ์
    3.1 รายได้จากสาธารณูปโภคและการ  
         พาณิชย์ 
4.หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 
    4.2  ค่าขายแบบแปลน 
    4.3  ค่าเขียนแบบแปลน 
    4.4  ค่าจ าหน่ายแบบพมิพ์และค าร้อง 
    4.5  ค่ารับรองส าเนาและค่าถ่ายเอกสาร 
    4.6  รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 
ค. รายได้จากทุน 
    ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ง. เงินช่วยเหลือ 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป 
 (ตามภารกิจถ่ายโอนเลอืกท า) 
  - เงินอุดหนุนทั่วไป  
(การบรหิารจัดการ อปท.) 
   - เงินอุดหนุนเฉพาะกจิ (Maching Fund) 

 
- 
- 

92,399.44 
 
 
- 
 
 
- 

85,400.00 
- 

600.00 
900.00 

 
- 
 

3,510,183.00 
 

1,039,257.00 
 
- 

 
- 
- 

71,279.39 
 
 
- 
 
 
- 
- 

100.00 
80.00 

- 
 
- 
 

10,373,900.00 
 
- 
 
- 

 
- 
- 

63,750.89 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

172.50 
10.00 

 
- 
 

10,333,663.00 
 
- 
 

974,650.00 
 

 
- 
- 

67,330.78 
 
 
- 
 
 
- 
- 
- 

10.00 
640.00 

 
- 
 

10,392,895.00 
 
- 
 
- 

รวม 17,707,352.93 23,906,164.21 25,642,600.31 25,707,291.69 
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รายจ่ายจ าแนกตามแผนงาน 

 

 
รายจา่ยตามหมวดรายจา่ย 

 
หมวด 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

จ่ายจริง 
ปี 2559 

จ่ายจริง 
ปี 2560 

จ่ายจริง         
ปี 2561 

     
1. รายจ่ายงบกลาง 806,458.20 536,385.00 5,557,808.80 5,892,506.68 
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจ า 4,928,652.00 6,025,942.00 5,577,629.00 5,876,968.00 
3. หมวดค่าจ้างช่ัวคราว 1,130,665.00 1,210,555.00 1,376,160.00 960,488.00 
4. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 5,774,343.60 4,796,592.75 6,332,016.08 5,032,182.33 
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค 205,690.92 212,128.93 218,671.25 232,698.50 
6. หมวดเงินอุดหนุน 1,099,035.94 1,064722.00 840,834.79 977,356.08 
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,264,830.00 2,508,990.00 4,212,065.42 4,197,815.01 
8. หมวดรายจ่ายอื่น 25,000.00 20,000.00 20,000.00 - 

 
ที่มา :   กองคลัง อบต.ทับสวาย 

 
ด้าน/แผนงาน 

จ่ายจริง 
ปี 2558 

จ่ายจริง          
ปี 2559 

จ่ายจริง           
ปี 2560 

จ่ายจริง  
ปี 2561 

     
ก.ด้านบรหิารทั่วไป     
  1. แผนงานบริหารทั่วไป 6,461,243.94 6,368,828.72 6,302,948.17 6,330,293.89 
  2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 18,788.00 56,789.00 49,002.00 13,425.00 
ข.ด้านบริการชุมชนและสังคม     
  1. แผนงานการศึกษา 2,694,037.85 2,559,289.96 3,230,772.98 3,080,635.10 
  2. แผนงานสาธารณสุข 76,600.00 16,625.00 5,200.00 247,017.00 
  3. แผนงานสงัคมสงเคราะห ์ 57,158.00 707,416.50 1,230,432.00 1,033,278.40 
  4. แผนงานเคหะและชุมชน 3,038,433.67 2,782,445.50 2,592,839.39 1,803557.93 
  5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและ   
     นันทนาการ 

604,406.00 
402,050.00 

 

309,828.00 
534,789.00 

839,004.00 
829,995.00 

758,250.00 
540,633.00 

ค.ด้านการเศรษฐกิจ     
  1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1,976,500.00 2,415,000.00 3,466,650.00 3,380,400.00 
  2. แผนงานการเกษตร 99,000.00 85,710.00 30,533.00 90,000.00 
  3. แผนงานการพาณิชย์ - - - - 
ง. ด้านการด าเนินงานอ่ืน     
  1. แผนงานงบกลาง 806,458.20 525,385.00 5,557,808.80 5,892,506.68 

รวม 16,234,675.66 16,375,115.68 24,135,185.34 23,170,015.00 
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1.  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   
  1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  พ.ศ. 2560 มีผล
บังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม 
การตรวจสอบ และการประเมนิผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 เพื่อให้ เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิง่แวดลอ้ม และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่
กฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพือ่ให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลา
ดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 

 1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของ ประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 

 ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
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เรียบร้อยในทุก ระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และ ระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมอืกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไป
กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน ความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหา แบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ  รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) ความสุขของประชากรไทย (2) 
ความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ (3) ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมี ส่วนร่วมของ
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ความมั่นคง (4) บทบาทและการยอมรับในด้าน
ความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่าง ประเทศ และ (5) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  
  1. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อย  และสันติสุขให้เกิดข้ึนกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง โดย 
   (1) การพัฒนาและเสริมสร้างคน ในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคง และมี ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
   (2) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน หลักของชาติ  
   (3) การพัฒนาและเสรมิสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของ ประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และ  

(4) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไก ที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความมั่นคง 
ที่ส าคัญ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง   
  2. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไข ปัญหาเดิม และป้องกันไม่ให้ปัญหา
ใหม่เกิดข้ึน โดย  
   (1) การแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในปัจจุบัน  

(2) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติข้ึนใหม่  
(3) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ  
(4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งทางบกและ 

ทางทะเล  
  3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ ความมั่นคงของชาติเพื่อยกระดับ
ขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้าน ความมั่นคง โดย  
    (1) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี ประสิทธิภาพ  

  (2) การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงาน ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของ ประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ และ  

(3) การพัฒนา ระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ  
  4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ  รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่
ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบสุข สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และ
โลก อย่างยั่งยืน โดย  

  (1) การ เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
  (2) การเสริมสร้างและ ธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ  

(3) การร่วมมือทางการพัฒนากับ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ 
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ภาครัฐ  
  5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้ กลไกส าคัญต่าง ๆ ท่างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และ การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด โดย  
   (1) การพัฒนากลไกให้พร้อมส่าหรับ การติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวม อย่างเป็นรูปธรรม  

  (2) การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ่านวยต่อการพัฒนา ประเทศในมิติอื่น ๆ และ  
  (3) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง 

 
 2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับ
ศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐาน แนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

  (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ น่า
มา ประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ และสังคมโลกสมัยใหม่  

  (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ 
ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อม ให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

  (3) “สร้างคุณค่าใหม่ ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับ รูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ ที่รองรับอนาคต บนพื้นฐาน
ของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม และสนับสนุนจากภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้าง
ฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และ 
การกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มข้ึนของคนช้ันกลางและลดความเหลื่อมล้ าของคน ในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

  ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
  (1) รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้  

(2) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน  
(3) การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา และ  
(4) ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง  

ความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย 5 ประเด็น ได้แก่  ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน 7  
    1. การเกษตรสร้างมูลค่า ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต ทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า และ
ความหลากหลายของสินค้าเกษตร ประกอบด้วย (1) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน (2) เกษตรปลอดภัย (3) เกษตรชีวภาพ 
(4) เกษตรแปรรูป และ (5) เกษตรอัจฉริยะ  
    2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต โดยสร้างอุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคตที่ขับเคลื่อน
ประเทศไทยไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วด้วยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีแห่งอนาคต ประกอบด้วย  
   (1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
   (2) อุตสาหกรรมและ บริการการแพทย์ครบวงจร  
   (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญา ประดิษฐ์  
   (4) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์และ  
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   (5) อุตสาหกรรม ความมั่นคงของประเทศ  
    3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการรักษาการเป็น จุดหมายปลายทางที่ส าคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับ และเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วย  
   (1) ท่องเที่ยวเชิง สร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
   (2) ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
   (3) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
   (4) ท่องเที่ยวส่าราญทางน้ า และ  
   (5) ท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค  
    4. โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก ครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน  ทางกายภาพในด้าน
โครงข่ายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจน โครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ โดย  
   (1) เช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 
   (2) สร้าง และพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
   (3) เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ  
   (4) พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ และ  
   (5) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ มหภาค  
   5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ สร้างและพัฒนา ผู้ประกอบการยุคใหม่ ที่มีทักษะและ
จิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มี ความสามารถในการแข่งขันและมีอัตลักษณ์ชัดเจน โดย  
   (1) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
   (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน  
   (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด  

(4) สร้างโอกาส เข้าถึงข้อมูล และ  
(5) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 8  

 
   3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพื่อ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้าน และมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม 
โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิด ที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ่าเป็นในศตวรรษที่ 21 
มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และอนุรักษ์ภาษาท้องถ่ิน มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่องตลอด ชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอื่น ๆ โดย
มีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย (1) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ ที่ดี
ของคนไทย (2) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต และ (3) การพัฒนา สังคมและครอบครัวไทย โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย 7 ประเด็น ได้แก่  
   1. การปรับเปลีย่นค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วม ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึง
ประสงค์โดย  
   (1) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม ผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
   (2) การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม  จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา  
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   (3) การสร้างความเข้มแข็ง ในสถาบันทางศาสนา 
   (4) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
   (5) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
   (6) การใช้สื่อและ สื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ  
   (7) การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม  
  2. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพ ในทุกช่วงวัย ประกอบด้วย  
   (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อม ให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์  
   (2) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่    
   (3) ช่วงวัยแรงงาน ยกระดับ ศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาด และ  
   (4) ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
พัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์   
  3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงใน ศตวรรษที่ 21 มุ่งเน้นผู้เรียนให้มีทักษะการ
เรียนรู้และมีใจใฝ่เรียนรู้ตลอดเวลา โดย  
   (1) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส่าหรับศตวรรษที่ 21  
   (2) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่  
   (3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ บริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
    (4) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
    (5) การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง  ต าแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
   (6) การวาง พื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม และ  
   (7) การสร้างระบบ การศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  
   4. การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย โดย  
   (1) การพัฒนา และส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  
   (2) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท่างาน และระบบ สนับสนุน ที่เหมาะสมส่าหรับผู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ และ  
   (3) การดึงดูด กลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ  
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ  
   5. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา และสังคม โดย  
   (1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  
   (2) การป้องกันและ ควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
    (3) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะ ที่ดี  
    (4) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดีและ  
    (5) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่  
   6. การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์โดย  
    (1) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  
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   (2) การส่งเสริม บทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ครอบครัว และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   (3) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอก ห้องเรียน และ  
   (4) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
   7. การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและ พัฒนาประเทศ โดย  
   (1) การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาข้ันพื้นฐานให้กลายเป็น วิถีชีวิต  
    (2) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและ นันทนาการ  
   (3) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ และ  
   (4) การพัฒนา บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา   
 
  4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมาย  การพัฒนาที่ส าคัญที่ให้
ความส าคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ิน มาร่วมขับเคลื่อน โดยการ
สนับสนุนการรวมตัวของ ประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบ  ไปสู่
กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ในการจัดการตนเอง และการ
เตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มี
คุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และท่าประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกัน  การ
เข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
   (1) ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการ ภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร  
   (2) ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน  
   (3) ความก้าวหน้า ในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ  
เทคโนโลยี และ  
   (4) คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม ประกอบด้วย 4 ประเด็น ได้แก่  
   1. การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ โดย  
   (1) ปรับ โครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
   (2) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค  
   (3) กระจาย การถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร  
   (4) เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ 
มีความปลอดภัยในการท่างาน  
   (5) สร้างหลักประกนัทางสงัคมทีค่รอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุม่    
   (6) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่ม ผู้ด้อยโอกาสโดยตรง  
   (7) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้
น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส และ  
   (8) สร้าง ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม   
  2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย  
   (1) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค  
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   (2) ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ  
   (3) จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ ตอบสนอง
ต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต  
     (4) ปรับ โครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไก การ
บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด  
   (5) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (6) การพัฒนา
ก าลังแรงงานในพื้นที่  
  3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดย  
   (1) สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง
ของภาคส่วนต่าง ๆ  
   (2) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
   (3) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน  
   (4) ส่งเสริมความเสมอ ภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม  
   (5) สนับสนุนการพัฒนาบน ฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ  
   (6) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล   
  4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพึ่ง ตนเองและการจัดการตนเอง โดย  
   (1) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ  
   (2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง  
   (3) สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน และ 
   (4) สร้างภูมิ   
 5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
ส าคัญเพื่อน่าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล 
และความเป็น หุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่ เป็นตัวตั้งใน
การก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายทีเ่กี่ยวข้องได้เข้ามา มีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะ
เป็นไปได้ โดยเป็นการด่าเนินการบน พื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพ
ชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 3 ด้าน อันจะน่าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่น ต่อไปอย่างแท้จริง ตัวช้ีวัด 
ประกอบด้วย  
   (1) พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
   (2) สภาพ แวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู  
   (3) การเติบโตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม และ  
   (4) ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย 6 ประเด็น ได้แก่  
  1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย  
   (1) เพิ่มมูลค่า ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ใน
การแข่งขัน  
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   (2) อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด  
   (3) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล่าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
   (4) รักษาและเพิ่ม พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  
   (5) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  
  2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย  
   (1) เพิ่ม มูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
   (2) ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ  
   (3) ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับ  การป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็น องค์รวม และ  

  (4) พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ โดย  
   (1) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
   (2) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสยีและเสียหาย จากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
     (3) มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐและ
ภาคเอกชน และ  
   (4) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่ และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ  
  4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น  ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง โดย  
   (1) จัดท่าแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  
   (2) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจัดการตาม
แผนผังภูมินิเวศ อย่างยั่งยืน  
   (3) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร  ทั้งระบบ ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  
   (4) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน  
   (5) พัฒนา เครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วม 
ของทุกภาคส่วนในท้องถ่ิน และ 
   (6) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  
  5. พัฒนาความมั่นคงนั้น พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย  
    (1) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ  
    (2) เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพิ่ม จากการใช้
น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
   (3) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
   (4) เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน และ  
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   (5) พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ 
ราคาและการเข้าถึงอาหาร  
  6. ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ โดย  
   (1) ส่งเสริม คุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของ  คน
ไทย  
   (2) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตย สิ่งแวดล้อม  
    (3) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ และ  
   (4) พัฒนาและด่าเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล  
 
  6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ  มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
เพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท่าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการ 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท่างานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน่านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบ การท่างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับ  มาตรฐานสากล 
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เช่ือมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์
สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส่านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่าง  สิ้นเชิง นอกจากนั้น 
กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ่าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และน่าไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้ าและเอื้อต่อการ พัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัต ิและการอ่านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย  
   (1) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ สาธารณะของภาครัฐ  
   (2) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
   (3) ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
   (4) ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม โดยประเด็น ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบด้วย 8 ประเด็น ได้แก่  
  1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
โดย  

(1) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค และ  
(2) ภาครัฐมีความเช่ือมโยง ในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน่าเทคโนโลยีดิจิทัลมา 

ประยุกต์ใช้  
  2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย และเช่ือมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย  
   (1) ให้ ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ     

(2) ระบบการเงินการคลังประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร 
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จัดการภาครัฐ 15 สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและ  
(3) ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อน การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ  

  3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ โดย  
   (1) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
   (2) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ และ  
   (3) ส่งเสริมการกระจายอ านาจ และสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นหน่วยงานที่มี สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
  4. ภาครัฐมีความทันสมัยโดย 
   (1) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับ บริบทการพัฒนาประเทศ และ   

(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
  5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และ
เป็นมืออาชีพ โดย  
   (1) ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มี ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม และ  
   (2) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างานเพื่อ ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ   
  6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย  
   (1) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิชอบ  
   (2) บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต  
   (3) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม  และ
ตรวจสอบได้ และ  
   (4) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่าง เป็นระบบแบบบูรณาการ  
  7. กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ้าเป็น โดย 
     (1) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง  
   (2) มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น และ  
   (3) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้
กฎหมาย  
  8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน โดยเสมอภาค โดย  
   (1) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่น ในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม  
   (2) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความ
จริง  
   (3) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน  
   (4) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม และ  
   (5) พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา 
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2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12   
  เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  ได้ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่  29  ธันวาคม  2559   ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ประเทศไทย

ยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต้องยึด
กรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(1)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(3)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(4)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังน้ี 

1)  การยกระดบัศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู 
2)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรปูระบบเพื่อสร้างสงัคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าทางสงัคม 
4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
5)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิและสังคมอย่างเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม 
6)  การบรหิารราชการแผ่นดินที่มปีระสิทธิภาพ 
 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12   มีจ านวน  10  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย เป็นคนดี 

คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงข้ึนในสังคมสูงวัย 
ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแลสุขภาพ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุก
มิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการ
ประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญ        กับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่ม
ประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน 
การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม่  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม สรา้งสมดุลระหว่างการอนุรกัษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ
เป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มีประสิทธิภาพ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ความมั่นคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ          ทั้ง
มิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ มีความ
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม ประเทศปราศจาก
คอร์รัปช่ัน มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถ่ิน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้าง
พื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งการเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม  และการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง การเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 8 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน        การ
พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่ม        การลงทุน
วิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ   

ยุทธศาสตร์ท่ี 9 การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ ให้
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจากัดของพื้นที่ รวมทั้ง          ความต้องการของ
ภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   

ยุทธศาสตร์ท่ี 10 การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนา          ความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงาน            ตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

 
3.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   

  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับ
ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อ13 ตุลาคม  2555  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพื่อร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ   2556 และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  2557  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 
ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาอาเซียน    ปี 2558 ครั้งที่ 2 
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพื่อเตรียมความพร้อม   ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์
ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ เพื่อเป็น
กรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างยั่งยืน”    
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วัตถุประสงค์  
1)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่     
2)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
3)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
1)  การเพิ่มรายได้จากฐานเดิม    
2)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
3)  การลดรายจ่าย     
4)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร ์ ประกอบด้วย 4  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ท่ี  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ท่ี  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 

ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ท่ี  4  :  การสร้างความสมดลุและปรับระบบบรหิารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 
 

4.  ประเทศไทย  4.0  (ไทยแลนด์ 4.0) 
 

 
 
 

ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวถึง “ประเทศไทย 4.0” สรุปได้ดังนี้  
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ประเทศไทยในอดีตที่ผ่านมามีการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โมเดล “ประเทศไทย 1.0”   ที่เน้น
การเกษตร ไปสู่ “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และก้าวสู่โมเดลปัจจุบัน “ประเทศไทย 3.0” ที่เน้น
อุตสาหกรรมหนัก ทั้งนี้ ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 3.0” ที่เป็นอยู่ต้องเผชิญกับดักส าคัญ          ที่ไม่สามารถพัฒนา
ประเทศไปมากกว่าที่เป็นอยู่ รัฐบาลปัจจุบันจึงได้สร้างโมเดลใหม่ขึ้นมาเพื่อปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศโดยใช้ช่ือว่า 
“ประเทศไทย 4.0” เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะ 3-5 ปี ข้างหน้า 

 

 

 
ยุทธศาสตร์ส าคัญในการพัฒนาประเทศของรัฐบาลปัจจุบันภายใต้การน าของพล.อ.ประยุทธ์     จันทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี คือ เน้นการพัฒนาสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในโดยการ
ขับเคลื่อนตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ผ่านกลไก “ประชารัฐ” 

 
ตั้งเป้าสัมฤทธิ์ใน 3-5 ปี 
 เป้าหมายของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย 4.0” คือ การขับเคลื่อน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป้าหมายให้เกิดผลสัมฤทธ์ิภายในระยะเวลา 3-5 ปีข้างหน้า เป็นการเปลี่ยน “ปัญหาและความท้าทาย” 
ให้เป็น “ศักยภาพและโอกาส” ในการสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืนให้กับประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เปลี่ยน
จากปัญหาการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ให้เป็น สังคมผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Aging) การพัฒนาหุ่นยนต์ทางการแพทย์ 
การยกระดับเมืองให้เป็น Smart City การเปลี่ยนสินค้า โภคภัณฑ์ต่างๆ เช่น ข้าว ยางพารา น้ าตาล มันส าปะหลัง ให้
กลายเป็นอาหารสุขภาพ (Functional Foods) หรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (Nutraceutics) ที่มีมูลค่าสูง การเปลี่ยน
การเกษตรแบบดั้งเดิมให้เป็นการเกษตรแม่นย าสูง (Precision Farming) และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีน้ า เป็นต้น 
 
 กล่าวโดยสรุป กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” มี 3 ประเด็นที่ส าคัญ คือ 
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    1. เป็นจุดเริ่มต้นของยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในการขับเคลื่อนไปสู่การเปน็ประเทศที่มั่งค่ัง มั่นคง และ
ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม 
    2. เป็น “Reform in Action” ที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร้อมๆกัน 
    3. เป็นการผนึกก าลังของทุกภาคส่วนภายใต้แนวคิด “ประชารัฐ” โดยเป็นประชารัฐที่ผนึกก าลัง   กับ
เครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรระดับโลก ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของการ 
“รู้จักเติม รู้จักพอ และรู้จักปัน” 
 

ประเทศไทย 4.0 ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็มด้วย
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบเป็น 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต ์และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝังตัว (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลยีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
 

5.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีท้ังหมด 12 ประการ  ดังน้ี 
1)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบนัหลักของชาติในปัจจุบัน 
2)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 
3)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย ์
4)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 
5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
6)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
7)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถกูต้อง 
8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จกัการเคารพผู้ใหญ ่
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9)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว 
10) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อม
โดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

12) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
6.  นโยบายของรัฐบาล   

6.1  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐข้ึนเพื่อเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถ่ินและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดข้ึน
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 
6.2  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  11  ด้าน  ดังน้ี 

1)  การปกปอ้งและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์
2)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
3)  การลดความเหลื่อมล้ าของสงัคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
4)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนบุ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
5)  การยกระดบัคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
6)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
7)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซยีน 
 
8)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
9)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
10)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีธรรมาภิบาล และการปอ้งกันปราบปรามการทจุริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
11)  การปรบัปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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6.3  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  

1)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี
อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

1.1)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

1.2)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

1.3)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

1.4)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลติยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจดัการอย่างบรูณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการปอ้งกันกลุ่มเสี่ยง
และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

2)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมใหก้ับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบตัิ

หน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทจุรติ จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรกัษาความสงบแห่งชาติ ที่  69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินดังนี้ 

2.1)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

2.2)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกข้ันตอนที่มีความ
เสี่ยง 

2.3)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

2.4)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่ เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

2.5)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  5  ปี 
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2.6)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด
ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานน้ันและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกลา่วมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสมีา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์)  ระยะ 5 ปี  พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2563 

 
   ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 โดยมี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการก าหนดกรอบการ
จัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ
ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังห วัด 
ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2  ส่วน  ส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่  หรือ
ประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของ
รัฐบาลเชิงพื้นที่ 
   กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลา่ง 1 จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุม่จังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี นโยบาย
รัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกีย่วข้อง และมุ่งเน้นการทางานแบบ
เครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันก าหนดทิศ
ทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจงัหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุม่จงัหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาส
และศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ
ทบทวน ป ีพ.ศ. 2563 ฉบับนี ้ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุปประเด็น
ส าคัญ ดังนี้ 

 
- ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์(Strategies Position) 

1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
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3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิง  
   นิเวศน์ การกีฬาทีม่ีช่ือเสียง 
4) เป็นประตสูู่อีสาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

 
- เป้าหมายการพัฒนา 
  ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสงัคม

เป็นสุข 
   - ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเดน็ คือ 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรรปู 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการทอ่งเทีย่วการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์
ไหม 

ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวิต 
 
8.  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  
แผนพัฒนาท้องถ่ินมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์
 1.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การทอ่งเที่ยว  Logistics และพลงังานสะอาดในภูมิภาค 
 2.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  ประชาชน
มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.  เป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
 4.  เป็นศูนย์กลางในการปอ้งกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปอ้งกันสถาบันหลกัของชาติ 
 5.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบรูณาการอย่างยั่งยืน 
 

วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
 
เป้าประสงค์รวม 
 1.  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจงัหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพื่อพัฒนาสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่
 3.  เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และป้องกันสถาบันหลกัของชาติ 
 5.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสงูอย่างมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 2.  ยกระดับสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่
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 3.  บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างยัง่ยืน 
 4.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลกัของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยส์ินของประชาชน 
 5.  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 
9.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

9.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

2538 เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภคและบริโภครวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

9.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
1)  ส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ให้เป็นผู้มี

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา เป็น

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
4)  สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและส่งเสริม

ให้ประชาชนทุกหมู่ทุกระดับให้เตรียมพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

9.3  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตร 
1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธ์ุพืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงข้ึน  โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร   ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ             
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั่งภาครัฐและเอกชน 

3)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพือ่เกษตรกรในหมู่บา้น (อกม.) หารูปแบบใหม่ๆ ปรับปรุงรูปแบบเก่า
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมี คุณภาพ               
น าเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถ่ิน ส่งเสริมการ
กระจายสินค้าไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

5)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจ าหน่วยและเพื่อ
การอนุรักษ์ โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 
9.4  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
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1)  ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมูบ่้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพื่อเป็น
ผู้น าการพฒันาชุมชนและท้องถ่ินทีม่ีคุณภาพ 

2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและ

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4)  ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานท้องถ่ิน  เพื่อเตรียมยกระดับ

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
5)  ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับเพื่อป้องกันและ

ให้มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่วยยาเสพติดในทุกระดับ 
6)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นที่ 
7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้ง

จัดสร้างหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผู้มีคุณูปการและสร้างช่ือเสียงให้แก่จังหวัดนครราชสีมา  
9.5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

1)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข
หมู่บ้าน (อสม.) 

2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล  หมู่บ้านและชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์   โดยร่วมมือกับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้
การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกายการป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้องการรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

9.6  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 
2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่นๆ  เพื่อ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 
9.7  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

1)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถ่ิน
โคราช  เพื่อการอนุรักษ์  สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
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2)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งทอ่งเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มข้ึน 

3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่า ย      
เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  ตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 
9.8  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน เพื่อให้รองรับการปฏิบัติภารกิจ หน้าที่ ตามที่กฎหมายก าหนด
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ รวมถึงการสร้างความสัมพันธ์และแลกเปลี่ยน
ความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆ กับองค์กรปกครองท้องถ่ินในประชาคมอาเซียน และของประเทศต่างๆ ในโลก 

2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพื่อให้บริการกับประชาชนให้สะดวก  
รวดเร็ว  แม่นย า  โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  ผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน สร่างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบล 

5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

6)  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
9.9  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  เพื่อสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 

(อปพร.)  เพื่อเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมู่บ้าน 
 
 
 
9.10  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ภาคเอกชน        
ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม  แหล่งน้ า  ลุ่มน้ าล าคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 
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2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชน      
ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ   

3)  ส่งเสริม  สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่ เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถ่ิน  ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ 

 
10.  แผนชุมชน  
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 
2548  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้อง ถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้ อง ถ่ิน และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0891.4/ว 856  ลงวันที่  12  มีนาคม  2553  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถ่ินและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส่งเสริม  สนับสนุน             
ให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการ
พัฒนา  ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถ่ินและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนา
ของชุมชนที่เกิดข้ึนจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพ
อนามัย  ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  3  แบบ  ดังนี้  
 1)  แผนท าเอง   
 2)  แผนขอความร่วมมือ   

3)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
  โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้พิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  ให้เสนอปัญหา  ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  50%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้    

1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
2)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าร ิ เช่นการขุดลอกคู่คลอง  จัดหารเหล่องน้ าเพื่อการเกษตร 
3)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
4)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการ

ท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
5)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
6)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
7)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรกัษาความสงบเรียบร้อย  
8)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ  

 9)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม ่
 10) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุน่ละออง  กลิ่นเหม็น  

11) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
12)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  เช่น  ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ  ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 
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11.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า : LSEP) 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ.  2548 หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่ 29 มกราคม  2559  เรื่อง  
แนวทางแลหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหนังสือจังหวัด
นครราชสีมา  ด่วนที่สุด ที่ นม 0023.34/ว 0832  ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559   เรื่อง  การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า)  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้ความส าคัญกับการ
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ินโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  
เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณ
น้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพื่อ
ประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถ่ิน  โดยได้เน้นให้ท้องถ่ินแก้ไขปัญหาให้กับ
ชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  องค์การบริหารส่วน
ต าบลจึงต้องประชาคมท้องถ่ินในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงข้ึน  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้าน
เกษตรและแหล่งน้ าเพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถ่ิน  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย  สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน มีข้อมูลปัญหาความต้องการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถ่ิน
อ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถ่ินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ 1 :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ 2 :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ 3 :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ 4 : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ 5 : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(1) ด้านเกษตร 
(2) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บรโิภค 
(3) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.1  วิสัยทัศน์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 

2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติ   
ซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลทับสวายเป็นต าบลขนาด
กลางที่มีประชากรส่วนใหญอ่าศัยอยู่หนาแน่นปานกลางในบางหมู่บ้าน และสงบสุข  และคาดการณ์ในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุขอยู่และมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดี  จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดในอนาคต  ดังนี้ 

 
“ บริการท่ัวถึง   เป็นธรรม   โปร่งใส   ตรวจสอบได้ ” 
 

2.2 ยุทธศาสตร์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 
 
2.3 เป้าประสงค์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย 
 1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
 2)  พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 3)  ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม ศาสนา ภูมิปัญหาท้องถ่ินและดนตรีพื้นบ้าน 
  4)  พัฒนาการจัดการศึกษา การกีฬา สาธารณสุข และสังคมเชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ   
ชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ 
 5)  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
 6)  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถ่ิน 
 7)  ส่งเสริมความร่วมมือสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน 
 8)  สร้างระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการที่มีคุณภาพ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประชาชน 
 
2.4  ตัวชี้วัด 
 (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
  (2)  ประชาชนในต าบลทบัสวายมรีายได้เพิม่ขึ้น 
  (3)  โรงเรียน สพฐ. 1 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม ครบถ้วน 
  (4)  ศพด. 1 แห่ง ได้รับการสนบัสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ ระบบ
บรหิารจัดการ 
 (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรมในการพัฒนาของท้องถ่ิน 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 



 - 50 -  

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  อ าเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 

 

(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
  (10)  ประชาชนมีรายได้เพิม่ขึ้น 5% 

(11)  ส่งเสรมิสวัสดกิารสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ  8 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรมร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 8 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรบัปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 8 หมู่บา้น 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอื่น ๆ 
(17)  ส่งเสรมิขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน    
(18) ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 8 หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้ง  8  

หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น 8  หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบรหิารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ 

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสรมิการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบล 8  หมู่บ้าน 

  (24)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า 
(25)  ส่งเสรมิสนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและภาคเอกชนในการรณรงค์ 

สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษและปญัหาสิ่งแวดล้อมของ 8 หมู่บ้าน 
  (26)  การก าจัดขยะ สิง่ปฏิกลูอย่างถูกวิธี 8 หมู่บ้าน 
 
  2.5  ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(2)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของท้องถ่ิน  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาธรรมาภิบาลดีข้ึน 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
2.6  กุลยุทธ์ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 
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  1.  ด้านการคมนาคมและการขนส่ง 
  2.  จัดท าทางระบายน้ ามิให้เกิดน้ าท่วมขังและเกิดมลภาวะเป็นพิษ 
  3.  การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
  4.  การพัฒนาด้านอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
  5.  งานด้านการผังเมือง 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  แนวทางการพัฒนา 
  1.  ส่งเสริมอาชีพ 
  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคม 
  3.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา 
  4.  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสาธารณสุข 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการด้านกีฬาและนันทนาการ 
  6.  การบริหารบ้านเมืองที่ดี  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  แนวทางการพัฒนา 
   1.  งานด้านสง่เสริมประชาธิปไตย 

2.  ส่งเสริมการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
3.  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4   การพัฒนาด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
  แนวทางการพัฒนา 

1.  การส่งเสริมการลงทุน 
   2.  การส่งเสริมการเกษตร 
ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนา 
  1.   การควบคุมมลพิษจากขยะ น้ าเสีย  ฝุ่นละออง  กลิ่นและเสียง 
  2.   การส่งเสริมให้ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3.  ส่งเสริมการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบภายในชุมชน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  6    การพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  แนวทางการพัฒนา 

1.  ส่งเสริมการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
2.  การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณี  รักษาอัตตลักษณ์ของท้องถ่ิน 
 
 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  7  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล 
แนวทางการพัฒนา 

  1.  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  2.  การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
1)  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ให้มีระบบโครงข่ายการคมนาคมที่ดี   สะดวก  เช่ือมโยง        

ปลอดภัยและเพียงพอ  และมกีารบรหิารจัดการด้านสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ดีและเพียงพอ 
2)  ชุมชนสามารถลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือน  และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3)  ผู้สูงอายุและผู้ดอ้ยโอกาสของชุมชน  มีรายได้เพิม่ขึ้น  และมีคุณภาพชีวิต สุขอนามัย  และ  

สภาพแวดล้อมที่ด ี
4)  เด็กเล็กและเยาวชนในท้องถ่ิน ได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐาน รวมถึงได้รับอาหารเสริม(นม) ,  

อาหารกลางวันครบทุกคน 
5)  พัฒนาด้านการเรียนรู้ให้แก่ชุมชน ไม่ว่าจะเป็นการศึกษานอกระบบ  ศูนย์เรียนรู้   ข้อมูลข่าวสาร 

ต่าง ๆ ในชุมชน 
6)  ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านที่พักอาศัยให้แก่ผู้ยากไร้  ผูด้้อยโอกาส  ผู้ยากจน ให้มทีี่อยู่อาศัย   
7)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการสาธารณสุขเพื่อให้ชุมชนมสีุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี 
8) ส่งเสรมิและสนบัสนุนด้านการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
9)   สนับสนุนด้านกีฬาและนันทนาการ   
10)  ชุมชนมีการจัดระเบียบในสงัคม  และมีการรักษาความสงบเรียบรอ้ยภายในชุมชน 
11)  ชุมชนพึ่งพาตนเองตามแนวพระราชด าร ิ  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
12)  ประชาชนมีอาชีและมีรายไดเ้พียงพอเพื่อใช้จ่ายในครอบครัว 
13)  ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรูเ้รื่องการเกษตร  การปลูกพืช   ปลูกต้นไม้ให้แกป่ระชาชน   

รวมทั้งการใช้เกษตรอินทรีย์เพือ่ลดปริมาณสารเคมี 
14)  ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
15)  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  และภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
16)  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านนโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล  ในเรื่องยาเสพติด , การป้องกัน 

และปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 
2.8  นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น   

-  นโยบายเร่งด่วนท่ีจะด าเนินการในปีแรก 
   1.  บริการผู้สงูอายุ  ให้ได้รับความสะดวกในการรับเบี้ยยังชีพ  “ถึงมือถึงบ้าน” 

  2.  สนับสนุน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้
ได้รับค่าตอบแทน  ตามอ านาจหน้าที่ ที่องค์การบรหิารส่วนต าบลจะสามารถด าเนินการจ่ายได้   ทั้งนี้ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบและกฎหมายก าหนดไว้ 

  3.  พัฒนาระบบสาธารณูปโภคทั้งทางน้ า   และทางบก  “น้ าไหล  ไฟสว่าง  หนทางด”ี 
    4.  ส่งเสริมและสนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กยากไร้และด้อยโอกาส  “เด็กเรียนดี  มีทุน”  
เพื่อเป็นขวัญและก าลงัใจใหเ้ด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาและเพิม่โอกาสในชีวิต 

   
5.  ส่งเสริมการกีฬา  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมประเพณี    
6.  ดูแลสวัสดิการส าหรับเด็ก  สตรีและผู้สงูอายุ   

   7.  พัฒนาบุคลากรในองค์กร  โดยเน้นด้านการให้บริการ  และเพิม่ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
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 -นโยบายท่ีจะด าเนินการในระยะ  4 ปี 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

มุ่งมั่นทีจ่ะพฒันาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน   เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
ได้อย่างมีประสทิธิภาพและสอดคล้องกับแผนพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบล   โดยมีแนวทางดังนี ้

(1)  สร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า   โดยเพิ่มหรือพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการอปุโภค บริโภค 
(2)  สร้างและปรับปรงุระบบน้ าประปาหมู่บ้าน  เพื่อให้มีน้ าประปาที่มีคุณภาพไว้ใช้อุปโภค บริโภค 
(3)  ติดตั้งโคมไฟสาธารณะภายในหมูบ่้าน  และบริเวณที่มปีระชาชนสัญจรไปมา  เพื่อให้ได้รบัความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(4)  ขยายเขตไฟฟ้า  ตามสภาพพื้นที่ให้ครอบคลุม 
(5)  สร้างและบ ารุงรักษาถนน ที่อยู่ในเขตต าบลทบัสวาย  ไม่ว่าจะเป็นถนนภายในหมู่บ้าน    

ถนนเช่ือมระหว่างหมู่บ้าน  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  ปลอดภัยในการสญัจรไปมา  และเป็นเส้นทางที่มกีาร
ขนถ่ายผลิตผลทางการเกษตรไปจ าหน่าย 

(6) สร้างและปรบัปรุงระบบทางระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  เพื่อป้องกันปญัหาน้ าท่วมขงั และเพื่อเปิด 
เส้นทางการไหลของน้ าจากชุมชนสู่แหล่งน้ าธรรมชาติ 

2. ด้านการส่งเสรมิคุณภาพชีวิต 
  (1)  ส่งเสรมิและสนับสนุนสวัสดิการให้แกผู่้สงูอายุ  และผู้ดอ้ยโอกาส 
  (2)  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้สู้งอายุมีอาชีพและมีรายได้เสริม   
  (3)  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหเ้ด็ก  เยาวชน  รวมถึงผู้สงูอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่แข็งแรง    
  (4)  ส่งเสรมิและสนับสนุนใหม้ีการพัฒนากลุ่มอาชีพสตรี  แม่บ้าน  เพื่อใหส้ามารถพึ่งพาตนเองได้   
มีรายได้เสริมเพิ่มข้ึน  
  (5) ส่งเสริมให้บุคลากรให้ได้รับการฝึกอบรมในแต่ละต าแหน่งงาน  เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และ
ประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งข้ึน    เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัตงิาน    
  (6)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการพฒันาการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเลก็   เพื่อให้เด็กมี 
พัฒนาการดทีั้งด้านร่างกาย  จิตใจ  และสติปัญญา 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  (1)  ให้การส่งเสริมและสนบัสนุนกลุม่อาสาสมัครสาธารณสขุประจ าหมูบ่้าน  ให้ได้รับสวัสดิการทาง
สังคม    
  (2)  ให้การสนับสนุนการจัดต้ังจุดบริการประชาชน  จุดตรวจ  เพื่อบริการประชาชน  เป็นศูนย์เฝ้า 
ระวังการเกิดเหตรุ้ายต่าง ๆ ในชุมชน 

4. ด้านการวางแผน  การส่งเสรมิการลงทุน  พาณิชยกรรมและท่องเท่ียว 
  (1)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการด าเนินชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  (2)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
  (3)  ส่งเสรมิและสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ชุมชน  เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งและยั่งยืน 

5. ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
  (1)  ส่งเสรมิการปรบัปรุงภูมทิัศน์  สภาพแวดล้อมและความเป็นระเบียบในชุมชน 
  (2)  ส่งเสรมิการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เพื่อเพิม่พื้นทีป่่าไม้ในต าบลทับสวาย 

6. ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(1)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการสบืทอดภูมปิัญญาท้องถ่ิน   ที่บรรพบรุุษได้สืบทอดมาสู่รุ่นหลงั      
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รวมทั้งเผยแพร่ใหบุ้คคลทั่วไปได้ทราบและร่วมกันอนุรกัษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(2)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการจัดกิจกรรมประเพณี  วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน   

7. ด้านนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล 
(1)  ส่งเสรมิและสนับสนุนกลุ่มเยาวชนให้ห่างไกลยาเสพติด   

  (2)  ส่งเสรมิและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยัง่ยืน 
 

 
 
 
 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จากการก าหนดแผนพัฒนาในรอบปีทีผ่่านจะใช้เกณฑ์ก าหนดจาก บทบาท หน้าที่ ตามระเบียบ 

พระราชบัญญัตกิ าหนดไว้ และเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการ
ของประชาชน จากการวิเคราะหป์ัญหาและความตอ้งการของประชาชนซึง่ไดจ้ากการประชาคม ประชาชน ส่วนใหญ่
ยังคงมุ่งเน้นให้องค์การบรหิารส่วนต าบลทับสวายด าเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก และการพัฒนาในด้าน
ของเศรษฐกจิ การประกอบอาชีพ การดูแลในด้านของสงัคมและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนยังมีน้อย กระบวนการ
วิเคราะหป์ัญหาได้ใช้เทคนิค SWOT พิจารณาสภาพการพฒันาที่ผ่านมาพบว่า 
 
****การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร**** 
 
การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength : S) 
 1.  มีการแบ่งส่วนงานโดยก าหนดอ านาจหน้าที่อย่างชัดเจนและครอบคลุมงานในความรับผิดชอบทุกด้าน 

2.  พนักงานมีความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรง 
3.  ใช้ระเบียบข้อกฎหมายเป็นหลักในการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา 
4.  มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน  และมีการบูรณาการจัดท าแผนการท างานร่วมกับหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่น 
ชุมชนมีภูมิปัญหาท้องถ่ินสามารถพัฒนาฝีมือทางด้านหัตถกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว   
5.  มีกลุ่มสหกรณ์ของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 

 6.  มีกลุ่มอาชีพของชุมชนที่มีความเข้มแข็ง 
 7.  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 
 8.  ชุมชนมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่มีความยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การวิเคราะหเ์พือ่การพัฒนาท้องถิน่ 
1.  
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จุดอ่อน  (Weakness : W) 
 1. จ านวนพนักงานและลูกจ้างไม่สอดคล้องกับปริมาณงาน เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ 
 2. งบประมาณในการด าเนินการพัฒนา  มีอยู่อย่างจ ากัดและไม่เพียงพอต่อความต้องการ  

    ของประชาชนในท้องถ่ิน 
3.  ค าสั่งแบ่งงานหรือการมอบหมายอ านาจการบริหารงานไม่เป็นไปตามล าดับช้ัน 
4.  ไม่มีการมอบอ านาจการตัดสินใจในเรื่องที่มีผลโดยตรงต่อประชาชน 
5.  มีปัญหาในด้านของสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาด้านขยะ มลภาวะทางอากาศ และเสียง 

 6.  ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย 
 7.  สถานที่ส าหรับการพักผ่อน ออกก าลังกายและนันทนาการมีน้อย 
 8.  ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกระจายอ านาจ 
 9.  ขาดแคลนน้ าใช้อุปโภค  บริโภคและขาดน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูร้อน 
 
 
****การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร**** 
โอกาส  (Opportunity : O) 
 1.  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญในด้านของการกระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 2.  เทคโนโลยีสื่อสารมีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น 
 3.  รัฐบาลได้ให้ความส าคัญต่อการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 4.  ชุมชนเข้มแข็งจากการประกวดเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับภาค 
 5.  มีวัด  ศูนย์ปฏิบัติธรรม   ซึ่งสามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม 
อุปสรรค  (Threat : T) 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบลมีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ ซึ่งได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล  ยังไม่เพียงพอ
กับภารกจิที่ได้รบัถ่ายโอนใหก้ับทอ้งถ่ิน 
 2. อ านาจหน้าที่ตามแผนกระจายอ านาจฯ  บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

3. ความสามารถในด้านของการจัดเก็บภาษีของท้องถ่ินยังไม่สามารถจัดเก็บได้เต็มที่ 
 4. ประชาชนในพื้นที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการกระจายอ านาจ   
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3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนต าบลทับสวาย  นั้น  
ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. โครงการสร้าง
พื้นฐาน 

1) ขาดแคลนแหล่งน้ าใน
การเกษตรและน้ าประปา
ส าหรับอุปโภค-บริโภคยังไม่
พอเพียงและยังไม่ได้
มาตรฐาน 

- แหล่งน้ าและน้ าประปา
ในการอุปโภค-บริโภค 

- ในเขต อบต. - ประชาชนมีแหล่งน้ า
และมีน้ าประปาใช้
อย่างพอเพียงมี
คุณภาพตามมาตรฐาน
มากขึ้น 

2) ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่
สาธารณะยังไม่สามารถ
ด าเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้
ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- ทางและที่สาธารณะ
มีแสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมาและป้องกันการ
เกิดอาชญากรรมได้ 

3) หมู่บ้ายขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่
ส่งกลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

4)  ถนนในต าบล ยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และเป็น
หลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่สาธารณะ
ในเขต อบต. 

- มีถนนให้ประชาชน
ได้สัญจรไปมาสะดวก  

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไปมา
เพิ่มมากขึ้นและ อบต.ไม่
สามารถด าเนินการได้
เน่ืองจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจร
ไปมา 
 

2. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
 

1) มีการระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ โรคระบาด โรคติดต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. ในพื้นที่ไม่มีการ
ระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่  ดรคระบาด  
โรคติดต่อ 

2) ประชาชนในพื้นที่ป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโน้มที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ประชาชนกลุ่มเสี่ยง
และผู้ป่วย 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้น  - ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจัดให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

4) ประชาชนบริโภคอาหารที่
ปลอดภัย 

- ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

5) ประชาชนในพื้นที่บางรายมี
ที่อยู่อาศัยไม่ม่ันคงแข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพื้นที่ที่
ได้รับความเดือนร้อน
เรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพื้นที่
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
ม่ังคงแข็งแรง  

6) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็นชุมชน
แออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

ประชาชนบางครัวเรือน
บริโภค-บริโภคน้ าที่ยังไม่
สะอาดและมีสิ่งเจือปน เช่น 
จากน้ าฝน น้ าที่ไม่ได้คุณภาพ 
มีตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

 1) การศึกษาสื่อการเรียนการ
สอนยังไม่พอเพียง เด็ก
นักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน 
และขาดงบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรียน 

2) เด็กและผู้สูงอายุบาง
ครอบครัว ผู้สูงอายุอยู่ตาม
ล าพัง และรับภาระในการดูแล
เด็ก 

- ผู้สูงอายุและเด็กใน
เขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กได้รับ
การดูแลที่ดี 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 3) ผู้พิการไม่ได้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

 - ผู้พิการในเขต อบต. - ผู้พิการได้รับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

4) เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ 
สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า สาเสพติด 
และท้องก่อนวัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใน
เขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ดี 

5) ประชากรอายุตั้งแต่ 35 ขึ้น
ไป  ไม่ได้ตรวจสุขภาพ
ประจ าปี จ านวน  113 คน 
  

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ 35  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนที่อายุ 35 
ขึ้นไปได้รับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

6) ประชากรที่สูบบุหรี่ จ านวน 
236 คน ดื่มสุรา จ านวน 291 
คน 

- ประชาชนที่สูบบุหรี่
และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบุหรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

1) ประชาชนไม่มีการวางแผน
ในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

2) ขาดแหล่งเงินลงทุนในการ
ท ากิจการและประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

3) ประชาชนขาดสถานที่
จ าหน่ายสินค้า 
 

- การพาณิชยกรรม - ร้านค้าแผลงลอย - ร้านค้าแผงลอยมี
สถานที่ในการขาย
จ าหน่ายสินค้า 

4) ผลผลิตทางการเกษตรราคา
ตกต่ าระยะทางในการขนส่ง
ผลผลิตไกลจากแหล่งรับซ้ือ  

- เกษตรกรในพื้นที่ - ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น 

5) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพสูง
ขาดแคลนการจ้างงาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

6) ครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยต่อปี 
ต่ ากว่า 30,000 บาท  จ านวน 
12 ครัวเรือน    

- ประชาชนที่มีรายได้
ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได้ 

7) ในเขต อบต. มีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมส่งเสริม
การท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขตอบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากขึ้นให้แพร่หลาย 
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ดาน 
สถานการณ์ภาพแวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบขายและปริมาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ 

พื้นที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

4. ด้านการจัด
ระเบียบชุมชนและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1) การจราจรบนถนนมีเพิ่ม
มากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนที่สัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบ
เพื่อเตือนให้
ระมัดระวัง 

2) มีการท าลายและลักขโมย
ทรัพย์สินของประชาชนและ
ราชการ 
รวมทั้งเกิดการทะเลาะวิวาท
กันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  
การให้ผู้น า อปพร. 
ควบคุมและระงับเหตุ
ทะเลาวิวาท 

5. ด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

3) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็มและ
น้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็มหรือมีรส
กร่อย ไม่สามารถใช้ใน
การเกษตรและอุปโภค-
บริโภคได ้

- ดินและน้ าใต้ดิน - พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมาก
ขึ้น   

4) มีปัญหาเรื่องขยะและสัตว์
เลี้ยงเพิ่มมากขึ้นส่งกลิ่น
เหม็นร าคาญ 

- สิ่งแวดล้อม - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นที่ 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสัตว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะ
และมูลสัตว์ได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชุมชน  

6. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

1) ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ3มิปัญหา
ท้องถิ่นถูกลืมเลือนไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพณีและ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดี
หรือปราชญ์ชาวบ้าน
ในโอกาสต่างๆ เพื่อ
เป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประ
เพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและ
คงอยู่สืบไป 
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1. ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง 
 

ทุกหน่วยงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 
กองช่าง 

ทุกหน่วยงาน 

2. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด 
 

ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษา 
 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด 
 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการ
สังคม 
 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

ด้านการด าเนินงานอ่ืน แผนงานงบกลาง ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 
 

 ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสู่การปฏิบัติ 
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ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงาน
สนับสนุน 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสงัคม
สงเคราะห ์

กองสวัสดิการ
สังคม 

ทุกหน่วยงาน 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและท่องเทีย่ว 

ด้านการเศรษฐกิจ 
 

แผนงานสร้างความ
เข็มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
บริหารจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานรักษาความ
สงบภายใน 
แผนงานสาธารณสุข
แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
 

กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

6. ยุทธศาสตร์ด้าน ศิลปะวฒันธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

ด้านการบริการชุมชน
และสังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาด้าน
นโยบายที่ส าคัญของรัฐบาล 

ด้านบริหารทั่วไป 
 

แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษา ทุกหน่วยงาน 

แผนงานสาธารณสุข ส านักปลัด ทุกหน่วยงาน 

รวม 7  ยุทธศาสตร์ 4 ดา้น 11 แผนงาน 5  หน่วยงาน ทุกหน่วยงาน 
        


