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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

วิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
1. ความม่ังคง 

   1.1 การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ และ
ภายนอกประเทศ ในทุกระดับ ทั้งในระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

1.2 ประเทศ มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ  ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็น
กลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล  

1.3 สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลัง เพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น  

1.4 ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต 
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน  

1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน  
และน้ า 
  2. ความม่ังคั่ง  

2.1 ป ร ะเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องจนเข้าสู่กลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
มากขึ้น 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง  สามารถสร้างรายได้ท้ังจากภายใน
และภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง  

2.3 ความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
   



 
~ 42 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

3. ความย่ังยืน 
 3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ให้เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี   
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการ รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

3.2 การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ  สอดคล้องกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลกซ่ึงเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอ งทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  

3.3 มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน  

3.4 ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข  และตอบสนองต่อการบรรลุ   
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง  
ความสุขของคนไทย สังคมมีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
  1. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบัน
ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

2. ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า 
กระจายอ านาจ และสร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  

3. ปูองกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการ
สันติสุขและ แนวทางสันติวิธีขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  

4. บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพื้นที่ชายแดนและชายฝั่งทะเล เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพ้ืนที่ทับซ้อน และปัญหาการลักลอบ 
เข้าเมืองทั้งระบบ  

5. พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ รักษาดุลยภาพ
ของความสัมพันธ์ กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถปูองกันและแก้ไขปัญหาภัย
คุกคามข้ามชาติ  ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
ไซเบอร์  

6. พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้าง
ก าลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ  

7. พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ า 

8. ปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้นก าหนดการ
บริหารจัดการที่ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับ
การติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน   
 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ  

1. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อม่ัน โดยด าเนินนโยบายการคลังและ
การเงินให้มีความสอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความ
เชื่อมั่นในต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุก
ระดับ  เพ่ือส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ
ประชาชน 
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2. ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศ
และยุทธศาสตร์  จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพ้ืนที่ และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม 
และมีความรับผิดชอบต่อสังคม  

3. พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนา
นวัตกรรม ปรับปรุง  ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวก
ทางด้านโครงสร้าง และระบบด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 

การพัฒนาภาค การผลิตและบริการ 
1. ภาคเกษตร  

- เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
- เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร  
- ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ  

- พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน  
2. ภาคอุตสาหกรรม  

- พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ  
3. ภาคบริการ  

- สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว  
- ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ  
- ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

 พัฒนาผู้ประกอบการ/ เศรษฐกิจชุมชน 
  1. พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ
รูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก ตลอดจนส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเก่ียวกับภูมิปัญญา
ชาวบ้านในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อ
สนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ  และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้าง
เครื่องหมายการค้าของตนเอง  และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นที่ยอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุน
ผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัว  และเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ ๆ และ
มาตรการทางการค้าในรูปแบบต่าง ๆ  

2. พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ  

3. พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ที่เข้มแข็ง 
เพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อน  เศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอ้ือต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้าง
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ขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลาง
การผลิตบริการและ อุตสาหกรรมดิจิตอล  

4. ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล  
5. พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และ

กลุ่มประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และเมือง 

1. เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและ
ความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความ  มั่นคงในพ้ืนที่ชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านทั้งในด้านการผลิตร่วม
และช่องทางการตลาดร่วมกัน  

2. พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มี
บริการทันสมัย ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

3. พ้ืนที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้
พลังงานและทรัพยากรอย่าง ประหยัด จัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
อนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมือง  ศูนย์กลางความเจริญทั่วประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง 

การลงทุนพัฒนา โครงสร้างพ้ืนฐาน 
1. ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้ง

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  ในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาค
ทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง  และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุง
อากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพื่อสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ  

2. ด้านความมั่นคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจาย
ประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตามศักยภาพรายพื้นท่ี อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้างอุตสาหกรรมที่จะเป็น
ฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน  

3. ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและกระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และ
เชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และ ใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรม
การบริการภาครัฐแบบบูรณาการประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และ  
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

4. ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมี
สัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเปูา  ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวน
บุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 
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การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ เศรษฐกิจโลก 
1. สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ  

ทั้งในระดับทวิภาคี และ พหุภาคี เพ่ือส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ า
อย่างยั่งยืนร่วมกัน  

2. ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การ
ให้บริการด้านการเงิน  การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนา รวมทั้งเป็นฐาน ความร่วมมือในเอเชีย  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทย
ในต่างประเทศ  

4. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ด้าน
อาหาร ด้าน สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งการปูองกันภัยในทุกรูปแบบ 

5. ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ านาจ
ต่างๆ และแก้ไข  ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ที่ดีกับ
ประเทศและองค์กร  ระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของ
การปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม มหาอ านาจต่าง ๆ  

6. เพ่ิมบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการ
พัฒนาในอนุภูมิภาคและ ภูมิภาค รวมทั้งประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอ่ืน ๆ และให้ความช่วยเหลือทั้งในด้าน
การเงินและทางเทคนิคกับ  ประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการ
พัฒนาทุนมนุษย์  

7. สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ทั้งในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริม
การค้ากับกลุ่มประเทศ  ก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน ( Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงที่มีผลบังคับ ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมทั้งวาง
แนวทางปูองกันผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  

8. สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและ
ผลประโยชน์ที่มีต่อการ พัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมทั้งด าเนินการเชิงรุกในการ
สร้างความเข้าใจ ความ เชื่อมั่น และภาพลักษณ์ที่ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  1. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนา
เริ่มตั้งแต่ในครรภ์และ ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) 
วัยรุ่น/นักศึกษา (4) วัยแรงงาน และ (5) วัยผู้สูงอายุ  

2. การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง โดยการ
ปฏิรูปโครงสร้างและระบบบริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
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และการยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้าน
การศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัด
การศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมทั้งให้
มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้  

3. การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการปูองกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคาม
สุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตที่สนับสนุนการมีสุขภาพ
กายและจิตที่ดี สร้างและเผยแพร่ความรู้  ด้านสุขภาพเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนา
รูปแบบการกีฬาเพ่ือสุขภาพที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย  

4. การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าที่ของ
สถาบันครอบครัวในการบ่มเพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับการสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่น
และม่ันคงให้สมาชิกในครอบครัว 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
  1. การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้าง
ความมั่นคงทางด้านรายได้และการออม กระจายทรัพยากรให้ทั่วถึงเป็นธรรมทั้งในด้านบริการสาธารณะขั้น
พ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม  

2. การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพบูรณาการระบบหลักประกัน
สุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให้  เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบ
หลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล  ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมทั้งการพัฒนารูปแบบการ
กีฬาเพ่ือสุขภาพ  

3. การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการ
ด้านโครงสร้างพื้นฐานและ สิ่งแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส  

4. การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน โดยการฟ้ืนฟู  บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเป็น
ฐานรากที่เข้มแข็งในสังคม  ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเอง
ได้อย่างยั่งยืน  

5. พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมจรรยาบรรณของ
สื่อมวลชน มีการปรับปรุงระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้ 
เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน การท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 

1. ปกปูองรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ ด าเนินการปราบปรามและปูองกันการบุกรุก
ท าลายปุา อย่างเข้มงวด  

2. ส่งเสริมการปลูกปุาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพ้ืนที่ปุาไม้บนพ้ืนฐาน
ให้ คนและชุมชนสามารถอยู่กับปุาได้ และส่งเสริมแนวทางประเมินมูลค่าการให้บริการของระบบนิเวศและ 
การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  

3. วางระบบปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
4. เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
 1.  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุน

และแหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ า และ
การผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และแผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพ้ืนที่ 
ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฎหมาย รวมทั้งการสร้างการ มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
1. ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
3. ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
4. สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง  

ถูกต้องและต่อเนื่อง 
พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และเมืองท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 1.  พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น  

แผนพัฒนาของจังหวัดและพ้ืนที่  
2. สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอ้ือต่อ  

การพัฒนา  
3. เพ่ิมศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการ  

จัดการของเสีย  
4. เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
5. พัฒนาพื้นที่เพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อย่างสมดุลและยั่งยืน 
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การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1. ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก  
2. เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3. ส่งเสริมการผลิตและบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
4. ปูองกัน เฝูาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง  

ของธุรกิจ 
ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 

1. จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลิตภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ  
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม  

2. ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพ่ือส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ  
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

3. ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง  
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมให้
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับปรุงการบริหาร จัดการรายได้และรายจ่าย ของภาครัฐ 

1. ปฏิรูประบบภาษีท้ังระบบ เพ่ือเพ่ิมรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีด
ความสามารถใน การแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า  

2. ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายที่
เป็นกรอบในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว  
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

3. มุ่งเน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพื้นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั้ง และให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 

ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ 
 1. ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วน

อ่ืน เพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  
2. พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการ ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดีเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 
1. พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหาร

ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้
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เป็นแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ  
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ก าลังคนและพัฒนาบุคลากร ภาครัฐ 
 1. วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  

2. สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง ภาครัฐและภาคเอกชน  

3. เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากร
ภาครัฐ โดยค านึงถึงความดีงาม ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 

การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และ

เครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝูาระวัง ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วาง
มาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

2. พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรม
เข้ามาด าเนินการตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 
 การพัฒนาระบบการ  ให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ 
  1. พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ  
  2. พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท า
ฐานข้อมูลงานบริการที่มีประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก  
  3. ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และ
โทรศัพท์มือถือ 

การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย และระเบียบ ข้อบังคับท่ีล้าสมัย 
1. การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน 

การประกอบธุรกิจ ข้อตกลง ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  
2. เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้

อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 
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1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
 
 
 
 
 

เป้าหมาย 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

“มั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน” 

การพัฒนา
เศรษฐกิจใน
ภาพรวม 

การพัฒนา
เศรษฐกิจ
รายสาขา 

การ
พัฒนาการ
เกษตรสู่
ความเป็น
เลิศด้าน
อาหาร 

การเสริม 
สร้างและ 
พัฒนา 

ศักยภาพคน 

การลด 
ความ 

เหลื่อมล้ าใน
สังคม 

การเติบโต 
ท่ีเป็นมิตร

กับ 
สิ่งแวดล้อม 

เพ่ือการ
พัฒนา 

อย่างยั่งยืน 

การพัฒนา 
พ้ืนที่ ภาค 
และการ 
เช่ือมโยง 
ภูมิภาค 

การบริหาร 
งานภาครัฐ 

ของ
ประชาชน 

เพ่ือ
ประชาชน 

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ 
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่ง และโลจิสติกส ์

ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน 
แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได ้

ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
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 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ซึ่งแปลง  
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนา   
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น  
ประเทศท่ีพัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ  
วิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปีเป็นกรอบ   
ที่แผนพัฒนาฯ 12 มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปีต่อจากนี้  
ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและ
จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนา 
ในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อยอด
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้นการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเปูาหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้ 

1. วัตถุประสงค ์ 
1.1 เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย  ค่านิยมท่ีดี มีจิต

สาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพท่ีดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น คนเก่งที่มีทักษะความรู้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

1.2 เพ่ือให้คนไทยมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากร
และบริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพา
ตนเองได ้ 

1.3 เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐาน
การผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ  
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

1.4 เพื่อรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการเติบโต 
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

1.5 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการ
ของภาคีการพัฒนา  

1.6 เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพ่ือรองรับการพัฒนา
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

1.7 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง ( Connectivity) กับประเทศต่าง ๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ  
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค  
ภูมิภาค และโลก 
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2. เป้าหมายรวม  
เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเปูาหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ  

ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย  
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของ

สังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบ
และท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี  ชีวิตที่พอเพียง 
และมีความเป็นไทย  

2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง  
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 15 

2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน  บริการและ
ดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กท่ีเข้มแข็ง
สามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ  ผลิตและ
ให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ ชั้นสูงใหม่ ๆ  
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค เพื่อลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย  สนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต  
และบริการ  

2.4 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม มี
ความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิ่มพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่  ประเทศเพ่ือรักษาความ
สมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย  กว่าร้อยละ 7 ภายในปี 
2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ  การจัดการอย่างถูกหลัก
สุขาภิบาลเพิ่มข้ึน และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ใน เกณฑ์มาตรฐาน  

2.5 มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความ
เชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา  
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง  
มีความพร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ  
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ  
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ  
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

2.6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและ
มีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า  ลดลง เพิ่มการ
ใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
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อิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ  อันดับความยากง่าย
ในการประกอบธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี  ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้  ความสามารถและปรับตัวได้
ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
1. วัตถุประสงค ์ 

1.1 เพื่อปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  
1.2 เพื่อเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิต ส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
1.4 เพื่อเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
2.1 เป้าหมายการพัฒนา  

2.1.1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคมเพ่ิมข้ึน  
2.1.2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมข้ึน  
2.1.3 คนไทยได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรู้ด้วย  

ตนเองอย่างต่อเนื่อง 
2.1.4 คนไทยมีสุขภาวะที่ดีข้ึน  
2.1.5  สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน  
2.2 ตัวช้ีวัด  

เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม  
ตัวชี้วัด 1.1  ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมี

คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น  
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง  

เป้าหมายที่ 2 คนในสังคมไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น  
2.1 เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ  

ตัวชี้วัด 1 เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  
2.2 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์เพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัด 2 คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  
ตัวชี้วัด 3 เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน  

2.3 วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงาน และมีทักษะทาง  
การเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ  
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ตัวชี้วัด 4  ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อป ี 
ตัวชี้วัด 5 ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัด 6 การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น  

2.4 ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานท าและรายได้ท่ีเหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ  
ตัวชี้วัด 7 การมีงานท าของผู้สูงอายุ (อายุ 60 - 69 ปี) เพ่ิมข้ึน  

เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมีความสามารถ  
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง  

ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500  
ตัวชี้วัด 3.2 การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการอ่านหาความรู้เพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัด 3.3 การอ่านของคนไทยเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 85  
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์และความรู้เพ่ือขอรับวุฒิ ปวช. และ 

ปวส. เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อป ี 
เป้าหมายที่ 4 คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีขึ้น  

ตัวชี้วัด 4.1 ประชากรอายุ 15 - 79 ปีมีภาวะน้ าหนักเกินลดลง  
ตัวชี้วัด 4.2 การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 18 คน ต่อประชากรแสนคน 
ตัวชี้วัด 4.3 ความผิดปกติทางอารมณ์ของต่อประชากรลดลง  
ตัวชี้วัด 4.4 การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี ลดลง  
ตัวชี้วัด 4.5 รายจ่ายรวมด้านสุขภาพภาครัฐไม่เกินร้อยละ 20 ของรายจ่ายภาครัฐ  
ตัวชี้วัด 4.6 ผู้สูงอายุที่อาศัยในบ้านที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20  

เป้าหมายที่ 5 สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
เพิ่มข้ึนโดยเฉพาะสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา ชุมชน สื่อมวลชน และ  
ภาคเอกชน  

ตัวชี้วัด 5.1 ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีข้ึน  
ตัวชี้วัด 5.2 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตามหลักค าสอนทางศาสนา

เพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัด 5.3 ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมข้ึน  

3. แนวทางการพัฒนา  
3.1  ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย  จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง

ประสงค ์ 
3.2 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
3.4 ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
3.5 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ  
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3.6 พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
3.7 ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
1. วัตถุประสงค ์ 

1.1 เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด  
1.2 เพื่อให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
1.3 เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เป้าหมายที่ 1 ลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ี

แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน  
ตัวชี้วัด 1.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด เพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 15 ต่อป ี 
ตัวชี้วัด 1.2 ค่าสัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค ( Gini Coefficient) ด้านรายได้ลดลงเหลือ 

0.41 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
ตัวชี้วัด 1.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด

เพ่ิมข้ึน  
ตัวชี้วัด 1.4  สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้น

แผนพัฒนาฯ  
ตัวชี้วัด 1.5 สัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด 

ลดลง  
เป้าหมายที่ 2 เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ  

ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการเข้าเรียนสุทธิ (ที่ปรับปรุง) ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 
90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาที่ครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมและระหว่าง
พ้ืนที ่ 

ตัวชี้วัด 2.2  สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทุกระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนน  
ร้อยละ 50 มี จ านวนเพิ่มขึ้น และความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ระหว่างพ้ืนที่ และภูมิภาคลดลง  

ตัวชี้วัด 2.3 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่อยู่ภายใต้ประกันสังคม (ผู้ประกันตนตามมาตรา ๔๐) 
ต่อก าลังแรงงานเพ่ิมข้ึน  

ตัวชี้วัด 2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพื้นที่ลดลง  
ตัวชี้วัด 2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรที่มีฐานะยากจนเพิ่มข้ึน  
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เป้าหมายที่ 3 เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพา  
ตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มข้ึน  
ตัวชี้วัด 3.2 ดัชนีชุมชนเข้มแข็งเพ่ิมข้ึนในทุกภาค  
ตัวชี้วัด 3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น  

3. แนวทางการพัฒนา  
3.1 การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ 

ที่มีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้น การได้รับขยายการคุ้มครอง  ทางสังคม 
(Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม และการพัฒนาทักษะ
ฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  

3.2  การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้  
ครอบคลุมและท่ัวถึง ตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย กฎ ระเบียบให้เกิดการ  
แข่งขันท่ีเป็นธรรม เพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน  
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  

3.3 การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็ง การเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการ  จัดการทุน ที่ดิน
และทรัพยากรภายในชุมชม  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
1. วัตถุประสงค ์ 

1.1 สร้างความเข็มแข็งให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน ดังนี้  
1.1.1 เพื่อสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเ คลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพิ่ม

รายได้ต่อหัว  
1.1.2 เพื่อเพ่ิมศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้

ใหม่ 
1.1.3  เพื่อสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  

ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
1.1.4  เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ สร้าง ความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน   

การคลัง และการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ  
1.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขา เพ่ือยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันของภาค

เกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้  
1.2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูล ค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ  

สินค้าและบริการ  
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1.2.2  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส า คัญ พัฒนาระบบ  
การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้ฐานการ  
ผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความม่ันวง  

1.2.3  เพื่อเร่งผลักดันให้สิน ค้าเกษตรและอาหารของไทยมี ความโดดเด่นในด้าน คุณภาพ  
มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก  

1.2.4 เพื่อเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส ามัญเดิมให้สามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมแห่ง  
อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่บนฐานของ ความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

1.2.5  เพื่อเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ๆ ในการปรับตัวสู่  
เศรษฐกิจฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  

1.2.6  เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวย ความสะดวกทางการว้าและการลงทุนให้  
สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ  

1.2.7  เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพิ่มขีด ความสามารถในการ  
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน  

1.2.8  เพื่อสร้าง ความเข้มแข็งขององ ค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ ให้สนับสนุน  
บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
2.1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและย่ังยืน  

เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 โดยมีรายได้ต่อหัวเป็น 8,200  
ดอลลาร์ สรอ. ในปี 2564  ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  และสัดส่วนรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูล ค่า 
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศเป็นร้อยละ 19.0  

ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
ตัวชี้วัด 1.2 รายได้ต่อหัวและรายได้สุทธิของรัฐบาลต่อมูล ค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน

ประเทศ  
เป้าหมายที่ 2 การขยายตัวของการลงทุนภา ครัฐและเอกชนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 10 และ 

7.5 ต่อปี ตามล าดับ 
ตัวชี้วัด 2.1 อัตราการขยายตัวของการลงทุนภาครัฐและเอกชน  

เป้าหมายที่ 3 มูลค่าและปริมาณการส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0  
ตัวชี้วัด 3.1 อัตราการขยายตัวของมูลค่าและปริมาณการส่งออก  

เป้าหมายที่ 4 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิตโดยรวมเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ  2.5 
ต่อปีและผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงานเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี  

ตัวชี้วัด 4.1 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยการผลิต  
ตัวชี้วัด 4.2 ผลิตภาพการผลิตของปัจจัยแรงงาน  
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เป้าหมายที่ 5 กรอบอัตราเงินเฟูอระยะปานกลางอยู่ที่ร้อยละ 2.5 ± 1.5 หนี้สาธารณะ คง 
ค้าง ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไม่เกินร้อยละ 55 ของ GDP และดุลบัญชีเดินสะพัดขาดดุลไม่เกินร้อยละ 2 
ต่อ GDP  

ตัวชี้วัด 5.1 อัตราเงินเฟูอ  
ตัวชี้วัด 5.2 หนี้สาธารณะ  
ตัวชี้วัด 5.3 ดุลบัญชีเดินสะพัด  

เป้าหมายที่ 6 การลงทุนจาก ความร่วมมือภา ครัฐและภา คเอกชน ( Public Private 
Partnership: PPP) ในการพัฒนาโวรงสร้างพ้ืนฐานเฉลี่ยปีละ 47,000 ล้านบาท  

ตัวชี้วัด 6.1 แหล่งทุน PPP ในการพัฒนาโ ครงการโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน คมนาคม
ขนส่ง  

เป้าหมายที่ 7 ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึน  
ตัวชี้วัด 7.1 จ านวนการยื่นแบบเพื่อช าระภาษีประชาชนและผู้ประกอบการที่เข้าข่าย

ต้องเสียภาษีเพ่ิมข้ึน  
เป้าหมายที่ 8 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD เลื่อน

ขึ้นไปอยู่ในกลุ่ม 1 ใน 25 ของประเทศแรกที่ได้รับการจัดอันดับทั้งหมด  
ตัวชี้วัด 8.1 อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศโดย IMD  

2.2 การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา  
เป้าหมายที่ 1 ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ (นอกเหนือจากบริการภา ครัฐ) ขยายตัว

เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3, 4.5 และ 6 ต่อปี ตามล าดับ  
ตัวชี้วัด 1.1 อัตราการขยายตัวของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ  

เป้าหมายที่ 2 เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460  บาทต่อ
ครัวเรือน ในปี 2564 และพ้ืนที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืนเพิ่มข้ึนเป็น 5,000,000 ไร่ ในปี 2564  

ตัวชี้วัด 2.1 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตร  
ตัวชี้วัด 2.2 จ านวนพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน  

เป้าหมายที่ 3 มีพื้นท่ีที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ จ านวน 15 พื้นที ่ 
ตัวชี้วัด 3.1 จ านวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีรายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า  3 ล้านล้านบาทและอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  (The Travel & Tourism Competitiveness Index : TTCI)
ไม่ต่ ากว่าอันดับที่ 30 

ตัวชี้วัด 4.1 รายได้จากการท่องเที่ยว 
ตัวชี้วัด 4.2 อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว (TTCI) 

เป้าหมายที่ 5 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ  45  
เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 
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ตัวชี้วัด 5.1 สัดส่วน GDP SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ 
เป้าหมายที่ 6 เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านการเงิน ประกอบด้วย  

(1) ปรับเพิ่มอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน  
(๒) เพ่ิมคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก  
(3) ลดสัดส่วนการกู้เงินนอกระบบให้เหลือไม่เกินร้อยละ 2 และ  
(4) เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 ครั้ง/ปี/คน 
ตัวชี้วัด 6.1 อันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน 
ตัวชี้วัด 6.2 คะแนนทักษะทางการเงินของคนไทย 
ตัวชี้วัด 6.3 สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบ 
ตัวชี้วัด 6.4 ปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ 

3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
3.1 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจ จ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้างแรงกดดันให้เกิด
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดเกิดภาวะเงินเฟูอ  และแรงกดดันต่อภาระการ คลังที่มากเกิน ควรมีการกระจาย
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

3.1.1 การพัฒนาด้านการคลัง โดย 
1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการการจัดสรรงบประมาณ การบริหารและ

การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณของประเทศ 
2) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้ครอบคลุม 
3) ใช้เครื่องมือทางภาษีเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเพ่ือเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟ้ืนฟูรัฐวิสาหกิจที่มี

ปัญหาฐานะการเงิน 
3.1.2 การพัฒนาภาคการเงินโดย 

1) เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน  
2) ขยายการเข้าถึงบริการทางการเงิน 
3) พัฒนานวัตกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่ๆ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

3.2 การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้น
การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลว่าระหว่างภา คเกษตร อุตสาหกรรม  บริการ และการว้าการลงทุนเพ่ือ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่ คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะ
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น ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 

3.2.1 การพัฒนาภาคการเกษตร โดย 
1) เสริมสร้างฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน  
2) สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

และภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐานและสอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาด 
4) เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิตในห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 
5) ส่งเสริมและเร่งขยายผลแนวคิดการท าการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
6) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนในการบริหารจัดการภาคเกษตรและสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ 

3.2.2 การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 
   1 ) พัฒนาต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับ
ไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 
    1.1) ยกระดับศักยภาพของอุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ส าคัญของประเทศ
ในปัจจุบันให้มีการใช้เทคโนโลยีขั้นก้าวหน้าเพื่อผลิตสินค้าท่ีรองรับความต้องการที่หลากหลายของผู้บริโภค 
    1.2) สร้างระบบกลไกและเครือข่ายที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพในการ
เชื่อมโยงความร่วมมือของภาคธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ 
    1.3) สนับสนุนการกระจายการลงทุนไปยังภูมิภาคต่างๆ ของประเทศและใน
ภูมิภาคอาเซียน 
    1.4) ส่งเสริมการสร้างและพัฒนาตลาดส าหรับสินค้าที่มีคุณภาพ 
   2) วางรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
    2.1) วางแผนและพัฒนาก าลังคนรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
    2.2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยีรองรับอุตสาหกรรมอนาคต 
    2.3) สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึกเพ่ือก าหนดนโยบายที่ชัดเจนและน าไป 
ปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    2.4) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เอื้อให้เกิดอุตสาหกรรมส าหรับอนาคต 
  3.2.3 การพัฒนาภาคบริการและการท่องเที่ยว โดย 
   1) เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการที่มีศักยภาพ  
ทั้งฐานบริการเดิมและฐานบริการใหม่เพ่ือส่งเสริมให้เศรษฐกิจของประเทศเติบโตได้อย่างเข้มแข็งโดยมีแนว
ทางการพัฒนา ดังนี้ 

1.1) พัฒนาศักยภาพของฐานบริการเดิมให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง 
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1.2) ยกระดับธุรกิจบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวและมีศักยภาพในการเติบโต 
1.3) สร้างกลไกการขับเคลื่อนภาคบริการที่เป็นเอกภาพ 

   2) พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ โดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
    2.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
    2.2) ปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยวให้มีความทันสมัย จัดท า 
และบังคับใช้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว 
    2.3) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว 
   3) พัฒนาอุตสาหกรรมกีฬาอย่างครบวงจรโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

3.1) ส่งเสริมการสร้างรายได้จากการกีฬา 
3.2) ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการด้านการกีฬา 

  3.2.4 การพัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดย 
1) ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก 
2) พัฒนาการอ านวยความสะดวกทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 
3) สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
4) ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
5) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศและการลงทุนของคนไทย

ในต่างประเทศ 
6) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎ ระเบียบ 
7) พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญา 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นปัญหาและเป็นจุดอ่อนของการรักษาฐาน
การผลิตและให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีพที่ยั่งยืน ฐานทรัพยากรธรรมชาติถูกน าไปใช้ในการพัฒนาจ านวนมาก
ก่อให้เกิดความเสื่อมโทรมอย่างต่อเนื่อง  พ้ืนที่ปุาไม้ลดลง  ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม  ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม  ทรัพยากรน้ ายังมีส่วนที่ไม่สามารถจัดสรรได้ตามความต้องการ  และมีความเสี่ยงในการขาด
แคลนในอนาคต เกิดปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้นจากการเข้าถึงและการ
จัดสรรการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่เป็นธรรม  รวมทั้งปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการขยายตัว
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง  ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ  ในขณะที่
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะ
อุทกภัยและภัยแล้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจและห่วงโซ่การผลิตภายในประเทศ  และข้อตกลงระหว่าง
ประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความเข้มข้น  ท าให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อม
รับภาระในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายใต้กระแสการแข่งขันทางการค้า  ขณะที่วาระการพัฒนาที่
ยั่งยืนของโลกหลัง ค.ศ. 2015 ซึ่งเป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลกในอีก  15 ปี ข้างหน้า (ค.ศ. 
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2016 - 2030 ) จะส่งผลกระทบต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  ดังนั้นประเด็นท้าทายที่ต้องเร่ง
ด าเนินการในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่12 ได้แก่ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเร่งแก้ไข
ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลพิษท่ีเกิดจากการผลิตและการบริโภค  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใส
เป็นธรรม ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นวงกว้างมากข้ึน  ต้องเร่งเตรียมความ
พร้อมในลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
1. วัตถุประสงค์ 

1.1 รักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
1.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  และบริหารจัดการทรัพยากรน้าทั้งระบบให้มี

ประสิทธิภาพ 
1.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีข้ึน 
1.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมายที่ 1 การรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ  เพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้เป็นร้อยละ  40

ของพ้ืนที่ประเทศ  แบ่งเป็นพ้ืนที่ปุาเพ่ือการอนุรักษ์ร้อยละ  25 และพ้ืนที่ปุาเศรษฐกิจ  ร้อยละ 15 พ้ืนที่ปุาชาย
เลนเพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ มีการแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  และลดการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

ตัวชี้วัด 1.1 สัดส่วนพื้นที่ปุาไม้ของประเทศ พ้ืนที่ปลูกและฟ้ืนฟูปุา พ้ืนที่ปุาชายเลน 
ตัวชี้วัด 1.2 แผนที่แนวเขตท่ีดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทั่วประเทศ 
ตัวชี้วัด 1.3 จ านวนชนิดพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์หรืออยู่ในภาวะถูกคุกคาม 

เป้าหมายที่ 2 สร้างความม่ันคง  และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มีประสิทธิภาพ
บริหารจัดการน้ าในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ าทุกกิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน  
เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานปีละ 350,000 ไร่ ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค  
ปูองกันและลดความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

ตัวชี้วัด 2.1 จ านวนหมู่บ้านมีน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
ตัวชี้วัด 2.2 แผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าของ 25 ลุ่มน้ า 
ตัวชี้วัด 2.3 พ้ืนที่ชลประทาน 
ตัวชี้วัด 2.4 ประสิทธิภาพการใช้น้ าทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
ตัวชี้วัด 2.5 ปริมาณความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง 

เป้าหมายที่  3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  และลดมลพิษ  ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้องและน้ าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่าร้อยละ  75 ของเสียอันตรายชุมชนได้รับการก าจัดไม่น้อย
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กว่าร้อยละ 30 กากอุตสาหกรรมที่เป็นอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง ฟ้ืนฟูแหล่งน้ าผิวดินให้มี
คุณภาพในเกณฑ์ด ีและแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน 

ตัวชี้วัด 3.1 สัดส่วนของขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องและน าไปใช้
ประโยชน์สัดส่วนของเสียอันตรายชุมชนที่ได้รับการก าจัด  และสัดส่วนกากอุตสาหกรรมอันตรายที่เข้าสู่ระบบ
การจัดการที่ถูกต้อง 

ตัวชี้วัด 3.2 คุณภาพน้ าแหล่งน้ าผิวดินที่อยู่ในเกณฑ์ดี 
ตัวชี้วัด 3.3 คุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตหมอกควัน 

เป้าหมายที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลง
ภายในปี 2563 ไม่น้อยกว่าร้อยละ  7 ของการปล่อยในกรณีปกติ  มีกลไกจัดการเพ่ือลดผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในด้านต่างๆหรือในพื้นที่หรือสาขาที่มีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบสูง 

ตัวชี้วัด  4.1 ร้อยละการเปลี่ยนแปลงปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่ง 

ตัวชี้วัด  4.2 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วย  (บาทต่อตัน
คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า) 

ตัวชี้วัด 4.3 แผนปฏิบัติการการปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ในรายสาขาท่ีจ าเป็น เช่น การจัดการน้ า เกษตร สาธารณสุข 

ตัวชี้วัด 4.4 กลไกภายในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน  เทคโนโลยีและการ
เสริมสร้างศักยภาพ 

เป้าหมายที่  5 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัยลดลง 

ตัวชี้วัด 5.1 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าสาหรับภาคเกษตรและการจัดการ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 

ตัวชี้วัด 5.2 สัดส่วนของพ้ืนที่เสี่ยงภัยที่ได้รับการจัดตั้งเครือข่ายเฝูาระวังภัยธรรมชาติ 
ตัวชี้วัด 5.3 จ านวนผู้เสียชีวิตและมูลค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ 

3. แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูงและสามารถผลักดันสู่การปฏิบัติ 
3.1 การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและ

เป็นธรรม ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจากัดและศักยภาพในการฟ้ืนตัว  รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร  สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  รวมทั้งผลักดัน
แนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ  และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 

3.1.1 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้เพ่ือสร้างสมดุลธรรมชาติ  
3.1.2 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน  
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3.1.3 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินและแก้ไขการบุกรุกท่ีดินของรัฐ  
3.1.4 ปกปูองทรัพยากรทางทะเลและปูองกันการกัดเซาะชายฝั่ง 
3.1.5 วางแผนบริหารจัดการทรัพยากรแร่เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน 
3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง  สมดุล และยั่งยืนทั้งในมิติ

เชิงปริมาณและคุณภาพ  ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะประชาชนผู้มีส่วนได้เสียใน
พ้ืนที่ลุ่มน้ า  เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในทุกมิติ  โดยค านึงถึง
ศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า ดังนี้ 

3.2.1 เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ า พ.ศ. .... 
3.2.2 เร่งรัดให้มีแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างบูรณาการทั้ง 25 ลุ่มน้ า 
3.2.3 ผลักดันกระบวนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือน าเสนอ

ทางเลือกในการตัดสินใจระดับนโยบาย แผน และแผนงาน ที่เหมาะสมกับศักยภาพของลุ่มน้ า 
3.2.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าต้นทุนและระบบกระจายน้ าที่มีอยู่ให้มาก

ขึ้น 
3.2.5 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าและการจัดสรรน้ าต่อหน่วยให้สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้

สูงขึ้นทั้งภาคการผลิตและการบริโภค 
3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษท้ังทางอากาศ  ขยะ น้ าเสียและ

ของเสียอันตราย  ที่เกิดจากการผลิตและบริโภค  สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียวเพ่ือสร้าง
คุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีดีให้กับประชาชน โดยมีแนวทางด าเนินงาน ดังนี้ 

3.3.1 เร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะตกค้างสะสมในพ้ืนที่วิกฤต  ผลักดันกฎหมายและ
กลไกเพ่ือการคัดแยกขยะ  สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน  ใช้มาตรการทางเศรษฐศาสตร์เพ่ือให้เกิดการลด
ปริมาณขยะ รวมทั้งสร้างวินัยคนในชาติเพ่ือการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

3.3.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคุณภาพน้ าในพ้ืนที่ลุ่มน้ าวิกฤตและลุ่มน้ า ส าคัญอย่างครบ
วงจร โดยลดการเกิดน้ าเสียจากแหล่งก าเนิด 

3.3.3 แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควันไฟปุาในเขตภาคเหนือและภาคใต้  
3.3.4 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองเพ่ือรองรับการเติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวั ฏจักรชีวิต  
(Life Cycle Thinking) ดังนี้ 
  3.4.1 ส่งเสริมการผลิตและการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  3.4.2 สนับสนุนการผลิตภาคการเกษตรไปสู่เกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
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  3.4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน โดยค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ  
  3.4.4 สร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนไปสู่การบริโภคท่ียั่งยืน 
 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.5.1 จัดท าและปรับปรุงกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากา ศให้สามารถ
รองรับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

3.5.2 พัฒนามาตรการและกลไกเพ่ือสนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน 
3.5.3 ส่งเสริมภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการจัดเก็บและ

รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  
3.5.4 เพ่ิมขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 

เพ่ือสนับสนุนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
3.5.5 สร้างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนัก และการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาค

ส่วนต่างๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 3.6 บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ เพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุดและน าไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน โดย 
  3.6.1 บูรณาการการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติเข้าสู่กระบวนการวางแผน ทั้งระดับชาติ ระดับ
ชุมชนท้องถิ่น และสาขาการผลิตต่างๆ  
  3.6.2 เสริมสร้างขีดความสามารถในการเตรียมความพร้อมและการรับมือภัยพิบัติ 
  3.6.3 พัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 
  3.6.4 พัฒนาระบบการฟ้ืนฟูบูรณะหลังการเกิดภัย 
 3.7 พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  3.7.1 ปรับปรุงกลไกและกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
ทุกขั้นตอน  
  3.7.2 ผลักดันการน้ าแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ( Strategic 
Environmental  Assessment:  SEA)  ให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายเพื่อน้ าไปสู่การปฏิบัติ  
  3.7.3 สร้างจิตส านึกความตระหนัก และปรับปรุงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  3.7.4 ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนและชุมชนเพ่ือสร้างพลังร่วม 
 3.8 การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและ
การแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและ
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ข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันเพื่อ
ปูองกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย ขาดการ
รายงาน และไร้การควบคุม ( Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU)  ติดตามและเฝูาระวัง
มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและการลงทุน ตลอดจน
สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่  5  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 
      และยั่งยืน  
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงภายใน และปูองกันปัญหาภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของชาติ   

1.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการ
ด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามทั้งภัยทางทหารและ
ภัยคุกคามอ่ืนๆ   

1.3 เพื่อสร้างความสอดคล้องระหว่างนโยบายด้านความมั่นคงให้สนับสนุนเสถียรภาพและการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สามารถพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ   

1.4 เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศ ในการสนับสนุนการรักษาความสงบ
สุขและผลประโยชน์ของชาติ 
2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  

เปูาหมายที่ 1 ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ  
ตัวชี้วัด 1.1 กิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์   
ตัวชี้วัด 1.2 คดีการล่วงละเมิดสถาบัน 

เปูาหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

ตัวชี้วัด 2.1 ความไม่มีเสถียรภาพทางการเมือง (ดัชนีสันติภาพโลก)  
ตัวชี้วัด 2.2 ผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งภายในประเทศ (ดัชนีสันติภาพโลก)  
ตัวชี้วัด 2.3 กิจกรรมที่ประชาชนมีส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

เปูาหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน   

ตัวชี้วัด 3.1 ความเสียหายและจ านวนการก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบ   
ตัวชี้วัด 3.2 รายได้ครัวเรือน จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย และอัตราการว่างงานในพื้นที่ 3 จชต.  
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ตัวชี้วัด 3.3 กิจกรรมสาธารณประโยชน์ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมด าเนินการ  
เปูาหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิก

อาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ 

ตัวชี้วัด 4.1 ความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน (ดัชนีสันติภาพโลก)  
ตัวชี้วัด 4.2 คดีที่เก่ียวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติ  

เปูาหมายที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหาร มีอันดับความเสี่ยงจากการ
ก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับที่ 20 ของโลก และมีอันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 
ของโลก  

ตัวชี้วัด 5.1 ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทางทหาร  
ตัวชี้วัด 5.2 ความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการก่อการร้าย (ดัชนีความเสี่ยงของโลก

ของ WEF) 
ตัวชี้วัด 5.3 ความเสี่ยงต่อการถูกคุกคามจากอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ (ดัชนีความปลอดภัย

ไซเบอร์ของโลกของ International Telecommunication Union: ITU )  
เปูาหมายที่ 6 จัดท าแผนงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงที่สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 

สังคม และสิ่งแวดล้อม  

3.  แนวทางการพัฒนา  
จากปัจจัยดังกล่าวได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาด้านความมั่นคงที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนและมีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ความมั่นคงของประเทศท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการสร้างเสถียรภาพ
ภายในประเทศ ลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อใจในอาเซียนและประชาคมโลก 
ในระยะ 5 ปี ได้แก่ 

3.1 การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
3.2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ  ภัยคุกคาม

ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 
3.3 การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
3.4 การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 

สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล 
3.5 การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่

เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่  6  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
      และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
1. วัตถุประสงค์  

1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
1.2 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนในท้องถิ่นได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
1.4 เพื่อพัฒนาระบบและกระบวนการทางก ฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วยความรวดเร็ว 

และเป็นธรรมแก่ประชาชน  

2. เป้าหมายและตัวชี้วัด  
เปูาหมายที่ 1 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ

ให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ ให้อยู่ในอันดับสองของอาเซียน เมื่อ
สิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12   

ตัวชี้วัด 1.1 อันดับประสิทธิภาพภาครัฐ จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ   
ตัวชี้วัด 1.2 อันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ จัดท าโดยธนาคารโลก  
ตัวชี้วัด 1.3 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณรายจ่ายประจ าปี   

เปูาหมายที่ 2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละประเภท ที่ได้รับรางวัลการบริหาร

จัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมด   
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

เปูาหมายที่ 3 เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่นให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 

ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น    
เปูาหมายที่ 4 ลดจ านวนคดีที่มีการพิจารณาตัดสินลงโทษผิดพลาด  

ตัวชี้วัด จ านวนคดี ที่มีการผิดพลาดหรือรื้อฟ้ืนใหม่ ซึ่งรัฐได้ชดเชยความเสียหาย   

3. แนวทางการพัฒนา  
3.1 ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส 

ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่
หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่  

3.2 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับเวลา เกิดความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ า  
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มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล สามารถตรวจสอบกระบวนการด าเนินงาน 
งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 

3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของประชาชน และภาค
ธุรกิจ  

3.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชน
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิง
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พ่ึงตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถ
จัดบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น  

3.5 ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต โดย 

 3.5.1 ปลูกฝังให้คนไทยไม่โกง 
 3.5.2 ปูองกันการทุจริต   
 3.5.3 ปราบปรามการทุจริต   
3.6 ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับ

ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพ่ือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียมีความมั่นใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกา เอื้อต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด าเนินธุรกิจ
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ า และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมีความถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท าผิดในที่ควบคุม โดย 

 3.6.1 ปฏิรูปกฎหมายให้ทันสมัย 
 3.6.2 ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพ 
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1.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครชัยบุรินทร์) 
วิสัยทัศน์ 

“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ไหม 
ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน และโลจิสติกส์” 

เป้าประสงค์รวม 
 1. เพ่ือยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลเข้าสู่ครัวโลก 
 2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศ
อาเซียน 
 3. เพ่ือพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ และการกระจายสินค้าในภูมิภาค และ
ประเทศอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู่ครัว
โลก 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไหม และการค้า
ชายแดน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ สู่ภูมิภาคและอาเซียน 

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  
 1. เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 2. เป็นแหล่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอารยธรรมและไหม 
 3. เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าชายแดน 
 4. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
~ 72 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

1.4 แผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
วิสัยทัศน์ 

“เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”  

เป้าประสงค์รวม 
 1. สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยเน้นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน ในภาคเกษตร 
ภาคอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 2. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว  
 3. เพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่งคง ด้านพลังงาน  
 4. เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่งคงทางสังคมให้ทั่วถึง  

ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning)  
 1. เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยั่งยืน 
 2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ 
 3. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการ สร้างมูลค่าเพิ่ม 

อย่างมีประสิทธิภาพและย่ังยืน 
เป้าประสงค์  
 1. ผลิตภาพการผลิตของภาคการเกษตรเพ่ิมข้ึน  
 2. ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
 3. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน  
 4. สินค้าและบริการมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตภาคการเกษตร  
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของมันส าปะหลังและอ้อย   
 3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผลิตภัณฑ์ไหมที่ได้มาตรฐาน  
 4. ร้อยละของผลิตภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
 5. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าสินค้าเกษตร  
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กลยุทธ์และแนวทาง  
1.การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร  
   1.1 การพัฒนาทรัพยากรการเกษตรให้เข้มแข็งและย่ังยืน  
 1.1.1 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่  เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างยั่งยืน  
 1.1.2 บริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานโดยการก่อสร้างระบบชลประทาน
ขนาดใหญ ่กลาง และเล็ก เพ่ือบรรเทาอุทกภัย ภัยแล้ง และเพ่ิมประสิทธิภาพการกระจายน้ า  
 1.1.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าภาคเกษตร เพ่ือสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
   1.2 พัฒนาผลิตภาพการผลิตสินค้าการเกษตร  ได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง อ้อยโรงงาน  พริก ยางพารา 
ตลอดห่วงโซ่อุปทานเชื่อมโยงการตลาด และเครือข่ายสินค้าเกษตร  
 1.2.1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  และสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์  
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัยผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด  
 1.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าปศุสัตว์และประมง  
 1.2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ไหมที่มีคุณภาพ  
 1.2.4 สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ เพ่ือลดต้นทุนการผลิตโดยส่งเสริมการใช้ปัจจัย
การผลิตทางการเกษตรที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบการจัดการด้านการตลาด  
 1.2.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการเกษตร  การกระจายทรัพยากรการผลิตทางการเกษตรในระดับ
ชุมชนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร  
 1.2.6 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีด้านการเกษตรที่เหมาะสมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือลดต้นทุนการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต และรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ  
 1.2.7 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย ์โดยการน าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้และพัฒนาองค์ความรู้ให้ชุมชน สนับสนุน
การผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าเกษตร และอาหาร  
 1.2.8 สนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแบบกลุ่มการผลิต  และส่งเสริมสินค้าเกษตร          
และเกษตรแปรรูปที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง และมีโอกาสทางการตลาด  
 1.2.9 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนและปลูกพืชพลังงานทดแทน  
 1.2.10 พัฒนาด้านการวางแผนพัฒนาการเกษตรและระบบสารสนเทศทางการเกษตร  เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการวางแผนการผลิต และการจ าหน่ายผลผลิต  
 1.2.11 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่ที่เหมาะสมและปรับเปลี่ยนการผลิต  ในพ้ืนที่ไม่
เหมาะสม  
   1.3 พัฒนาเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  
 1.3.1 สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร สถาบันเกษตรกร  สภาเกษตรกรแห่งชาติ  และเครือข่ายปราชญ์
ชาวบ้าน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเกษตรกร  
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 1.3.2 ส่งเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ  เกษตรทฤษฎีใหม่  เกษตรอินทรีย์  และการท า
เกษตรยั่งยืน  และลดการใช้สารเคมีในการผลิตสินค้าเกษตรและการปรับปรุงคุณภาพดิน   เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งให้กับเกษตรกร  
 1.3.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน  และการบริหารจัดการของสถาบันเกษตรกร  และพัฒนาการ
ด าเนินงานขององค์กรเกษตรกรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  
   1.4 พัฒนาพื้นที่การเกษตร และการถือครองท่ีดิน  
 1.4.1 วางระบบการถือครองที่ดินการจัดที่ดินท ากินและกระจายสิทธิ  โดยเร่งรัดการออกโฉนดที่ดินให้
ทั่วถึงและเป็นธรรม  
 1.4.2 เร่งรัดการออกเอกสารสิทธิ์ /จัดสรรที่ดินท ากินให้แก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ท ากิน  และประชาชนที่
ยากจนให้มีที่ดินเป็นของตนเองอย่างเป็นธรรม  
 1.4.3 ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากที่ดิน  โดยก าหนดแนวเขตการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม  ทั้งเขตเกษตร
เศรษฐกิจและการจัดท าผังเมือง และผังชุมชน  

2. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคอุตสาหกรรม  
   2.1 พัฒนาอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตร  
 2.1.1 พัฒนาประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิต (Productivity) ของภาคอุตสาหกรรม  
 2.1.2 ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพของจังหวัด  เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพลังงาน  อุตสาหกรรมสิ่งทอ          
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช  
 2.1.3 ส่งเสริมการสร้างคุณค่าสินค้าอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการเกษตรจากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 2.1.4 ส่งเสริมการพัฒนาระบบโลจิสติกส์อุตสาหกรรม  เพ่ือพัฒนาการผลิต  การขนส่งสินค้า
อุตสาหกรรมและสินค้าอ่ืน ๆ อย่างเป็นระบบ  
 2.1.5 ส่งเสริมและพัฒนาให้มีการรวมกลุ่มอุตสาหกรรมหรือกลุ่มสินค้า  (Cluster และ Supply 
Chain) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน  
 2.1.6 พัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรม  เพ่ือยกระดับความสามารถด้านการบริหารจัดการรวมทั้ง
เสริมสร้างความเป็นบรรษัทภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการ  เพ่ือพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงรุก และอยู่ร่วมกับชุมชนอย่างยั่งยืน  
 2.1.7 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนายกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม            
เพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  
   2.2 พัฒนาฝีมือแรงงานและบริหารจัดการแรงงานอย่างเป็นระบบ  
 2.2.1 สนับสนุนการฝึกอบรมแรงงานให้มีความรู้และพัฒนาทักษะฝีมือท่ีได้มาตรฐานสอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน  เพ่ือเตรียมการรองรับการเปิดการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีภายใต้ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งฝึกอาชีพอิสระให้กับคนหางานตามความต้องการของตลาดแรงงาน  
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 2.2.2 ส่งเสริมให้กลุ่มบุคคลพิเศษมีโอกาสและทางเลือกในการท างานภาคอุตสาหกรรม  และมีความ
เสมอภาคในการจ้างงาน  
 2.2.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อก าหนดมาตรฐานแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงานให้ได้รับสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน ส่งเสริมการคุ้มครองแรงงานนอกระบบให้ครอบคลุมมากขึ้น  
 2.2.4 พัฒนาระบบสารสนเทศบริหารจัดการด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบค่าจ้าง  
 2.2.5 ส่งเสริมความปลอดภัยในการท างาน  แรงงานสัมพันธ์  มีสวัสดิการแรงงานและมีหลักประกัน
ความมั่นคงในการด ารงชีวิต  
 2.2.6 จัดระเบียบบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวอย่างเป็นระบบ  จัดระบบแรงงานต่างด้าวให้เหมาะสม
กับความต้องการของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ  
 2.2.7 ส่งเสริมแรงงานให้เข้าสู่ระบบประกันสังคม  
   2.3 พัฒนาและส่งเสริมการท าเหมืองแร่โปแตช และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง  
 2.3.1 ผลักดันอุตสาหกรรมเหมืองแร่โปแตชของจังหวัดไปสู่นโยบายระดับชาติ  
 2.3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพ่ือรองรับการเกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากแร่โปแตช  

3. การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพของสินค้าและบริการ  
   3.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพ  
 3.1.1 เสริมสร้างศักยภาพองค์กรวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พัฒนาบุคลากรและผู้ประกอบการ
ให้มีความคิดในเชิงสร้างสรรค์ สามารถตอบสนองต่อความต้องการของภาคการผลิตและบริการ  
 3.1.2 ส่งเสริมการด าเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
โดยใช้ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นควบคู่กับองค์ความรู้สมัยใหม่  ส่งเสริมกิจกรรมการประกวดแข่งขัน           
การประยุกต์ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในกลุ่มเยาวชนและผู้ประกอบการ  
 3.1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนให้มีศูนย์กระจายและแสดงสินค้า  
และพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ  
 3.1.4 เสริมสร้างชุมชนให้มีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น องค์ความรู ้ เอกลักษณ ์
วัฒนธรรมในการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมของสินค้า มีการรวมกลุ่มผู้ผลิตเชิงธุรกิจพ่ึงพาตนเองได้  
   3.2 พัฒนาผู้ประกอบการและเครือข่ายด้านการตลาด  
 3.2.1 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการตลาดโดยเพิ่มบทบาทศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการให้ครอบคลุมสินค้า
และบริการ เพ่ือให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันได้  ตลอดจนเสริมสร้างองค์กรวิสาหกิจชุมชน (SMEs) ให้เกิด
ความเข้มแข็ง และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้  
 3.2.2 สร้างและเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในระดับจังหวัด  และภูมิภาคเพ่ือเพ่ิมช่องทางทาง
การค้า และกระจายผลผลิตจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคให้มีความรวดเร็วและท่ัวถึง  รวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่าย
การค้ากับประเทศเพ่ือนบ้าน  
 3.2.3 จัดตั้งศูนย์ประสานการลงทุนด้านอุตสาหกรรมและพาณิชกรรมในระดับจังหวัด  เพ่ือรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า  



 
~ 76 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
เป้าประสงค์  
 1. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
 2. สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  
 3. แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานเพ่ิมข้ึน  

ตัวช้ีวัด  
 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว  
 2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากสินค้าและบริการการท่องเที่ยว   
 3. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  

กลยุทธ์และแนวทาง  
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 1.1 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม  และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่มีศักยภาพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้เป็นจังหวัดท่องเที่ยวชั้นน าของภาคอีสาน  
 1.2 พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยว  ปรับปรุงมาตรฐาน  สิ่งอ านวย
ความสะดวก  ความปลอดภัย  และสุขอนามัย  ตลอดจนให้ความส าคัญกับการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการ
และผู้สูงอาย ุ 
 1.3 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบครบวงจรและท่องเที่ยวได้ตลอดปีและทุกฤดูกาล  
2. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  
 2.1 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมการตลาดของแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพไปยังตลาดการ
ท่องเที่ยวกลุ่มเปูาหมาย  
 2.2 ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและ
มูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว  
 2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และบริการให้มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ  
 2.4 พัฒนายกระดับมาตรฐานสินค้าชุมชน  และบริการ เพ่ือพัฒนาสินค้าการท่องเที่ยว  ที่สร้างสรรค์
จากเอกลักษณ์และวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพ่ิม  
 2.5 พัฒนาและปรับปรุงศูนย์สารสนเทศด้านการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการ
ท่องเที่ยวระดับจังหวัดเข้ากับการท่องเที่ยวในระดับชาติ เพ่ืออานวยการความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาว
ไทยและชาวต่างประเทศ  
3. ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลและย่ังยืน  
 3.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน และวิสาหกิจชุมชน  ให้เข้ามามี
บทบาทในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวที่บูรณาการเชื่อมโยงกับวิถีชีวิต  วัฒนธรรม และทรัพยากรธรรมชาติ
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน  
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 3.2 สนับสนุน พัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ  โดยสนับสนุนให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม  
 3.3 สนับสนุนชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  
 3.4 ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์จ าหน่ายสินค้าชุมชนเพื่อการท่องเที่ยว  เพ่ือเพ่ิมทางเลือก  ในการ
ประกอบอาชีพให้กับประชาชนในท้องถิ่น  
 3.5 การดูแลรักษาความปลอดภัยและให้บริการอานวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวอย่าง                  
มีประสิทธิภาพ  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างย่ังยืน   
เป้าประสงค์  
 1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความสมดุลและยั่งยืน  
 2. การใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 1. สัดส่วนของพ้ืนที่ปุาสมบูรณ์ต่อพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมข้ึน  
 2. สัดส่วนพื้นที่ปุาท่ีได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้คงสภาพสมบูรณ์  
 3. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการภัยพิบัติ  
 5. ระดับความส าเร็จของการบริหารจัดการใช้พลังงานทดแทน  

กลยุทธ์และแนวทาง  
1. การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม   
 1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และทุกภาคส่วน          
ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟ ูพัฒนา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพ  
 1.2 การบริหารจัดการที่ดินของรัฐเพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม  รวมทั้ง
แก้ปัญหาการบุกรุกท่ีดินของรัฐ และลดข้อพิพาทเก่ียวกับแนวเขตท่ีดินของรัฐ  
 1.3 ควบคุมการใช้ประโยชน์พื้นที่ต้นน้ าและการใช้สารเคมีการเกษตรในพื้นที่ต้นน้ าอย่างเข้มงวด  
 1.4 พัฒนาและฟ้ืนฟูคุณภาพดิน การแก้ไขปัญหาดินเค็ม  ดินขาดอินทรียวัตถุ  และการชะล้างพังทลาย
ของหน้าดิน ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
 1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรลุ่มน้ าและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการน้ า  และการจัดท าแผน
บริหารจัดการน้ าในแต่ละลุ่มน้ าอย่างบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาท้องถิ่น  อ าเภอ และจังหวัด /กลุ่ม
จังหวัด เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพการจัดการน้ า  
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2. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ  
 2.1 พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง  และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน  ตลอดจนสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของ
ท้องถิ่นและชุมชนเพ่ือให้เกิดความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม  
 2.2 ส่งเสริมให้ชุมชน  ท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชนเกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือให้เกิดความตระหนักและทัศนคติที่เป็นมิตรกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.3 เพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการกาจัดขยะมูลฝอยและการจัดการน้ าเสียชุมชน  
 2.4 ส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการก าหนดเขตและการจัดการเชิงพ้ืนที่อย่างมีส่วนร่วมในพ้ืนที่
อนุรักษ์ท่ีมีความส าคัญในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ ให้คนกับปุาอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน  
 2.5 พัฒนาระบบฐานข้อมูล  ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  การจัดการองค์ความรู้  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ    
ในการวางแผนและพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2.6 การสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพโดยการ
อนุรักษ์  การวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมท้องถิ่นและพืชพ้ืนบ้าน  เพ่ือสร้างนวัตกรรมในการผลิตสินค้า               
และบริการที่มีมูลค่าเพ่ิมตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์  
 2.7 ส่งเสริมเกษตรกร  ชุมชน และท้องถิ่นวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในการใช้
พลังงานทดแทน  การผลิตพืชพลังงานทดแทนการปลูกพืชพลังงานทดแทนในที่ดินรกร้าง  เพ่ือสร้างรายได้          
และลดรายจ่ายด้านพลังงาน  
3. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 3.1 การจัดท าแผนที่เพ่ือบ่งชี้พ้ืนที่เสี่ยงภัยทั้งในระดับหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และจังหวัด โดยจัดล าดับ
ความส าคัญพ้ืนที่เสี่ยง เพ่ือก าหนดแนวทางเฝูาระวัง และแนวทางบรรเทาและปูองกันผลกระทบ  
 3.2 พัฒนาการจัดการภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ  สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต  
โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการและสร้างเอกภาพในการบริหารจัดการ  
 3.3 พัฒนาระบบงานอาสาสมัคร โดยการวางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ  ให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล  
 3.4 สนับสนุนภาคเอกชน  สถานประกอบการ  โรงเรียน  และท้องถิ่น  ให้มีการเตรียมความพร้อม            
จัดท าแผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ และการซักซ้อมรับมือภัยพิบัติอย่างสม่ าเสมอ  
 3.5 พัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งมีขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน  
 3.6 การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้ทุกภาคส่วนได้ทราบ           
เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการร่วมกันด าเนินการแก้ไขและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 



 
~ 79 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เป้าประสงค์  
 1. ดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น  
 2. ประชาชนและชุมชนเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
 3. สังคม ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
 1. ร้อยละของประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาท่ีดีและมีคุณภาพ   
 2. ร้อยละของประชากรมีหลักประกันสุขภาพท่ีดีมีมาตรฐานและทั่วถึง  
 3. จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ิมสูงขึ้น  
 4. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของดัชนีมวลรวมความสุขของประชาชน  
 5. ร้อยละท่ีลดลงของการเกิดคดีอาชญากรรมในพื้นที่ 

 กลยุทธ์และแนวทาง  
1. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต  
 1.1 เพ่ิมศักยภาพและส่งเสริมให้ศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  มีบทบาทน าในการปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งร่วมกับครอบครัว ชุมชน และสถาบันการศึกษา ในการสร้างค่านิยมครอบครัว
อบอุ่น และการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรมนาความรู้  
 1.2 สร้างเครือข่ายชุมชน /ท้องถิ่น และทุกภาคส่วน  เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม   
เฝูาระวังทางวัฒนธรรมที่มีผลกระทบต่อการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมและพฤติกรรมของเด็กและเยาวชน             
และฟ้ืนฟูเผยแพร่สืบสานคุณค่าของวัฒนธรรม ประเพณ ีค่านิยม ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ดีงาม  
 1.3 สร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชน  และประชาชนผู้มีความรู้ความสามารถด้านวัฒนธรรมได้มีเวที
แสดงออก เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มวัฒนธรรมต่างๆ  ทั้งในระดับชุมชนและระดับท้องถิ่นอย่าง
ต่อเนื่อง   
 1.4 พัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนให้มีขีดความสามารถท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาความรู้
ทางวิชาการและสติปัญญาทางอารมณ์ท่ีเข้มแข็ง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาสังคม  
 1.5 เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่โดยส่งเสริมให้ภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชน  
สามารถวางและจัดท าผังเมือง  การจัดบริการขั้นพ้ืนฐาน  และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมในพ้ืนที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนที่และความต้องการของประชาชน ควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมาย 
ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยสาธารณะ และสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด  
 1.6 ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชนจากสภาวัฒนธรรมหมู่บ้าน                
สู่สภาวัฒนธรรมต าบล  
 1.7 ส่งเสริมให้เด็ก  เยาวชนและประชาชนได้ปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา  มีคุณธรรม จริยธรรม
และค่านิยมหลัก 12 ประการ  
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 1.8 ขยายโอกาสการมีงานท าและเพ่ิมทางเลือกในการประกอบอาชีพส าหรับประชาชนทุกกลุ่ม  
 1.9 ส่งเสริมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการออกกาลังกายเพ่ือสุขภาพ  โดยการจัด
กิจกรรมและเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกีฬาและนันทนาการ  
 1.10 ส่งเสริมและพัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพโดยการพัฒนา  และน าวิทยาศาสตร์
ทางการกีฬามาใช้อย่างจริงจัง  
 1.11 ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยมีการออกกาลังกายและเล่นกีฬาเป็นประจ า  เพ่ือเสริมสร้าง
สุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 1.12 ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองการการประกันสังคมอย่างทั่วถึง  
2. การพัฒนาการศึกษา  
 2.1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับสู่มาตรฐานสากล  ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการ
สอนเพ่ือการมีงานท าให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นในการสร้างกระบวนการเรียนรู้  โดยการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ในการสร้างกระบวนการเรียนรู้  ปลูกฝังจิตส านึกค่านิยมหลัก  12 ประการ คุณธรรม
จริยธรรม วัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 2.2 สร้างและกระจายโอกาสทางการศึกษาส าหรับประชาชนให้เข้าถึงบริการการศึกษาและแหล่ง
เรียนรู้ตลอดจนสร้างปัจจัยและสภาพแวดล้อมเพ่ือเอ้ือต่อการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างต่อเนื่อง
ให้กับคนทุกช่วงวัย  
 2.3 ส่งเสริมการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการจัด
การศึกษามุ่งสู่สากล พัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ เพ่ือการเรียนรู้ให้ทั่วถึงและเท่าเทียมกัน   
 2.4 สร้างความเสมอภาคและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษา  และสร้างหลักประกันโอกาสทาง
การศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้และผู้พิการ  รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการให้บริการ  และ
ช่วยเหลือทางการศึกษาให้กับผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส  
 2.5 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษากับชุมชน /วิสาหกิจชุมชน  ในการ
ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ช่างท้องถิ่น ทักษะอาชีพสู่ชุมชน รวมทั้งการรับรองและตรวจสอบคุณภาพสินค้าชุมชน  
 2.6 ส่งเสริมการผลิตและพัฒนากาลังคนให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน   
3. การพัฒนาการสาธารณสุข  
 3.1 เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบหลักประกันสุขภาพให้ประชาชนเข้าถึงบริการได้อย่างไม่เป็นอุปสรรค  
รวมทั้งพัฒนาระบบบริการสุขภาพให้มีคุณภาพมาตรฐาน  
 3.2 พัฒนาระบบบริการ  วิชาการและการบริหารจัดการทางการแพทย์และสาธารณสุข  ให้มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 3.3 พัฒนาระบบเฝูาระวัง  ปูองกันและควบคุมโรค  รวมทั้งการดูแลสุขภาพของคนในชุมชนโดยมุ่งเน้น
การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของเครือข่าย  
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3.4 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประเมินความเสี่ยงและเตือนภัยสุขภาพ  รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ  
 3.5 สนับสนุนสร้างแรงจูงใจ  ทักษะความรู้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขเพ่ือรองรับการขยายภารกิจใน
การปฏิบัติงานด้านพฤติกรรมสุขภาพและลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง โดยเชื่อมโยงการด าเนินการร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
 4.1 ส่งเสริมประชาชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย          
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข  สร้างกลไกชุมชนในการส่งเสริมประชาธิปไตยเพ่ือให้เกิดความสมัคร
สมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  
 4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรชุมชนและผู้น าชุมชนให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการ  และการมี
ส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคมของชุมชน  
 4.3 ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน  ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา
ชุมชน ผ่านกลไกการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน  
 4.4 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนชุมชนทั้ง  5 ด้าน ประกอบด้วย  ทุนมนุษย์ ทุนสังคม ทุนกายภาพ 
ทุนธรรมชาติ และทุนการเงิน ให้มีการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล   
5. การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
 5.1 พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานของรัฐแก่ประชาชน  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
เครื่องมืออันทันสมัยมาใช้ในการให้บริการเชิงรุก เพ่ืออานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน  
 5.2 พัฒนาสมรรถนะข้าราชการให้มีจิตส านึกสาธารณะ  มาตรฐานด้านคุณธรรม จริยธรรม                   
ธรรมาภิบาล และทัศนคติ ที่เอ้ือต่อการบริการประชาชน  
 5.3 สร้างจิตส านึกค่านิยม จรรยาบรรณ ของข้าราชการ  ในการปฏิบัติราชการด้วยคุณธรรม  จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการอย่างต่อเนื่อง  
 5.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดท าแผนพัฒนาในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งเสริมสร้างขีด
ความสามารถของอ าเภอในการประสานและบูรณาการแผนพัฒนาในระดับชุมชน  ต าบล  และอ าเภอ            
ให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดเพ่ือให้ระบบแผนและงบประมาณของจังหวัดสามารถแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาพื้นที่ได้ตรงตามความต้องการของประชาชน  
 5.5 ส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้  พัฒนาประสิทธิภาพในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลไปสู่ระบบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
6. การรักษาความม่ันคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 6.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน /ประชาชนในการรักษาความสงบเรียบร้อยของหมู่บ้าน /ชุมชน 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงรุก  และพัฒนาระบบการเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน /
ชุมชน โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)  
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 6.2 เร่งรัดปราบปรามการค้ายาเสพติด  และผู้มีอิทธิพลในทุกๆ  ด้าน ด าเนินการปูองกันมิให้กลุ่มเสี่ยง
ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติด  ตลอดจนบ าบัดฟื้นฟู  ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและติดตามช่วยเหลือให้สามารถกลับไป
ใช้ชีวิตในสังคมได ้โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม  
 6.3 สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนในสังคมให้มามีส่วนร่วมในการปูองกัน  และแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยให้
สอดรับกับยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  
 6.4 เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและระงับข้อพิพาทเบื้องต้น
รวมทั้งการรักษาความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความปลอดภัยและสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการปูองกัน
และปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที ่ 
 6.5 คุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนและผู้บริโภคเชิงรุก  เสริมสร้างความรู้   
ความเข้าใจและพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอานวยความยุติธรรม  
 6.6 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในด้านต่างๆของประชาชนโดยศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดและอ าเภอ  
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
วิสัยทัศน์ 
 “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรม เป็นแหล่งผลิตอาหารพลังงาน
ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพท่ีพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
พันธกิจ 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
 3. พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
 4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
 7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์หลัก 
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
 2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
 3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
 4. เกษตรกรมีรายได้สูงข้ึน 
 5. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
 6. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 7. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 8. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม
อาเซียน 
 9. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
 10. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ สามารถน ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวม 
ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. เด็ก เยาวชน และประชาชนสามารถเข้าถึงและได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพมากข้ึน 
 2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
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มาตรการ  
1. มีศูนย์ความเป็นเลิศทางการศึกษาท่ีเทียบเคียงระดับประเทศ 
2. สร้างแรงจูงใจให้ครูดี ครูเก่ง มาร่วมจัดการเรียนการสอนที่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึนและส่งเสริมขีด

ความสามารถของครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน 
3. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและสารสนเทศ (ICT) ในการเชื่อมโยงการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

เข้าสู่จังหวัดชัยภูมิ 
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 
 6. ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนและแรงงานฝีมือในท้องถิ่นให้มีขีดความสามารถ
พร้อมรองรับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ปัญหาการเจ็บปุวยด้วยโรคพ้ืนฐานทั่วไปของประชาชนในจังหวัดลดลง 
 2. รายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น 
 3, ปัญหาด้านยาเสพติดและอาชญากรรมลดลง 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมการแก้ปัญหาส าคัญด้านสาธารณสุขพ้ืนฐานของจังหวัดชัยภูมิ 
 2. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 3. สร้างชุมชนเข้มแข็ง มีเอกภาพ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนที่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. สินค้าการเกษตรหลักมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
 2. สินค้าการเกษตรที่เป็นความหวังในอนาคตมีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น 
 3. รายได้ภาคเกษตรต่อครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มมากขึ้น 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตต่อไร่ในพืชหลัก ได้แก่ ข้าว อ้อย และมันส าปะหลัง 
 2. ส่งเสริมการผลิตพืชและสัตว์เศรษฐกิจที่เป็นความหวังในอนาคต ได้แก่ พริก ยางพารา โค เนื้อ
โคราชวากิว และไก่บ้านโคราช 
 3. สร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่จังหวัดชัยภูมิมากข้ึน 
 2. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มสูงข้ึน 

มาตรการ 
 1. ส่งเสริมและเร่งรัดการประชาสัมพันธ์เชิงรุกด้านการท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิให้เป็นรูปธรรม 
 2. ปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเดิม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และมี
ภูมิทัศน์ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ 
 3. ปรับปรุงและพัฒนาตัวเมืองชัยภูมิให้น่าอยู่ เกิดอัตลักษณ์ที่โดดเด่น และยังคงความเป็นแหล่งภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ความเคารพและศรัทธาต่อเจ้าพ่อพระยา
แล 
 5. พัฒนาจังหวัดชัยภูมิให้เป็นแหล่งปลูกไม้ดอก ไม้ประดับส าคัญของประเทศ 
 6. ส่งเสริมขีดความสามารถของบุคลากร ด้านการท่องเที่ยวภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ชุมชนพ่ึงพาตนเองด้านพลังงานทดแทนของชุมชนได้มากข้ึน 
 2. ท้องถิ่นมีรายได้จากการผลิตและจ าหน่ายพลังงานทดแทน 
 3. ชุมชนให้ความตระหนักและร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีคุณค่า 

มาตรกร 
 1. ส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนสร้างพลังงานเพื่อเศรษฐกิจชุมชน 
 2. พัฒนาการบริหารจัดการพืชพลังงานอย่างครบวงจร 
 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนในการผลิตพลังงานทดแทน 
 4. ส่งเสริมการสร้างความตระหนักในการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่
ประเทศในประชาคมอาเซียน 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 1. มีมูลค่าการค้าสูงในเขตการพัฒนาพิเศษของจังหวัดชัยภูมิ 
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มาตรการ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและโลจิสติกส์ในภูมิภาค 

 2. สนับสนุนการพัฒนาความเชื่อมโยงของระบบการขนส่งภายในท้องถิ่นให้เชื่อมต่อกับส่วนกลาง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและย่ังยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. มีพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ิมข้ึน 
 2. ปริมาณน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 3. ปัญหาปริมาณขยะชุมชนลดลง 

มาตรการ 
 1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรปุาไม้ให้มีจ านวนเพิ่มขึ้น 
 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นในการจัดให้มีแหล่งน้ าขนาดใหญ่และแหล่ง
น้ าชุมชน เพื่อเพ่ิมปริมาณและรองรับการใช้น้ าในภาคการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 3. การน าเทคโนโลยีสนับสนุนการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพและเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ของท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี มีประสิทธิภาพ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

 1. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลงานการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2. บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีขีดความสามารถสูงในการให้บริการ 
 3. ภาคประชาชนมีส่วนร่วมสูงในการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มาตรการ 
 1. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาระบบคุณภาพของการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้
ตามเกณฑ์มาตรฐานการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 2. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพ่ือสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
 4. สร้างความตระหนักและจิตส านึกในการให้บริการแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.6 การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  
(นายสุขสันต์  ช านาญกุล)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  
 นโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ในการแถลงนโยบายต่อสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  วันที่  2  ธันวาคม  2556  เป็นดังนี้ 

1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
การพัฒนาการเมืองการบริหาร  เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550 
ที่ได้ให้ความส าคัญกับการกระจายอ านาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้ความอิสระแก่ท้องถิ่นในการก าหนดนโยบาย  
การบริหาร การเงิน การคลัง การบริหารงานบุคคล   
 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามภารกิจที่เพ่ิมข้ึนขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ตลอดจนการเสริมสร้างจิตส านึกของพนักงานเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างในการบริการประชาชนให้ได้รับ
ความสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพ่ึงพอใจดังนี้ 
  1.1 พัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ให้ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล  ที่มีหลักการ
บริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  มีมาตรฐานในการบริหารงานเชิงรุกอย่างมี
ประสิทธิภาพและยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้าง ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลอันส าคัญของ
ต าบลหนองบัวโคกสร้างบุคลากรให้มีคุณภาพและมีจิตส านึกในการบริการเพ่ือรองรับการบริการแต่ละด้านให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 
  1.2 ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการหมู่บ้านที่ด าเนิน
กิจกรรมและโครงการต่างๆ โดยชุมชนและเพ่ือชุมชนรวมทั้งการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  เพ่ือพัฒนา
ยกระดับการขับเคลื่อนไปสู่ทิศทางของเมืองน่าอยู่  ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน 
  1.3 เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้และน าเงินรายได้มาพัฒนาต าบลหนองบัวโคก  
อย่างทั่วถึง เป็นธรรม รวมทั้งรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนตามครรลองระบอบประชาธิปไตย  ตั้งแต่เริ่ม
กระบวนการ ร่วมคิด ร่วมตรวจสอบ โปร่งใสและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ 
 

2. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสภาพแวดล้อมของต าบล เพ่ือส่งเสริมศักยภาพเศรษฐกิจ และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชน เป็นการวางรากฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการเป็นศูนย์กลางในการ
ให้บริการดังนี้ 
  2.1 พัฒนาระบบการก่อสร้าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ การขยายเขตไฟฟูา 
และติดตั้งไฟฟูาสาธารณะให้ทั่วถึงทุกพ้ืนที่  ประชาชนมีไฟฟูาในครัวเรือนใช้ตามความเหมาะสม 
  2.2 จัดส ารวจถนนทุกเส้นทางและปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สามารถรองรับการขยายตัว
ของหมู่บ้าน และพ้ืนที่ต่าง ๆ ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบต าบลหนองบัวโคก และรอยต่อระหว่างท้องถิ่นให้สามารถ
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก ทางเชื่อมระหว่างต าบล  เพื่อขนส่งพืชผลทางการเกษตร 
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2.3 พัฒนาแหล่งน้ าที่ตื้นเขินให้มีคุณประโยชน์ด้วยการขุดลอกคูคลอง และจัดท าฝายกั้นน้ า  
เพ่ือเป็นแหล่งเก็บกักน้ าไว้ใช้ฤดูแล้ง 
  2.4 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าให้เกิดประโยชน์เพื่อการบริโภค อุปโภค และเพ่ือการเกษตร 
ของพ่ีน้องประชาชนในระยะยาว และให้เกิดความยั่งยืนต่อไป 
  2.5 สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการท าแผนพัฒนาต าบล  เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาต าบลให้ตรงตามความต้องการของประชาชน 

3.  นโยบายการพัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม 
 การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการปฏิรูปเพื่อพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้ อันเป็นเงื่อนไข
ไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ ให้ประชาชนทั้งปวงได้รับโอกาสเท่าเทียมกันสามารถท่ีจะเรียนรู้และฝึกอบรม
ได้ตลอดชีวิต และมีปัญญาเป็นทุนไว้สร้างงานและสร้างรายได้ และน าพาท้องถิ่นให้รอดพ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ
และสังคม โดยยึดการศึกษา สร้างงาน  สร้างคน และสร้างชาติ ตลอดจนการส่งเสริม  สนับสนุนด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนี้ 
  3.1 สนับสนุนและส่งเสริมและพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวันเรียน  ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กที่น่าอยู่ และพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศด้านพัฒนาการของเด็ก ในมิติต่าง ๆ อาทิ เช่น ด้านร่างกาย อารมณ์ 
จิตใจ สังคมสิ่งแวดล้อม และสติปัญญา เป็นต้น 
  3.2 สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาท่ีทันสมัย ทันโลกทันเหตุการณ์  
  3.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนที่มีอยู่
ในเขตต าบลหนองบัวโคกให้สามารถพัฒนาทางการเรียน การสอน ให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.4 สนับสนุนและเสริมการท านุบ ารุงและรักษาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น พร้อมทั้งฟ้ืนฟูต่อยอดแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน 

  4.  นโยบายด้านสังคมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อน ามาใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบอาชีพ 
4.2 ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มีการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การปูองกันโรค        

การระงับโรคติดต่อโดยการประสานงานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้มีสุขอนามัยที่ดี 
4.3 ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในทางสร้างสรรค์ เพื่อให้เด็ก เยาวชนได้มีโอกาสในการแสดง 

ความสามารถของตนเอง เช่น  จัดให้มีลานกีฬาหมู่บ้าน แข่งขันกีฬา จัดอบรมเยาวชน และการให้เยาวชนได้มี
การรวมกลุ่มท ากิจกรรมร่วมกัน 

4.4 ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการให้มีความรู้ ความสามารถ        
ในการด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
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4.5 จัดเตรียมความพร้อมในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยจัดการอบรมทบทวน
ความรู้ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการช่วยเหลือประชาชน และจัดตั้งศูนย์อ านวยการประสานงานช่วยเหลือ
ประชาชน 

5.  นโยบายด้านการพัฒนาประสิทธิภาพในการส่งเสริมงานสุขภาพและสวัสดิการทางสังคม 
  5.1 ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการบริการสาธารณสุข        
ขั้นพ้ืนฐาน ประชาชนโดยกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.)  โดยมีกองทุนหลักประกันสุขภาพ                   
ซึ่งมีงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งเพ่ือเป็นทุนในการด าเนินงานในการดูแล
สุขภาพของชุมชนอย่างท่ัวถึง คลอบคลุมทุกเพศ ทุกวัยของชุมชน  
   5.2 ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการออกก าลังกายของประชาชน ให้มีร่างกายและสุขภาพที่แข็งแรง 

5.3 ด าเนินการควบคุมปูองกัน และระงับโรคติดต่อ ที่เป็นอันตรายของคนในชุมชน  
5.4 เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค 
5.5 สนับสนุนกิจกรรม โครงการพัฒนาศักยภาพของ อสม. ผู้สูงอายุ และอ่ืนๆ 

  5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาสุขภาพของ อบต.หนองบัวโคกให้สามารถ           
เป็นแผนพัฒนาสุขภาพที่เชื่อมโยงกับแผนการพัฒนาสุขภาพ ของจังหวัดชัยภูมิ 
  5.7 จัดให้มีสวัสดิการทางด้านสุขภาพอนามัย การช่วยเหลือผู้ตกอยู่ในสภาวะยากล าบาก  
เช่น การสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ปุวยเอดส์  ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นธรรม             
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

6. นโยบายด้านส่งเสริมการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6.1 จัดให้มีเครื่องมือและสถานที่ก าจัดขยะที่มีประสิทธิภาพ ไร้มลพิษ 
6.2 ส่งเสริมให้มีการปลูกต้นไม้ในวันส าคัญ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว และลดมลภาวะโลกร้อน 

รักษาความสะอาดของแม่น้ า คูคลอง โดยการก าจัดวัชพืชในแม่น้ าให้เป็นแหล่งท าการประมงของประชาชน   
และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

6.3 ตรวจสอบแนวเขตพ้ืนที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
         6.4 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

7. นโยบายด้าน เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในท้องถิ่น 
 ส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง
ทุกคน ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและจริยธรรมบริหารราชการตามหลักการมีส่วนร่วมในการสร้าง ความ
สมานฉันท์ของทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดความสามัคคี 
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
2.1 วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ เพ่ือให้เห็นถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ       
ซึ่งเป็นจุดหมายที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ดังนี้ 

  “หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่  เคียงคู่ธรรมาภิบาล  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม  ประชาชนอยู่ดีตามวิถี เศรษฐกิจพอเพียง” 

2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคกได้วิเคราะห์สภาพปัญหา จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 

อุปสรรค  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนา      
จ านวน  5 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ และความต้องการ          
ของประชาชนในท้องถิ่น เป็นดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการสัญจร การคมนาคมมีความสะดวกและปลอดภัย  
2. ประชาชนได้รับบริการสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอและท่ัวถึง 
3. ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ืออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรให้เพียงพอ  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของเส้นทางคมนาคมท่ีมีการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น  
2. ร้อยละของระบบสาธารณูปโภคท่ีมีการก่อสร้างหรือปรับปรุง 
3. ร้อยละของแหล่งน้ าเพื่ออุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่มีการปรับปรุง  

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาเส้นทางการคมนาคม 
2. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค 
3. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 

ค่าเป้าหมาย 
1. เส้นทางการคมนาคมได้รับการก่อสร้าง หรือปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ 7 สาย  
2. ประชาชนเข้าถึงการบริการจัดระบบสาธารณูปโภคของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี 
3. เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีแหล่งน้ าเพื่อใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 

5 ต่อปี 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน 
 เป้าประสงค์ 

1. เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบอาชีพ และเพ่ิมรายได้  
2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
3. ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของรายได้จากการประกอบอาชีพ  
2. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการประกอบอาชีพเกษตร  
3. ร้อยละของจ านวนครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้  

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาอาชีพ และยกระดับรายได้  
2. กลยุทธ์การส่งเสริมให้ความรู้ทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีทางการเกษตร  
3. กลยุทธ์การส่งเสริมการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ค่าเป้าหมาย 
1. จ านวนครัวเรือนมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบอาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของครัวเรือน

ทั้งหมด 
2. กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรในพ้ืนที่ 11 หมู่บ้าน น าความรู้ไปพัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 60 ของเกษตรกรทั้งหมด 
3. จ านวนครัวเรือนมีความเป็นอยู่แบบพอเพียงและพ่ึงตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของครัวเรือน

ทั้งหมด และเพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 ต่อปี 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
เป้าประสงค์ 
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
4. ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
6. ส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
7. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 



 
~ 92 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการจัดการศึกษาท้องถิ่นท่ีได้มาตรฐาน  
2. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. ร้อยละของการส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ร้อยละของการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
6. ร้อยละของการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
7. ร้อยละของประชาชนที่ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข 
8. ร้อยละของเด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

รวมถึงการบ าบัดฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาการศึกษา 
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
3. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
4. กลยุทธ์การส่งเสริมด้านสาธารณสุข 
5. กลยุทธ์การพัฒนาสังคม การจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
6. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ค่าเป้าหมาย 
1. เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวัน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. มีกิจกรรมที่ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรมต่อปี 
3. มีกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการออกก าลังกายครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
4. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ต่อปี  
5. ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพดีข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี 
6. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
7. ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพติดอาชญากรรมในชุมชนลดลงมากกว่าร้อยละ 60 ต่อไป 
8. เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีจิตส านึก เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 

ในการบริหารจัดการ  
2. เพ่ือสร้างทัศนียภาพที่สวยงามในชุมชน ให้มีความร่มรื่น สวยงาม 
3. เพ่ือบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. กลยุทธ์การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของการด าเนินการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.  ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการด าเนินการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ค่าเป้าหมาย 
1. ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี ในพื้นที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ   
2. ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงามเป็นประจ าครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
3. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 

เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรมีความรู้ และคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองในระบอบประชาธิปไตย 
3. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาตรงตามความ

ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
4. พัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส และประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

กลยุทธ์ 
1. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
2. กลยุทธ์การพัฒนาการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาระบอบประชาธิปไตย

และมีส่วนร่วมตรวจสอบ 
3. กลยุทธ์การพัฒนารายได้ท้องถิ่นและระบบการจัดเก็บภาษี 
4. กลยุทธ์การพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการประชาชน 

ตัวช้ีวัด 
1. ร้อยละของการด าเนินการพัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงานส่วนต าบล สมาชิกสภา อบต. ให้มีความรู้

คุณธรรมคุณและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
2. ร้อยละของการด าเนินการบริหารการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย  
3. ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล และได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. ร้อยละของการด าเนินการส่งเสริมการพัฒนารายได้โดยการปรับปรุงแหล่งรายได้ วิธีการหา

รายได้ รวมทั้งระบบการจัดเก็บภาษีการท ากิจการพาณิชย์ของ อบต . 
5. ร้อยละของการด าเนินการสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน 

ค่าเป้าหมาย 
1. บุคลากรได้รับการพัฒนาความรู้คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ 
2. ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของบุคลากร 100 เปอร์เซ็นต์ 
3. ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ได้รับทราบผลการปฏิบัติงานของ อบต. 
4. การจัดเก็บรายได้ของ อบต. เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี 
5. ประชาชนในพื้นท่ีไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการบริการประชาชน 
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2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
“เป็นต าบลเกษตรก้าวหน้า ผลผลิตพืชไร่มีคุณภาพ” 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ กับยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลหนองบัวโคก 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและ
การเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน  และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิตการจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิมอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและแก้ไขปัญหาความยากจน  เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน  และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพ  และเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่ว ม 
เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 
3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ  และเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก โดยน าข้อมูลพื้นฐาน
ที่ส าคัญ ผลการพัฒนาที่ผ่านมา ศักยภาพการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคมและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
สามารถน ามาวิเคราะห์ศักยภาพ โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis ดังนี้ 

1. ปัจจัยภายใน  ( Internal Factors)  พบว่าจุดแข็ง ( S) หรือข้อได้เปรียบ และจุดอ่อน ( W)           
หรือข้อเสียเปรียบที่ส าคัญมีดังนี้ 

 1.1 จุดแข็ง (Strength = S) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
 (1)  พ้ืนที่ของต าบลหนองบัวโคกมีความเหมาะสมในการท าการเกษตร เพราะสามารถปลูก

พืชเศรษฐกิจได้หลายชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันส าปะหลัง พริก ฯลฯ 
 (2) ต าบลหนองบัวโคกเป็นแหล่งศูนย์กลางการคมนาคม ระหว่างภาคกลางสู่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (3) มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา 4 แห่ง และมัธยมศึกษา 1 แห่ง สามารถรับให้บริการ
การศึกษาได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 

 (4) มีหน่วยงานให้บริการในต าบลอย่างหลากหลาย ได้แก่ ไปรษณีย์ ด่านปุาไม้ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพ  ต าบลหนองบัวโคก สถานีต ารวจภูธรหนองบัวโคก จุดตรวจทางหลวง 

 (5) มีการบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างส่วนราชการต่างๆ ในพ้ืนที่  
 (6) มีศักยภาพในการให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 (7) มีองค์กรชุมชนเข้มแข็ง เป็นแรงขับเคลื่อนภาคประชาสังคม ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
 (8) มีพ้ืนที่เหมาะแก่การรองรับการลงทุน และมีโรงงานรองรับการผลิตวัตถุดิบทางการเกษตร  

1.2 จุดอ่อน (Weakness = W) ของต าบลหนองบัวโคก ประกอบด้วย 
(1) ขาดการจัดการด้านผังเมือง การก าหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างอาคาร 
(2) เด็กและเยาวชนบางส่วนไม่นิยมศึกษาต่อในระดับสูง ท าให้เกิดการว่างงาน และเกิด

ปัญหาทางสังคม 
(3) ผู้ปกครองขาดความม่ันใจในการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในพ้ืนที่ โดยส่งเข้าศึกษาในตัว

อ าเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด 
(4) ไม่มีแหล่งต้นน้ า มีแหล่งกักเก็บน้ าแต่ไม่มีประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ า เนื่องจากเป็น

พ้ืนที่ราบสูง ระบบชลประทานยังไม่ดีพอ และน้ าเพื่ออุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการ 

(5) ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
(6) มีการระบาดของยาเสพติด เนื่องจากเป็นพื้นที่ติดต่อระหว่างภาคกลางสู่ภาคอีสาน จึงเป็น

เส้นทางล าเลียงยาเสพติด 



 
~ 97 ~ 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

(7) พ้ืนที่บางแห่งเป็นดินเค็ม และดินทรายท าการเกษตรไม่ได้ผลเท่าท่ีควร หรือผลผลิตทาง
การเกษตรมีคุณภาพต่ า 

(8) มีการใช้สารเคมีในปริมาณมากในภาคเกษตรกรรม 
(9) ประชาชนขาดวินัยทางการเงิน เป็นเหตุให้มีหนี้สินในครัวเรือน 
(10) กลุ่มอาชีพยังไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง  

2. ปัจจัยภายนอก  (EXternal Factors)  )  พบว่าโอกาส (O) และอุปสรรค (T) ที่ส าคัญมีดังนี้ 
 2.1 โอกาส (Opportunity=O)  
 (1) หน่วยงานระดับจังหวัดสามารถสนับสนุนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ี

มีแผนงาน/โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 (2) พ้ืนที่ต าบลหนองบัวโคกเป็นพื้นที่ท่ีเหมาะแก่การลงทุน สามารถรองรับการเติบโตทาง

ธุรกิจการลงทุนได้ในอนาคต 
 (3) การขยายตัวในธุรกิจการลงทุนสามารถจัดเก็บรายได้เพ่ิมข้ึนท าให้มีงบประมาณในการ

พัฒนาท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 
 (4) รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาแหล่งน้ า ก่อสร้างระบบชลประทานเข้าสู่พื้นที่ สามารถ

พัฒนาให้เป็นแหล่งกักเก็บน้ าขนาดกลางได้ 
2.2 อุปสรรค (Threat=T) 

 (1) ไม่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ในการก่อสร้างสนามกีฬาและสวนสาธารณะที่ได้มาตรฐาน  
 (2) ประชาชนมาจากหลายพื้นที่ หลากหลายชุมชน ซึ่งมีพ้ืนฐานทางความรู้และสังคมต่างกัน  
 (3) พ้ืนที่ในต าบลเป็นบริเวณกว้าง ประชาชนอยู่อย่างกระจัดกระจาย ท าให้การบริการ

สาธารณะอาจไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 
 (4) ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึนจากการได้รับการถ่ายโอน แต่

งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอต่อภารกิจ ท าให้การตอบสนองความต้องการของประชาชนยังไม่
ทั่วถึงครอบคลุมเท่าท่ีควร 

 (5) เป็นพื้นที่ทางผ่านของยาเสพติด เป็นเหตุให้ปัญหาสังคมนับวันจะททวีความรุนแรง 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก ท าให้
สามารถก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างถูกต้อง สามารถเสริมศักยภาพการพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนได้ 
3.2.4 ผลการวิเคราะห์การพัฒนาแบบบูรณาการ (Integration) ในเชิงพื้นที่และการพัฒนาท้องถิ่นสู่ความ
เชื่อมโยงการพัฒนาระดับอ าเภอ จังหวัด และประเทศ 
  ตามท่ีกลุ่มประเทศในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จ านวน 10 ประเทศ ได้รวมตัว
จัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( Association of South East AsianNations หรือ ASEAN)           
ซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศ ระดับภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในช่วงตั้งแต่ ปี 2510 ถึง 2534 
สมาคมอาเซียนให้ความส าคัญด้านการเมือง และความมั่นคง มุ่งส่งเสริมสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาค 
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ต่อมาในปี 2535 ประเทศไทยในฐานะสมาชิกสมาคมอาเซียนได้ผลักดันให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจของ
กลุ่มประเทศในอาเซียน โดยให้มีการจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน  ( ASEAN Free Trade Area) หรือ อาฟต้า 
(AFTA) ในการลดภาษีศุลกากร ระหว่างกันเหลือร้อยละ 0-5 เป็นที่เรียบร้อยเมื่อปี 2551 ซึ่งได้ส่งผลให้
ปัจจุบันบริบทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศใน
อาเซียนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยเฉพาะการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาคและภูมิภาคใกล้เคียง คือ จีน 
และอินเดีย ตลอดจนภูมิภาคอ่ืน เช่น สหภาพยุโรป อีกท้ังได้เกิดปัญหาความท้าทาย ความม่ันคงในรูปแบบใหม่ 
เช่น โรคระบาด การก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์  สิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ ท าให้อาเซียนจ าเป็นต้อง
ปรับตัว  เพ่ือให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ระหว่างประเทศ ประกอบกับ ที่ประชุมสุด
ยอดผู้น าอาเซียนปี 2550 (2007)  ณ เมืองเบซู ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้น าอาเซียนได้ตกลงให้มีการจัดตั้ง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community–AEC)  ซึ่งเปูา หมายส าคัญของการสร้าง
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบด้วย 
  1. เพ่ือให้อาเซียนเป็นฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า ทุน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 
ได้อย่างเสรี 
  2. เพ่ือสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  3. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค ลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิก
เก่าและสมาชิกใหม่ 
  4. เพ่ือบูรณาการเศรษฐกิจของอาเซียนเข้ากับเศรษฐกิจโลก โดยผ่านการจัดท าข้อตกลง
การค้าเสรี (FTA) กับประเทศนอกภูมิภาค 

  การก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศในสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้       
ในกรณีของประเทศไทย ส่วนที่ส าคัญ คือ การปรับตัวและการเตรียมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่น ในการก้าว
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่น ไม่มีมาตรการหรือแผนรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ก็จะเกิดความเสียเปรียบทางด้านการแข่งขัน การตลาด ตลอดจนทางด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และการสร้างชุมชนท้องถิ่นท่ีมีวิสัยทัศน์ 
ให้มีความสามารถในการบูรณาการเศรษฐกิจของประชาคมอาเซียนให้เข้ากับบริบทของชุมชนท้องถิ่น องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีภารกิจส าคัญในการจัดบริการสาธารณะให้ตอบสนองความต้องการของประชาชน   
ในท้องถิ่น จ าเป็นต้องเล็งเห็นถึงความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด้วยการสร้างความรู้         
ความเข้าใจ ให้กับประชาชน โดยก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้สามารถรองรับผลกระทบที่จะเกิดข้ึน เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน 
ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องวางแผน และเตรียมความพร้อมในการรองรับผลกระทบ จากการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนที่มีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในท้องถิ่น 7 ด้าน ดังนี้ 

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสร้างเครือข่ายคมนาคม ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ท า
ให้เกิดการรวมตัวของเศรษฐกิจที่มีมูลค่า และมีช่องทางการกระจายสินค้าเพ่ิมมากข้ึนนอกจากนั้น จะเกิดการ
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เรียกร้องจากกลุ่มนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยให้มีการพัฒนาเครือข่ายการคมนาคม เพื่อให้การ
เคลื่อนย้ายสินค้าและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นต่อการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟูาและประปา ซึ่งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอาจไม่สามารถด าเนินการได้โดยล าพัง จ าเป็นต้องประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

  2. การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน  การหลั่งไหลเข้ามาของทุนต่างชาติที่จะ
เพ่ิมมากข้ึนส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องทบทวนบทบาทในการดูแลและช่วยเหลือกลุ่มผู้ผลิตในพื้นที่             
โดยอาจจะต้องมีนโยบายในการส่งเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพเสริมเปิดรับวิสัยทัศน์ในกระบวนการ
ผลิตแบบใหม่ เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตให้เป็นมาตรฐานเท่าเทียมกับระดับสากล 

  3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปูาหมายเรื่องการสร้างความยั่งยืนด้าน
สิ่งแวดล้อมของประชาคมอาเซียน ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเร่งปรับระบบการบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะต้องดูแลทรัพยากรและจัดการอย่างเป็นระบบ โดยเน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน เน้นการจัดการบนพื้นฐานของความเป็นเจ้าของร่วมกัน เพ่ือสร้างความรัก 
ความหวงแหนในทรัพยากร และก่อเกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างไรก็ตาม ต้องไม่ลืม
เรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการจัดการที่
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจต้องทบทวนขอบเขตอ านาจหน้าที่ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้มีการบูรณาการการท างานร่วมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเตรียมรับผลกระทบจากปัญหา
สังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนย้ายแรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี อาทิ โรคระบาด ความ
ขัดแย้งทางสังคมและเชื้อชาติ  และอาชญากรรม ข้ามชาติ อาทิ ยาเสพติด การค้ามนุษย์ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นต้องเน้นการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานที่ก าหนดในแต่ละงานหรือกิจกรรมอย่างเคร่งครัด 
รวมทั้งจะต้องจัดสวัสดิการสังคมส าหรับเด็ก กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทั่วถึง 
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับการเข้าถึงการดูแลสุขภาพของคนในชุมชน ซึ่งจะ
ท าให้ชุมชนมีการด ารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  5. การรักษาความสงบเรียบร้อย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีบทบาทในการเฝูาระวัง
ปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึนรวมทั้งอาจต้องพัฒนาระบบและจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนร่วมกับชุมชนในการก าหนดกติกาและหลักเกณฑ์ของชุมชนให้ทุกคนอยู่ร่วมกัน
ได้ภายใต้แนวคิดสังคมที่เอ้ืออาทรและมีความมั่นคง 

  6. การจัดการด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี การศึกษาเป็นจุดเริ่มต้นของ
การพัฒนาด้านต่างๆ เสมือนประตูเชื่อมกับโลกภายนอก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีหน้าที่ในการจัดและ
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ส่งเสริมการศึกษาให้แก่ประชาชนและชุมชนต้องพัฒนาประชาชนและชุมชนให้สามารถก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ได้โดยต้องเน้น “การพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ” ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา โดย
ปรับหลักสูตรการเรียนการสอน ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้านในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการ
สื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุนครูผู้สอนให้มีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศสมาชิกและน า
เทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีความเป็นสากลและมี
คุณภาพ นอกจากนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท าข้อมูลที่จ าเป็นต่อแรงงานต่างชาติ เป็น
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ส าหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีนั้น 
นอกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสิ่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมของประเทศเพ่ือนบ้านใน
อาเซียนแล้ว ยังต้องเป็นสื่อกลางในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเชิงวัฒนธรรมระหว่างประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนในประเทศอาเซียนอื่นที่มีพรมแดนติดต่อกัน ซึ่งมักจะมีวัฒนธรรมที่
คล้ายคลึงกัน การจัดกิจกรรมเช่นนี้จะช่วยให้ประชาชนมีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากข้ึน 

   7. การปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อาจต้องมีการจัดตั้งหน่วยงานด้าน
วิเทศสัมพันธ์ โดยเฉพาะในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเนื้องานด้านการต่างประเทศและความร่วมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน และเพ่ือให้สามารถสื่อสารท าความเข้าใจกับประชาชนจากประเทศอ่ืนที่มาติดต่อราชการได้ 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ปัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
พ้ืนที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน 
   1.1 ปัญหาด้านการคมนาคม - ถนนส่วนใหญ่เป็นหลุม เป็นบ่อ 

การคมนาคมไม่สะดวก 
- ทุกหมู่บ้าน - ก่อสร้างถนน ปรับปรุง 

ซ่อมแซมถนนเดิมให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 

   1.2 ปัญหาด้านไฟฟูาสาธารณะ  
 

- ไฟฟูาสาธารณะยังไม่ทั่วถึง 
รวมถึงไฟฟูาส่องสว่าง 
 

- ทุกหมู่บ้าน - สามารถขยายเขตไฟฟูา 
และมีไฟฟูาส่องสว่าง
ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 

   1.3 ปัญหาด้านน้ าประปา 
 

- น้ าประปาหมู่บ้านไม่มีคุณภาพ 
- ขาดแคลนแหล่งน้ าผลิตประปา
หมู่บ้าน 

- ทุกหมู่บ้าน - มีระบบประปาท่ีได้
มาตรฐาน มีน้ าเพียงพอ  
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

   1.4 ปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ า
เพื่อการเกษตร 

- ขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตร - ทุกหมู่บ้าน - จัดหาแหล่งน้ า 
เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ ความยากจน 
   2.1 ปัญหาด้านรายได้น้อย - ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ  

เกษตรกรรม มีรายได้น้อย 
- ทุกหมู่บ้าน - พัฒนาอาชีพของ

ประชาชน ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพ เพื่อสร้างรายได ้

3. สังคมและคุณภาพชีวิต 
   - ปัญหาด้านสาธารณสุข 
สุขภาพอนามัย 
 

- การแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

- ทุกหมู่บ้าน - ชุมชนปลอดจากการแพร่
ระบาด คนในชุมชนมี
สุขภาพท่ีด ี

4. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   -  ปัญหาด้านขยะ - ขยะ สิ่งปฏิกูลต่างๆ มีจ านวน

มาก และยังไม่ได้รับการก าจัด  
ที่ถูกวิธ ี

- ทุกหมู่บ้าน - มีการแยกขยะก่อนท้ิง 
และมีการก าจัดขยะ          
ที่ถูกต้อง ลดการเกิดมลพิษ 

   - ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม พื้นที่
ปุาลดลง 

- พื้นที่ปุาลดลง ประชาชนตัดไม้ 
ถางปุาเพื่อการเกษตร 
 
 

- ทุกหมู่บ้าน - คนในชุมชนหันมาปลูกปุา
ทดแทน เพิ่มพื้นท่ีปุาชุมชน 

5. การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
   - ปัญหาด้านการพัฒนา
บุคลากร 

- พนักงานได้รับการฝึกอบรม 
พัฒนาขีดความสามารถในการ
บริหารจัดการ 
 

- พนักงานทุกคน - จัดอบรมบุคลากรหรือ
จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรู้ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ความมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 2  
การสร้าง

ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกัน 

ทางสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การสร้างการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิตท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา 

และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

 

 

 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การสร้างความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อม
ล้้าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5  
การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพื่อ

การพัฒนาประเทศสู่
ความม่ังค่ังและย่ังยืน 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการใน

ภาครัฐ การป้องกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่าง

ย่ังยืน 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
การจัดการสินค้าและบริการ สร้าง

มูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
การจัดการสินค้าและบริการ สร้าง

มูลค่าเพิ่มอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ 

ได้มาตรฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม

อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
ของ อปท. ในเขต

จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี

คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตและความ
เป็นอยู่ของ

ประชาชนให้เข้มแข็ง
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนา

ศักยภาพและขีด
ความสามารถ
ด้านการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนา

ศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การส่งเสริมการ
อนุรักษ์และใช้
พลังงานอย่างมี

คุณค่า 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางทาง
การตลาดและการ

เชื่อมโยงสู่ประเทศใน
ประชาคมอาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม

แบบมีส่วนร่วมและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ด ี
มีประสิทธิภาพ 
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เป้าประสงค์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร การ
คมนาคมมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 
ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณูปโภคที่เพียงพอและ
ทั่วถึง 
ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค และแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตรให้เพียงพอ 
 

เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ
และทักษะในการประกอบอาชีพ 
และเพิ่มรายได ้
ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก ่
เพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สนับสนุนการจัดการศึกษาให้
ได้มาตรฐาน 
การส่งเสริมและสนับสนุนการ
เรียนรู้ชุมชน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
กิจกรรมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬา
และนันทนาการ 
ส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
ระเบียบชุมชน การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 
การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน 
การส่งเสริมการพัฒนาและ
สงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ส่งเสริมการพัฒนางานด้าน
สาธารณสุข 

 

ประชาชนมีจิตส้านึก เห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม  
ในการบริหารจัดการ 
เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
สวยงามในชุมชน ให้มีความร่ม
รื่น สวยงาม 
ทรัพยากรธรรมชาติได้รับ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู และมีการใช้
ประโยชน์อย่างเหมาะสม 
 เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชุมชน 

 

บุคลากรมีความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
ประชาชนมีความรู้ ความ
เข้าใจในสิทธิ หน้าที่ของตนเองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้
ท้องถิ่นมีการพัฒนาตรงตามความ
ต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น 
การบริหารงานมีความโปร่งใส 
และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 
พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงาน 
 

 

กลยุทธ์ 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง  

กลยุทธก์ารพัฒนา

เส้นทางการคมนาคม 

กลยุทธก์ารพัฒนา

สาธารณูปโภค 

กลยุทธก์ารพัฒนาแหล่ง

น้้าเพื่อการเกษตร 

กลยุทธก์ารส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชน พัฒนา

อาชีพ และยกระดับรายได ้

กลยุทธก์ารส่งเสริมให้

ความรู้ทางด้านวิชาการ

และเทคโนโลยีทางการ

เกษตร กลยุทธก์ารส่งเสริมการ

เรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธก์ารส่งเสริมและ

สนับสนุนกีฬาและ

นันทนาการ 

กลยุทธก์ารส่งเสริมด้าน

สาธารณสุข 

กลยุทธก์ารส่งเสริมและ

สนับสนุนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธก์ารพัฒนาสังคม 

การจัดระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

กลยุทธก์ารพัฒนาด้าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธก์ารพัฒนา

การศึกษา 

กลยุทธ์ทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธก์ารบริหาร

จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธก์ารพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ 

คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน  

กลยุทธก์ารพัฒนาการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยและมี

ส่วนร่วมตรวจสอบ 

กลยุทธก์ารพัฒนา

รายไดท้้องถิ่นและระบบ

การจัดเก็บภาษ ี

กลยุทธก์ารพัฒนา

ประสิทธิภาพงานบริการ

ประชาชน 
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ผลผลิต/โครงการ 
 

แผนงาน 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง  

เส้นทาง
คมนาคม  
ได้รับการก่อสร้าง 
หรือปรับปรุงให้มี
สภาพดีขึ้น 
ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 เข้าถึงการ
บริการจัดระบบ
สาธารณูปโภค
ของ อบต. 
เกษตรกรไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
50 มีแหล่งน้้า 
เพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่าง
เพียงพอ และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 
ต่อปี 
ประชาชนใน
พื้นที่  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60  
พึงพอใจในการ
จัดเก็บขยะ 
 
 
 

จ้านวน
ครัวเรือนมี
รายได้เพิ่มขึ้น
จากการ
ประกอบอาชีพ
เสริมเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 30 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
 
 
 

กลุ่มอาชีพ/
เกษตรกร 
ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน  
น้าความรู้ไปพัฒนา
อาชีพและสร้าง
รายได้   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
60 ของเกษตรกร
ทั้งหมด 
จ้านวนครัวเรือน 
มีความเป็นอยู่ 
แบบพอเพียงและ
พึ่งตนเองได้ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
ปลูกหญ้าแฝก 
1,500 ต้น/ปี หรือ
ปลูกต้นไม้ 100 
ต้น/ปี 
ในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ให้สะอาด
สวยงามเป็นประจ้า  
ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

เด็กเล็กได้รับ
อาหารเสริม 
(นม) และอาหาร
กลางวัน ครบ 
100 % 
 
 
 
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการ
ส่งเสริมความ
เข้มแข็งของ
ครอบครัวและ
ชุมชนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 
ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และผู้ป่วย
เอดส์  
ได้รับการ
สงเคราะห์ 
ครบ 100 % 
 
 
 
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรมด้านการ
ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 
เด็ก/เยาวชน
เข้าร่วม 
กิจกรรมป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด  
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 
 
 
 
 
 

ประชาชน
ได้รับบริการด้าน
สาธารณสุข ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
 
 
 
 

มีผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของ
จ้านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 
มีกิจกรรม
เพื่อส่งเสริมการ
ออกก้าลังกาย 
ครบทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
 
 
 
 
 

เพิ่มพูน
ความรู้บุคลากร
ครบ  
100 % 
ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียน 
ประชาชนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 ได้รับทราบ
ผลการ
ปฏิบัติงานของ 
อบต. 
การจัดเก็บ
รายได้ของ อบต. 
เพิ่มขึ้นไม่น้อย
กว่าร้อยละ 5 
ต่อปี 
ประชาชนใน
พื้นที่ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75  
พึงพอใจ ในการ
บริการ
ประชาชน 
 
 
 
 
 

ผู้สูงอายุ
ได้รับการ
สงเคราะห์  
ครบ 100% 
ผู้พิการได้รับ
การสงเคราะห์ 
ครบ 100%  
ผู้ป่วยเอดส์
ได้รับการ
สงเคราะห์  
ครบ 100% 
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“หนองบัวโคกชุมชนน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมาภิบาล  
บริหารอย่างมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

เป้าประสงค์ 
 

เพื่อให้ประชาชนได้รับความ
สะดวกสบายในการสัญจร การ
คมนาคมมีความสะดวกและ
ปลอดภัย 
ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณูปโภคที่เพียงพอและ
ทั่วถึง 
ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้้าเพื่อ
อุปโภคบริโภค และแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตรให้เพียงพอ 
 

เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถ
และทักษะในการประกอบอาชีพ 
และเพิ่มรายได ้
ส่งเสริมการรวมกลุ่มพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้าง
อาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชน 
ส่งเสริมการด้าเนินชีวิตตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 

สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ส่งเสริมการพัฒนาด้านกีฬาและ
นันทนาการ 
ส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
และชุมชน 
การส่งเสริมการพัฒนาและสงเคราะห์เด็ก 
เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์และ
ผู้ด้อยโอกาส 
ส่งเสริมการพัฒนางานด้านสาธารณสุข 
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดระเบียบ
ชุมชน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

ประชาชนมีจิตส้านึก เห็น
คุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการ 
เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
สวยงามในชุมชน ให้มีความร่ม
รื่น สวยงาม 
เพื่อบริหารจัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล 

 

บุคลากรมีความรู้ และคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจใน
สิทธิ หน้าที่ของตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาตรงตามความต้องการของ
ประชาชนมากย่ิงขึ้น 
พัฒนาการจัดเก็บรายได้ท้องถิ่น
ให้มีประสิทธิภาพ 
การบริหารงานมีความโปร่งใส
และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์ 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

 

ค่าเป้าหมาย 
 

 เส้นทางการคมนาคม
ได้รับการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น ไม่
น้อยกว่าปีละ 7 สาย 
 ประชาชนเข้าถึงการ
บริการจัดระบบสาธารณูปโภค
ของ อบต. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ต่อปี 
 เกษตรกรไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 มีแหล่งน้้าเพื่อใช้ใน
การเกษตรอย่างเพียงพอ และ
เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี

 จ้านวนครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด 
 กลุ่มอาชีพ/เกษตรกรใน
พื้นที่ 11 หมู่บ้าน น้าความรู้ไป
พัฒนาอาชีพและสร้างรายได้ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ
เกษตรกรทั้งหมด 
 จ้านวนครัวเรือนมีความ
เป็นอยู่แบบพอเพียงและ
พึ่งตนเองได้ ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 50 ของครัวเรือนทั้งหมด 
และเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ต่อป ี

 เด็กเล็กได้รับอาหารเสริม (นม) 
และอาหารกลางวัน ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 มกีิจกรรมที่ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรมต่อปี 
 มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออก
ก้าลังกายครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
 ประชาชนได้รับบริการด้าน
สาธารณะสุข ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
ต่อปี 
 ประชาชนในพื้นที่มีสุขภาพดีข้ึน 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ต่อปี 
 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย
เอดส์ ได้รับการสงเคราะห์ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 ปัญหาความขัดแย้งด้านยาเสพ
ติดอาชญากรรมในชุมชนลดลง
มากกว่าร้อยละ 60 ต่อไป 
 เด็ก/เยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 60 

 ปลูกหญ้าแฝก 1,500 ต้น/
ปี หรือปลูกต้นไม้ 100 ต้น/ปี 
ในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
 ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะอาดสวยงามเป็นประจ้า
ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
 ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 พึงพอใจในการ
จัดเก็บขยะ 

 บุคลากรได้รับการพัฒนา
ความรู้คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติงาน ครบ 100 
เปอร์เซ็นต์ 
 ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยว
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 100 เปอร์เซ็นต ์
 ประชาชนไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 80 ได้รับทราบผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 
 การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 5 ต่อป ี
 ประชาชนในพื้นที่ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 75 พึงพอใจในการ
บริการประชาชน 



 
~ 109 ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

แบบ ยท.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
อบต.หนองบัวโคก 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

และแก้ไขปัญหาความยากจน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม 

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ด ี

แผนงาน 
 

 

กลยุทธ์ 
 

แผนงานเคหะ
และชุมชน 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

แผนงาน
การศึกษา 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

แผนงาน
บริหารงานทัว่ไป  

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน  

แผนงาน
การเกษตร 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

แผนงาน 
งบกลาง  

กลยุทธก์ารพัฒนา

เส้นทางการคมนาคม 

กลยุทธก์ารพัฒนา

สาธารณูปโภค 

กลยุทธก์ารพัฒนาแหล่ง

น้้าเพื่อการเกษตร 

กลยุทธก์ารส่งเสริม

เศรษฐกิจชุมชน พัฒนา

อาชีพ และยกระดับรายได ้

กลยุทธก์ารส่งเสริมให้

ความรู้ทางด้านวิชาการ

และเทคโนโลยีทางการ

เกษตร กลยุทธก์ารส่งเสริมการ

เรียนรู้ประยุกต์ใช้ปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 

กลยุทธก์ารส่งเสริมและ

สนับสนุนกีฬาและ

นันทนาการ 

กลยุทธก์ารส่งเสริมด้าน

สาธารณสุข 

กลยุทธก์ารส่งเสริมและ

สนับสนุนการป้องกันและ

แก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลยุทธก์ารพัฒนาสังคม 

การจัดระเบียบชุมชนและ

การรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

กลยุทธก์ารพัฒนาด้าน

ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

กลยุทธก์ารพัฒนา

การศึกษา 

กลยุทธ์ทางการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

กลยุทธก์ารบริหาร

จัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 

กลยุทธก์ารพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ 

คุณธรรมและจริยธรรมใน

การปฏิบัติงาน  

กลยุทธก์ารพัฒนาการ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการพัฒนา

ระบอบประชาธิปไตยและมี

ส่วนร่วมตรวจสอบ 

กลยุทธก์ารพัฒนา

รายไดท้้องถิ่นและระบบ

การจัดเก็บภาษ ี

กลยุทธก์ารพัฒนา

ประสิทธิภาพงานบริการ

ประชาชน 
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3.5 รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
พัฒนาขีด
ความสามารถ 
ในการผลิตการ
จัดการสินค้า     
และบริการ  
สร้างมูลค่าเพิ่ม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน  
เพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลาง
ทางการตลาด
และการ
เช่ือมโยงสู่
ประเทศใน
ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

- เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
สัญจร การคมนาคมมี
ความสะดวก และ
ปลอดภัย 
 
- ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณูปโภคที่เพียงพอ
และทั่วถึง 
 
 
- ปรับปรุง พัฒนาแหล่ง
น้้าเพื่ออุปโภค บริโภค 
และแหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร  ให้เพียงพอ 
 

- ร้อยละของเส้นทาง
คมนาคมที่มีการก่อสร้าง 
หรือปรับปรุงให้มีสภาพดี
ขึ้น 
 
 
- ร้อยละของระบบ
สาธารณูปโภคที่มีการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง 
 
 
- ร้อยละของแหล่งน้้าเพื่อ
อุปโภค บริโภค และแหล่ง
น้้าเพื่อการเกษตรที่มีการ
ปรับปรุง 
 

7 
 
 
 
 
 

80 
 
 
 
 

50 

7 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 

55 
 

7 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 

60 

7 
 
 
 
 
 

95 
 
 
 
 

65 

- ไม่น้อยกว่าปี
ละ 7 สาย 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 

- การพัฒนา
เส้นทางการ
คมนาคม 
 
 
 
- การพัฒนา
สาธารณูปโภค 
 
 
 
- การพัฒนา
แหล่งน้้าเพื่อ
การเกษตร 

- เส้นทางคมนาคม  
ได้รับการก่อสร้าง หรือ
ปรับปรุงให้มีสภาพดีขึ้น 
 
 
 
- ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 เข้าถึงการ
บริการจัดระบบ
สาธารณูปโภคของ อบต. 
 
- เกษตรกรไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 มีแหล่งน้้า 
เพื่อใช้ในการเกษตรอย่าง
เพียงพอ และเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 5 ต่อปี 
 
 
 

- กองช่าง 
 
 
 
 
 
- กองช่าง 
 
 
 
 
- กองช่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส้านัก      
  งานปลัด  
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษบกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ความเป็นอยู ่
ของประชาชน 
ให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
และแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

- เพื่อเพิ่มความรู้
ความสามารถและทักษะ
ในการประกอบอาชีพ 
และเพิ่มรายได ้
 
 
 
- ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
ชุมชนเพื่อสร้างอาชีพและ
รายได้  ให้แก่ชุมชน 
 
 
 
- ส่งเสริมการด้าเนินชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

- ร้อยละของรายได้จาก
การประกอบอาชีพ  
 
 
 
 
 
- ร้อยละของการ
ด้าเนินการส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพเกษตร 
 
 
 
 
- ร้อยละของจ้านวน
ครัวเรือนที่มีความเป็นอยู่
แบบพอเพียงและ
พึ่งตนเองได้ 
 
 

30 
 
 
 
 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 

50 

40 
 
 
 
 
 
 

65 
 
 
 
 
 
 

55 

50 
 
 
 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 

60 

60 
 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 
 

65 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ต่อปี 
 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อปี 

- การส่งเสริม
เศรษฐกิจ
ชุมชน พัฒนา
อาชีพ และ
ยกระดับ
รายได ้
 
- การส่งเสริม
ให้ความรู้
ทางด้าน
วิชาการและ
เทคโนโลยี
ทางการเกษตร 
 
- การส่งเสริม
การเรียนรู้
ประยุกต์ใช้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

- จ้านวนครัวเรือนมีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการประกอบ
อาชีพเสริมเพิ่มขึ้น 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 
ของครัวเรือนทั้งหมด 
 
 
- กลุ่มอาชีพ/เกษตรกร 
ในพื้นที่ 11 หมู่บ้าน  
น้าความรู้ไปพัฒนาอาชีพ
และสร้างรายได้   
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของเกษตรกรทั้งหมด 
 
- จ้านวนครัวเรือน 
มีความเป็นอยู ่
แบบพอเพียงและ
พึ่งตนเองได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ของครัวเรือน
ทั้งหมด 
 

- กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
 
 
- ส้านักงานปลัด  
 
 
 
 
 
 
- ส้านักงานปลัด  

 

 

 

 

 

 

 

- กอง

สวัสดิการฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
  

- สนับสนุนการจัด
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
 
 
 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
- ส่งเสริมการพัฒนาด้าน
กีฬาและนันทนาการ 
 
 
 
- ส่งเสริมการพัฒนางาน
ด้านสาธารณสุข 
 

- ร้อยละของการ
ด้าเนินการจัดการศึกษาที่
ได้มาตรฐาน 
 
 
- ร้อยละของการ
ด้าเนินการพัฒนาด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 
- ร้อยละของการส่งเสริม
และสนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการ 
 
 
- ร้อยละของประชาชนที่
ได้รับการบริการด้าน
สาธารณสุข 
 

100 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

80 
 
 
 

100 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

85 
 
 

100 
 
 
 
 

 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

90 
 
 

100 
 
 
 

 
 
5 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

95 
 
 

- ครบ 100 % 
 
 
 
 
- มีกิจกรรมไม่
น้อยกว่า 5 
กิจกรรมต่อป ี
 
 
 
 
- ครบทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 

- การพัฒนา
การศึกษา 
 
 
 
- การพัฒนา
ด้านศาสนา 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
 
 
 
- การส่งเสริม
และสนับสนุน
กีฬาและ
นันทนาการ 
 
- การส่งเสริม
ด้าน
สาธารณสุข 

- เด็กเล็กได้รับอาหาร
เสริม (นม) และอาหาร
กลางวัน ครบ 100 % 
 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
ของจ้านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 
 
- มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
การออกก้าลังกาย 
ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 
 
 
- ประชาชนได้รับบริการ
ด้านสาธารณสุข ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

- กองการศึกษาฯ  
 
 
 
 
- กองการศึกษาฯ  
 
 
 
 
 
 
- กองการศึกษาฯ 
 
 
 
 
- กองสวัสดิการฯ 
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ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคน
และสังคมที่มี
คุณภาพ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาสังคม
และส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 
(ต่อ) 

- ส่งเสริมการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
- เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน 
 
 
 
- ส่งเสริมการพัฒนาและ
สงเคราะห์เด็ก เยาวชน สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์และผู้ด้อยโอกาส 
 
- ส่งเสริมและสนับสนุน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 
 

- ร้อยละของการส่งเสริม
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 
 
 
- ร้อยละของการส่งเสริม
และสนับสนุนการสร้าง
ความเข้มแข็งของ
ครอบครัวและชุมชน 
 
- ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายได้รับการ
ส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 
- ร้อยละของเด็กและ
เยาวชนได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
รวมถึงการบ้าบัดฟื้นฟู 
และติดตามช่วยเหลือผู้
ผ่านการบ้าบัดยาเสพติด 

60 
 
 
 
 

60 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

60 

65 
 
 
 
 

65 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

65 

70 
 
 
 
 

70 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

70 

75 
 
 
 
 

75 
 
 
 

 
100 

 
 
 
 

75 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
- ครบ 100 % 
 
 
 
 
- จ้านวน
ผู้เข้าร่วมเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 5 ต่อปี  
 

- การพัฒนา
สังคม การจัด
ระเบียบชุมชน
และการรักษา
ความสงบ
เรียบร้อย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การส่งเสริม
และสนับสนุน 
การป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายาเสพ
ติด 
 

- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 60 ของกลุ่มเป้าหมาย 
 
- มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้าน
การส่งเสริมความเข้มแข็ง
ของครอบครัวและชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ป่วยเอดส์  
ได้รับการสงเคราะห์ 
ครบ 100 % 
 
- เด็ก/เยาวชนเข้าร่วม 
กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

- ส้านักงานปลัด 
 
 
 
 
- กองสวัสดิการฯ 
 
 
 
 
- กองสวัสดิการฯ  
 
 
 
 
- ส้านักงานปลัด  
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

แบบ ยท.03 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม          
แบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม
และยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร
จัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
แบบมีส่วนร่วม 

- ประชาชนมีจิตส้านึก 
เห็นคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมและมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ  
 
 
- เพื่อสร้างทัศนียภาพที่
สวยงามในชุมชน ให้มี
ความร่มร่ืน สวยงาม 
 
- เพื่อบริหารจัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 

- ร้อยละของการ
ด้าเนินการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
- ร้อยละของประชาชนมี
ความพึงพอใจในการ
ด้าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 
 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

60 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

70 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

80 

1,500 

/ 
100 

 
 
 
 

 
11 
 
 
 

90 

- จ้านวนหญ้า
แฝก 1,500 ต้น/
ปี  
หรือจ้านวน
ต้นไม้ 100 ต้น/
ปี 
 
- ครบทั้ง 11 
หมู่บ้าน 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
10 ต่อปี 

- การจัดการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 
- การบริหาร
จัดการขยะ
และสิ่งปฏิกูล 
 

- ปลูกหญ้าแฝก 1,500 
ต้น/ปี หรือปลูกต้นไม้ 
100 ต้น/ปี 
ในพื้นที่อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาต ิ 
 
 
- ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สะอาดสวยงามเป็นประจ้า  
ครบทั้ง 11 หมู่บ้าน 

 
- ประชาชนในพื้นที่  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  
พึงพอใจในการจัดเก็บขยะ 
 

- ส้านักงานปลัด  
 
 
 
 
 
 
- ส้านักงานปลัด  
 
 
 
- กองช่าง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

แบบ ยท.03 

 
 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตาม
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหาร
จัดการบ้านเมือง
ที่ดี  
มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
การบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ที่ด ี

- บุคลากรมีความรู้ และ
คุณธรรม จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจในสิทธิ หน้าที่
ของตนเองในระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
- ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
ส่งผลให้ท้องถิ่นมีการ
พัฒนาตรงตามความ
ต้องการของประชาชน
มากยิ่งขึ้น 
 

- ร้อยละของการ
ด้าเนินการพัฒนา
บุคลากร ทั้งพนักงานส่วน
ต้าบล สมาชิกสภา อบต. 
ให้มีความรู้คุณธรรมคุณ
และจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน 
 

- ร้อยละของการ
ด้าเนินการบริหารการ
ปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตย 
 
- ร้อยละของประชาชนมี
ส่วนร่วมในการพัฒนา
ต้าบล และได้รับทราบผล
การปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

80 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 
 

 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 

- ครบ 100 % 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีเรื่อง
ร้องเรียนของ
บุคลากร  
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อปี 
 
 
 
 

- การพัฒนา
บุคลากรให้มี
ความรู้ 
คุณธรรมและ
จริยธรรมใน
การปฏิบัติงาน 
 
 

- การ
พัฒนาการ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การพัฒนา
ระบอบ
ประชาธิปไตย
และมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ 

- เพิ่มพูนความรู้บุคลากร
ครบ 100 % 
 
 
 
 
 
 

- ไม่มีเรื่องร้องเรียน 
 
 
 
 
- ประชาชนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 75 ได้รับทราบผล
การปฏิบัติงานของ อบต. 
 
 
 
 

- ส้านักงานปลัด  
 
 
 
 
 
 
 

- ส้านักงานปลัด  
 
 
 
 
- ส้านักงานปลัด  
 
 
 
 
 

- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 

 
 
 
 

- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 

 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก  

แบบ ยท.03 

 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

กลยุทธ ์ ผลผลิต/โครงการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วย

สนับสนุน 
61 62 63 64 

   - พัฒนาการจัดเก็บรายได้
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
- การบริหารงานมีความ
โปร่งใส และประชาชนมี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
 

- ร้อยละของการ
ด้าเนินการส่งเสริมการ
พัฒนารายได้โดยการ
ปรับปรุงแหล่งรายได้ 
วิธีการหารายได้ รวมทั้ง
ระบบการจัดเก็บภาษีการ
ท้ากิจการพาณิชย์ของ 
อบต. 
 
- ร้อยละของการ
ด้าเนินการสนับสนุนการ
ให้บริการแก่ประชาชน 
 
 
 

70 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

75 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 

85 
 
 
 
 
 
 
 
 

95 

- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อป ี
 
 
 
 
 
 
 
- เพิ่มขึ้นร้อยละ 
5 ต่อปี  

- การพัฒนา
รายได้ท้องถิ่น
และระบบการ
จัดเก็บภาษ ี
 
 
 
 
 
- การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
งานบริการ
ประชาชน 

- การจัดเก็บรายได้ของ 
อบต. เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 5 ต่อป ี
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนในพื้นที่  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
พึงพอใจในการบริการ
ประชาชน 

- กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส้านักงานปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- กองคลัง 
- กองช่าง 
- กองการศึกษาฯ 
- กองสวัสดิการฯ 

 

 
 
 
 


