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1.1 ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีกําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ซ่ึง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อําเภอ และแผนชุมชน 

1.1.1 ความหมายของแผนยุทธศาสตร์ 
แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) หมายถึง แผนหรือกรอบวิธีการดําเนินงานท่ีแสดงถึงภารกิจ 

เป้าหมาย ทิศทางการดําเนินงาน ตลอดจนวิถีทางหรือข้อกําหนดท่ีองค์การควรปฏิบัติเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนด ภายใต้ข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถขององค์กร 

1.1.2 การวางแผนยุทธศาสตร์ 
การวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) เป็นกระบวนการตัดสินใจเพ่ือกําหนดทิศทางใน

อนาคตขององค์กร โดยกําหนดสภาพการณ์ในอนาคตท่ีต้องการบรรลุ และกําหนดแนวทางในการบรรลุ
สภาพการณ์ท่ีกําหนดบนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีรอบด้านอย่างเป็นระบบ 

การกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตท่ีต้องการให้เกิด จะต้องต้ังอยู่บนพ้ืนฐาน
ของข้อมูลท่ีรอบด้าน กล่าวคือ จะต้องคํานึงถึงข้อมูลในทุกๆ เรื่องท่ีเก่ียวข้อง ท้ังสภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิด
ศักยภาพหรือขีดความสามารถขององค์กร และการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมต่างๆ ท้ังด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม 

การกําหนดแนวทางท่ีจะบรรลุสภาพการณ์ในอนาคตท่ีต้องการให้เกิดจะต้องเป็นระบบ กล่าวคือ 
แนวทางท่ีกําหนดข้ึนจะต้องดําเนินไปอย่างเป็นข้ันเป็นตอน ซ่ึงการวางแผนยุทธศาสตร์จะต้องตอบคําถาม
หลัก 3 ประการ คือ 

๑. องค์กรกําลังจะก้าวไปทางไหน 
๒. สภาพแวดล้อมเป็นอย่างไร 
๓. องค์กรจะไปถึงจุดหมายได้อย่างไร 
กระบวนการการวางแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning Processes) มีข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
๑. กําหนดวิสัยทัศน์ (Vision) 
๒. กําหนดพันธกิจ (Mission) 
๓. กําหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) 
๔. กําหนดยุทธศาสตร์ (Strategy) 
๕. กําหนดแนวทางการพัฒนา 

1.1.3 การกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการ
พัฒนา 

วิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง สภาพการณ์ท่ีเราปรารถนาให้เกิดข้ึนในอนาคต 
พันธกิจ (Mission) ขอบเขตของบทบาทหน้าท่ีหลักท่ีจําเป็นต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ 



จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา (Goal) หมายถึง การระบุสภาพท่ีต้องการให้สําเร็จ ซ่ึงเป็นการ
กําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จของการปฏิบัติงานด้วย 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) หมายถึง วิถีทางหรือข้อกําหนดท่ีองค์กรควรปฏิบัติเพ่ือบรรลุ
วัตถุประสงค์ท่ีกําหนด ภายใต้ข้อจํากัดของสภาพแวดล้อมภายนอก และขีดความสามารถขององค์กร 

แนวทางการพัฒนา หมายถึง วิธีการของแต่ละยุทธศาสตร์ท่ีจะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 

1.1.4 การวิเคราะห์ศักยภาพ 
ในการสร้างหรือกําหนดวิสัยทัศน์ จะต้องศึกษาวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการ

พัฒนา หรือการวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค (SWOT analysis) 
จุดแข็ง (Strength-S) หมายถึง ทรัพยากรด้านต่างๆ ท่ีได้เปรียบหรือส่วนท่ีเข้มแข็งภายใน

องค์กรท่ีสามารถใช้ประโยชน์เพ่ือผลักดันให้องค์กรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจของ
องค์กร เช่น ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย 

จุดอ่อน (Weakness-W) หมายถึง ข้อเสียเปรียบ ข้อผิดพลาดในองค์กรท่ีเป็นข้อด้อยหรือเป็น
ข้อจํากัดต่างๆ ท่ีส่งผลทําให้ไม่บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น ด้านโครงสร้าง ด้านระบบงาน 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้านกฎหมาย 

โอกาส (Opportunity-O) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมท่ีมีลักษณะ
เก้ือกูลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจขององค์กร เช่น สภาพแวดล้อมภายนอกท่ัวไป ได้แก่ ด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ได้แก่ ด้านลูกค้า 
ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้านแรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ เป็นต้น 

อุปสรรค (Threat-T) หมายถึง สถานการณ์หรือปัจจัยท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีมี
ลักษณะเป็นอุปสรรค ขัดขวาง หรือทําให้เกิดผลเสียหาย ผลกระทบในทางลบต่อการบริหารงานขององค์กร 
เช่น สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น 
สภาพแวดล้อมการดําเนินงาน ได้แก่ ด้านลูกค้า ด้านสถานภาพการแข่งขัน ด้านผู้สนับสนุนปัจจัย ด้าน
แรงงาน ด้านสถานการณ์นานาชาติ เป็นต้น 

การวิเคราะห์ จุดแข็งและจุดอ่อน เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ส่วนการวิเคราะห์โอกาสและ
อุปสรรค เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.2.1 เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีตอบสนองต่อปัญหา  ความต้องการของประชาชน 

ภายใต้ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
1.2.2 เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาในระยะกลาง และเป็นแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปีของ

องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
1.2.3 เพ่ือเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพัฒนาท้องถ่ินระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางกับส่วนราชการ 
1.2.4 เพ่ือเพ่ิมทักษะและขีดความสามารถของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตําบล 
1.2.5 เพ่ือประสานการพัฒนาให้สอดคล้องกันท้ังในระดับส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถ่ิน 
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1.3  ข้ันตอนในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.3.1 ข้ันตอนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ข้ันตอนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน รับทราบปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพ
พ้ืนท่ี เพ่ือนํามากําหนดแนวทางการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยให้นํา
ข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้วย 

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน รวบรวมแนวทางและ
ข้อมูล นํามาวิเคราะห์เพ่ือจัดทําร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนําเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๓ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพ่ือเสนอ
ผู้บริหารท้องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๔ ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภา
องค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

1.3.2 การแจ้งและปิดประกาศแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
หลังจากท่ีผู้บริหารท้องถ่ินได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ให้ผู้บริหารท้องถ่ิน

ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีอนุมัติแล้ว และนําไปปฏิบัติ รวมท้ังแจ้งสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และประกาศให้
ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีประกาศใช้ และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้อยกว่า 30 วัน 

1.3.3 ข้ันตอนการเปล่ียนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ข้ันตอนท่ี ๑ คณะกรรมการพัฒนาสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดทําร่างแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผลและความจําเป็นเสนอ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๒ คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลง เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

ข้ันตอนท่ี ๓ ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลงและ
ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีเปลี่ยนแปลง 

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
เปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน แล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณา
อนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 
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1.3.4 กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๑. การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและตัวแทนผู้นําชุมชน 
๒. การชี้แจงแนวทางการจัดทําแผนและขอรับทราบข้อมูลปัญหาโดยการประชาคม 
๓. การรับฟังข้อคิดเห็นปัญหาและข้อเสนอแนะ 
๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดแนวทางนโยบายการพัฒนาระหว่างผู้บริหาร และ

เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล 
๕. การประชุมเรื่องปฏิบัติการเพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาของคณะกรรมการ พัฒนา

องค์การบริหารส่วนตําบล 

1.4  ประโยชน์ของการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เป็นการกําหนดทิศทางและประสานการปฏิบัติระหว่าง

แผนพัฒนาชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอและระหว่างท้องถ่ิน  เพ่ือเป็นเครื่องมือท่ีจะช่วยให้
องค์การบริหารส่วนตําบลได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงาน
ต่างๆ ท่ีอาจมีความเชื่อมโยงและส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วน
ตําบล นํามาตัดสินใจ กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด  
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บทท่ี 2 
สภาพท่ัวไป และ ข้อมลูพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตําบล 

 

********************************* 
สภาพท่ัวไปขององค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

ลักษณะท่ีตั้ง / อาณาเขต/ และเขตการปกครอง 
        องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางเป็นหน่วยการปกครองท้องถ่ินรูปแบบหนึ่ง และได้รับ

การยกฐานะจากสภาตําบล  ข้ึนเป็น  “ องค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง ”   เม่ือเดือนมีนาคม  พ.ศ.  
2539  ตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล  พ.ศ. 2537   ครอบคลุมพ้ืนท่ี  
12  หมู่ ต้ังอยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (นครราชสีมา – 
หนองคาย)  เป็นระยะทางประมาณ 120 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ หรือประมาณ  85 กิโลเมตร  โดยทาง
รถไฟ ต้ังอยู่ในระวางแผนท่ีอําเภอบัวใหญ่  ระวาง5440 II  เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดนครราชสีมากับ
จังหวัดขอนแก่น  และจังหวัดชัยภูมิ 

 

             ลักษณะท่ีตั้ง 

                 ตําบลห้วยยางอยู่ห่างจากอําเภอบัวใหญ่ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทางประมาณ 
15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา  120  กิโลเมตร  โดยทางรถยนต์  หรือประมาณ 85 กิโลเมตร  
โดยทางรถไฟ  ต้ังอยู่ในระวางแผนท่ีอําเภอบัวใหญ่  ระวาง  5440  II  โดยอยู่ในพิกัด   ดังนี้ 
                จากทิศเหนือบริเวณพิกัด   48PTC105338  ไปตามทางสาธารณประโยชน์  ทางทิศ
ตะวันออก  ถึง ทางหลวงแผ่นดินสายตะโก - โคกสี  บริเวณพิกัด  48PTTC114335  ข้ามทางหลวงแผ่นดิน
สายตะโก - โคกสี ไปตามทางสาธารณประโยชน์   ถึง   ลําห้วยใหญ่   บริเวณพิกัด    48PTTC129324    
ไปทางทิศตะวันออก    จนถึงพิกัด  48PTC218254  จากพิกัด  48PTC218254  ไปทางทิศตะวันตก
ตามลําห้วยยาง  ถึง  พิกัด  48PTC201254 จากพิกัด  48PTC201254 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ตามลําห้วยยาง  จนถึงทางหลวงแผ่นดิน  สายตะโก - โคกสีบริเวณพิกัด    48PTC064286   ไปทางทิศ
เหนือตามทางหลวงแผ่นดินสายตะโก - โคกสี   ถึงบริเวณพิกัด 48PTC099321 แล้วข้ึนไปทางทิศเหนือ
ตามทางสาธารณประโยชน์ จนบรรจบกับบริเวณพิกัด  48PTC105338 

     อาณาเขต   เนื้อท่ีโดยประมาณท้ังตําบล  30,443  ไร่ หรือ 59.86  ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขต   
ดังนี้ 
            ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตําบลขุนทอง       อําเภอบัวใหญ่                จังหวัดนครราชสีมา 
            ทิศใต้    ติดต่อกับ    ตําบลหนองบัวสะอาด   ตําบลหนองแจ้งใหญ่     อําเภอบัวใหญ่   

จังหวัดนครราชสีมา 
            ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ    ตําบลด่านช้าง      อําเภอบัวใหญ่     จังหวัดนครราชสีมา 

 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ    ตําบลบึงพะไล     อําเภอแก้งสนามนาง      จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 
 
 
 



 
แผนท่ีตําบลห้วยยางโดยสังเขป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               

ภูมิประเทศ 
              ตําบลห้วยยาง  มีลักษณะภูมิประเทศ  เป็นท่ีราบตามลักษณะท่ีราบสูงทางภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ โดย 
ท่ัวไปสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ  140 - 250  เมตร  โดยเป็นท่ีราบเอียงไม่สมํ่าเสมอ  มีลําห้วยใหญ่ไหล
ผ่านทางตอนบนและตะวันออกของตําบล  และมีลําห้วยคร้อ  ลําห้วยยางไหลผ่านทางตอนใต้ของตําบล  มี
หนองน้ําท้ังหนองน้ําธรรมชาติ  และหนองน้ําท่ีขุดข้ึนมาใหม่กระจายอยู่ท่ัวไป  แต่ยังมีปริมาณน้ําตามลําห้วย  
และหนองน้ํา  อยู่ในปริมาณน้อย  ไม่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภค  และเพ่ือการเกษตร   
 

จํานวนหมู่บ้าน 
     ตําบลห้วยยางมีหมู่บ้านท้ังหมด  12  หมู่บ้าน  และอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล  เต็มทุก
หมู่บ้าน  

ส่วนท้องถ่ินอ่ืนในตําบล 

- จํานวนเทศบาล                    -            แห่ง 
- จํานวนสุขาภิบาล                 -            แห่ง 

 ประชากร 
                        ประชากรท้ังสิ้น    7,528   คน แยกเป็น  ชาย   3,784  คน   หญิง   3,744    คน 
                  จํานวนครัวเรือน    1,794   ครัวเรือน   มีความหนาแน่นเฉลี่ย   130  คน : ตารางกิโลเมตร
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บ้าน หมู่ท่ี ครัวเรือน 
(หลัง) 

เพศชาย 
(คน) 

เพศหญิง 
(คน) 

รวมท้ังสิ้น 

ด่านช้าง 
ดอนกระชาย 
ห้วยยาง 
ขามเต้ีย 
ห้วยคร้อ 
ดงบัง 
เก่าง้ิว 
บุไทย 
หนองหญ้าปล้อง 
สระไผ่ 
ดงสว่าง 
หนองไผ่งาม 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

174 
111 
195 
205 
80 

199 
152 
107 
190 
49 

177 
155 

361 
217 
408 
449 
174 
394 
282 
258 
438 
103 
403 
297 

342 
209 
422 
460 
166 
364 
296 
213 
431 
112 
411 
318 

703 
426 
830 
909 
340 
758 
578 
471 
869 
215 
814 
615 

รวมท้ังส้ิน  12  หมู่บ้าน 1,794 3,784 3,744 7,528 
 

              2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
                        2.1 อาชีพ 

                        ประชากรส่วนใหญ่ของตําบลห้วยยาง    ประกอบอาชีพเกษตรกรกรรมเป็นหลัก    
คือ  ประกอบอาชีพทํานา  ทําไร่  เลี้ยงสัตว์  อาชีพอ่ืน ๆ  จะมีการประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้างท่ัวไป  โดย
จะเป็นแรงงานรับจ้าง 

ในช่วงท่ีว่างจากงานภาคเกษตรกรรมแล้ว   โดยส่วนมากแล้วจะมีการประกอบอาชีพมากกว่า  1  
อาชีพ  เช่น  เป็นเกษตรกรและค้าขาย  หรือ  เกษตรกรและแรงงานรับจ้าง 

                        ในด้านแรงงานของภาคเกษตรกรรม  จะใช้แรงงานจากสมาชิกในครัวเรือน  โดย
มีการจ้างงานในช่วงดํานาและเก็บเก่ียวผลผลิตส่วนนอกภาคเกษตรกรรม  พบว่า  ประชากรจะรับจ้างใน
โรงงานอุตสาหกรรม  ในเขต  อําเภอเมืองนครราชสีมา  อําเภอปากช่อง   อําเภอปักธงชัย   และมีบางส่วน
เดินทางไปทํางานในต่างจังหวัด  หรือ  กรุงเทพ ฯ   มีบางส่วนเดินทางไปทํางานต่างประเทศ  จึงมีรายได้ท่ีไม่
แน่นอน 
 

2.2 หน่วยธุรกิจในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
                -  ธนาคาร               -  แห่ง 
                -  โรงแรม                 -  แห่ง 
                -  ป๊ัมน้ํามันและก๊าซ   2 แห่ง    
                -  โรงงานอุตสาหกรรม  - แห่ง 
                -  โรงสี (ขนาดเล็ก)     4 แห่ง 

                                      -  ร้านค้า                50   แห่ง 
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หมู่ จํานวน การประกอบอาชีพของราษฎร ( ครัวเรือน ) 
ท่ี ครัวเรือน นา ไร่ สวน ประมง ค้าขาย รับจ้าง ราชการ 

5 
3 
7 

10 
2 
5 
2 
5 
7 
5 
5 
5 

61 

1 174 125 - 5 - 10 40 
2 111 97 - 5 - 2 60 
3 195 145 - 5 - 5 3 
4 205 153 - 7 - 6 10 
5 80 71 - 20 - 4 5 
6 199 142 19 - - 6 5 
7 152 122 10 - - 2 10 
8 107 85 - 8 - 4 13 
9 190 138 5 3 - 5 20 

10 49 44 - 3 - 1 15 
11 177 129 5 10 - 11 20 
12 155 120 2 5 - 5 10 
รวม 1,794 1,371 41 71 - 61 211 

               
3.  สภาพทางสังคม 

           3.1  การศึกษา 
          -   โรงเรียนประถมศึกษา    6 แห่ง      ต้ังอยู่ ณ หมู่ท่ี 1,3,4,6,7,9 
          -   โรงเรียนขยายโอกาส     2 แห่ง   ต้ังอยู่ ณ หมู่ท่ี 1,4 
          -   โรงเรียนอาชีวศึกษา    - แห่ง 

                               -   โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง    -      แห่ง 
          -   ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     6 แห่ง 
          -   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   2 แห่ง   ต้ังอยู่ ณ หมู่ท่ี  4,6 

               3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
                                  -   วัด/สํานักสงฆ์  11     แห่ง  ( หมู่ท่ี 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12 ) 
                                  -    มัสยิด     -      แห่ง 
                                  -    ศาลเจ้า              -      แห่ง 
                                  -    โบสถ์                 5       แห่ง ( หมู่ท่ี  1,3,4,6,7, ) 

3.3  การสาธารณสุข 
                                 -   โรงพยาบาลของรัฐขนาด   - เตียง - แห่ง 
                                -   สถานีอนามัยประจําตําบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง 
                                -   สถานพยาบาลเอกชน   - แห่ง 
                                -   คลินิกแพทย์             -          แห่ง 
                                -   ร้านขายยาแผนปัจจุบัน  - แห่ง 
                                -   อัตราการมีและใช้ส้วมลาดน้ําร้อยละ   100  % 
                               -   จํานวน อสม.        156          คน 
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3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
                              -   สถานีตํารวจ    - แห่ง 
                              -   สถานีดับเพลิง    -  แห่ง 
 

4.  การบริการพ้ืนฐาน 
               4.1 การคมนาคม   การติดต่อระหว่างอําเภอและตําบลใกล้เคียง ใช้เส้นทางประทาย-
ชัยภูมิ และถนนลาดยาง รพช. ส่วนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน  ตําบล ส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรัง ซ่ึงสร้างด้วย
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล กรมโยธาธิการอบจ.นม.และโครงการพัฒนาจังหวัดตามข้อเสนอ
ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

           - ถนนลาดยาง   2 สาย 
           - ถนนลูกรัง  14 สาย 
           - ถนน คสล.  60 สาย 

              4.2  การโทรคมนาคม 
                                -  โทรศัพท์ (สาธารณะ)   13 แห่ง 
                                -  มีหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย      12  แห่ง 
 

             4.3  การไฟฟ้า 
                           หมู่บ้านท่ีไฟฟ้าเข้าถึงท้ังหมด   12   หมู่บ้าน(เหลือไฟฟ้าขยายเขตท่ียังไม่ครบบางหมู่) 
 

             4.4  แหล่งน้ําธรรมชาติ 
                                       ลําน้ํา,ลําห้วย  23 สาย 
                                       บึง,หนองและอ่ืนๆ   13 แห่ง 
 

             4.5  แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน 
                                       ฝาย    13     แห่ง 
                                       บ่อน้ําต้ืน                3     แห่ง 
                                       บ่อโยก              21     แห่ง  (ใช้งานไม่ได้หลายหมู่บ้าน) 
                                       ประปาหมู่บ้าน              12 แห่ง 

5.  ข้อมูลอ่ืนๆ 
5.1   ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

 

      5.2  มวลชนจัดตั้ง 
                         ลูกเสือชาวบ้าน                       จํานวน     2  รุ่น  170 คน 
                   ไทยอาสาป้องกันชาติ             จํานวน     1  รุ่น 50 คน 
                   อาสาสมัครสาธารณสุข    จํานวน      128   คน              
                   อาสาสมัครรักษาความสงบหมู่บ้าน    จํานวน 20  คน          
                   อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน    จํานวน    2 รุ่น   180  คน 
                   อาสาประสานพลังแผ่นดิน ฯ           จํานวน    1  รุ่น   275   คน 
                   อาสาสมัครตํารวจบ้าน         จํานวน    1  รุ่น   36    คน 
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              6.  ศักยภาพในตําบล 
 6.1  ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล 
          ส่วนสํานักงาน 

                                  6.1.1 จํานวนบุคลากร จํานวน    33    คน   
-  ตําแหน่งในสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล  11  คน 
นายสุวัฒน์  สิงห์กาญจนาวงศา      ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 
นางสาวกานต์รวี  อุดมไชย           นิติกร 
นายประสงค์  เลื่อมใส                นักบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวธัญวรัตน์  ผินนอก  บุคลากร 
นางสาวธัญณิชา  อาจจุฬา  เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน 
นางสาวสุภาพร   นามบันลือ  เจ้าพนักงานธุรการ 
นายหนูแดง        จ้ํานอก   นักการภารโรง 
นางสมสมร        วงษ์จันลา  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
นางสาวสายจันทร์  ศรีนอก  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
นางสาวทองจันทร์  ดีนอก   แม่บ้าน 
นายทองพลู       ศรีกองแก้ว  เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
-  ตําแหน่งในส่วนการคลัง    7 คน 
นางวไลรัตน์      แสนโชติ   นักบริหารงานคลัง 
นางสาวราตรี   กระจงกลาง  นักวิชาการคลัง 
นางปุณยาพร    พรมมาวัน  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
นางสาวนิตยา   พาชเคอ   นักวิชาการพัสดุ 
นางสาววีณา    แสนกัณหา  เจ้าพนักงานพัสดุ 
นางสาวชนิภา  พลยางนอก  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
นางสาวพิกุล           สิทธิดา                 ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได้ 
-  ตําแหน่งในส่วนโยธา    6   คน 
นายธีรวัฒน์          ทุดปอ  ผู้อํานวยการกองช่าง 
นายภูวดิท           โรงชัยภูมิ  นายช่างโยธา 
จ่าสิบโทมานนท์   กงชัยยา  เจ้าพนักงานธุรการ 
นายพิชัย             ลอมโฮม  ผู้ช่วยช่างโยธา 
นายชัชวาลย์        ซ่ือสัตย ์  ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า 
นายเดชชาติ  ฟีแมนเจอาร์  ผช.ช่างโยธา 
-  ตําแหน่งในส่วนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม    6   คน 
นางสุภิรดา      ภูสิลิตร             นักบริหารงานการศึกษา 
นางสาวปาริชาติ จันปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ 
นางสาวลัดดา   แสงอรุณ  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ 
นายชินกร       วรรณเดช           ผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
นางสาวลินดา       บํารุงภูมิ        ผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
นางสาวจันทิมา     ทับอาสา        ผู้ดูแลเด็กเล็กเด็กอนุบาลและปฐมวัย 
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-  ตําแหน่งในส่วนส่งเสริมการเกษตร    2   คน 
นางอุทุมพร    ชาญชํานิ นักบริหารงานการเกษตร 

  นายอุทัย  จันภิรมย์  คนงานท่ัวไป 
  -  ตําแหน่งในส่วนสวัสดิการ  1  คน 
  นายโกวิท  ละครพล  หัวหน้าส่วนสวสัดิการ 
                        6.1.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 

                ประถมศึกษา                1 คน 
                มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา           6 คน 
                ปริญญาตรี                          20 คน 
           สูงกว่าปริญญาตรี                6 คน 

              คณะผู้บริหาร 
                                      นายสมปอง  จันปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
                                      นายวิชัย  สีบุดศรี   รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
          นายบุญสวน  พลศรีราช           รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
           นายจิรศักด์ิ  วงษ์ชาลี           เลขานายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

ส่วนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
ข้อมูลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง 

 
หมู่ท่ี / บ้าน 

 
ช่ือ - สกุล 

 
อายุ 

 
วุฒิการศึกษา 

 
ตําแหน่ง 

1. ด่านช้าง 
นายฉวี      โสดก 62 ม.6 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 1 
นายอุดร    จัดนอก 60 ป.4 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 1 

2. ดอนกระชาย 
นายสันต์    ขอเสริมกลาง 51 ม.6 สมาชิกสภา อบต.  หมู่  2 
นายสงวน   ตรวจนอก 54 ป. 4  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 2 

3. ห้วยยาง 
นายธงชัย   ทับไมตร ี 50 ม. 6 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 3 
นายแสงวิจิตร  ทับอาสา 52 ม. 3 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 3 

4. ขามเตี้ย 
นายพิสิทธ์ิ      กองทุ่งมน 46 ป.4 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 
นางปารมี       บุตรชานนท์ 36 ป.ตร ี สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 4 

5. ห้วยคร้อ 
นายไชยพัฒน์  ไยบัว 47 ม.6 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 
นายสุข       ราชตั้งใจ 48 ม. 3 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 5 

6.  ดงบัง 
นายดาว      ผางเวทย์ 55 ป. 4 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 
นายสมาน    พันธุมี  56 ม.3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 6 

7.  เก่าง้ิว 
นายชนะชัย  วัฒนาวุฒิ 42 ป. 6 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 
นายหนูเพียร   โคกสีนอก 55 ป.6  สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 7 

8.  บุไทย 
นายคําพา       สุวิชัย 51 ม.6 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 8 
นายประเสริฐ   สาอุตม ์ 51 ม.6 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 8 

9.  หนองหญ้าปล้อง 
นางหอมจันทร์  สงสุรยี ์ 33 ม.6 สมาชิกสภา  อบต. หมู่  9 
นายเสง่ียม   หาชัยอินทร์ 51 ป.4 สมาชิกสภา อบต. หมู่  9 

10.  สระไผ ่
นายบุญมี     ศรีบุตรศร ี 48 ป.6 สมาชิกสภา อบต.  หมู่ 10 
นายอาคม    พลยางนอก 48 ป.6 ประธานฯ อบต. 

11.  ดงสว่าง นายวิชิต      ศึกษา 49 ป.6 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 
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นายอ้วน      อินทราแสง 52 ม.3 สมาชิกสภา อบต. หมู่ 11 

12. หนองไผ่งาม 
นายอ้ม        ตะวัน 61 ป.4 รองประธานฯ อบต. 
นางนภาศรี   ป้องลอด 51 ปวส. สมาชิกสภา อบต. หมู่  12 

 6.1.3  รายได้ขององค์การบริหารส่วนตําบล (ประมาณการ) 
                      ประจําปีงบประมาณ 255๘     จํานวน     25,670,200.00    บาท    แยกเป็น 
                      รายได้ท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจัดเก็บเอง         390,200.00  บาท        
                      รายได้ท่ีส่วนราชการต่างๆจัดเก็บให้      14,780,000.00  บาท 

 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล        10,500,000.00  บาท                                                                                                 
           6.2  ศักยภาพของชุมชนและพ้ืนท่ี 

                          6.2.1  การรวมกลุ่มของประชาชน 
         จํานวนกลุ่มทุกประเภท  31 กลุ่ม 
         แยกประเภทกลุ่ม 

                                     กลุ่มอาชีพ                    7 กลุ่ม 
                                     กลุ่มออมทรัพย์             12 กลุ่ม 
                                     กลุ่มอ่ืนๆ    12 กลุ่ม 

 
6.2.2 จุดเด่นของพ้ืนท่ี (ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาตําบล) 

 

มีหัตถกรรมพ้ืนบ้าน  ในการทอผ้า  โดยเฉพาะผ้าไหมและผ้าดิบ 
ท่ีต้องการให้การส่งเสริมสนับสนุนท้ังด้านการผลิตและการตลาด 

 
************************************************ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

บทท่ี ๓ 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 

_________________________ 
 

การวิเคราะห์ศักยภาพในการพัฒนาท้องถ่ิน เป็นการประเมินโดยวิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะ
คุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ  รวมท้ังการวิเคราะห์ 
จุดอ่อน จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนตําบลอันเป็นสภาวะภายในของท้องถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเป็นการประเมิน
สถานภาพของท้องถ่ินในปัจจุบัน โดยเป็นการตอบคําถามว่า “ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยางมี
สภาพการพัฒนาอยู่จุดใด” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงานในอนาคต 

 
 

3.1  หลักและแนวคิดในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

เนืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 281 กําหนดให้รัฐจะต้อง
ให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามหลักแห่งการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของ
ประชาชนในท้องถ่ิน และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทําบริการ
สาธารณะ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพ้ืนท่ี โดยในมาตรา 283 กําหนดไว้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินย่อมมีอํานาจหน้าท่ีโดยท่ัวไปในการดูแลและจัดทําบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชน
ในท้องถ่ิน และย่อมมีความเป็นอิสระในการกําหนดนโยบาย การบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การ
บริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง และมีอํานาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องคํานึงถึงความ
สอดคล้องกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศเป็นส่วนรวมด้วย ประกอบกับพระราชบัญญัติกําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 มาตรา 16(1) กําหนดให้
เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตําบล มีอํานาจและหน้าท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพ่ือ
จัดระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ินของตนเอง ดังนั้น จึงทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีท้ังการให้บริการสาธารณะพ้ืนฐานแก่ประชาชนในท้องถ่ิน การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถ่ินด้วย ท้ังนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 282 วรรคสอง ได้กําหนดให้รัฐต้องจัดให้มีกลไกการตรวจสอบการดําเนินงาน
โดยประชาชนเป็นหลัก และมาตรา 287 กําหนดให้ประชาชนในท้องถ่ินมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องจัดให้มีวิธีการท่ีให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ดังกล่าวได้ด้วย และต้องรายงานการดําเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย และผล
การดําเนินงานในรอบปี เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกํากับการบริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ีดังกล่าวข้างต้น จึงจําเป็นต้อง
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีรายได้ ซ่ึงประกอบด้วย 

1. รายได้ภาษีอากร เป็นรายได้ตามหมวดภาษีอากร ซ่ึงได้แก่ 
1) ภาษีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บเองตามกฎหมาย เช่น ภาษีบํารุงท้องท่ี ภาษีโรงเรือน 



2) ภาษีท่ีรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนจัดเก็บแล้วโอนให้ท้ังหมดหรือปันให้บางส่วน 
ดังนี้ 

- ภาษีท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอบให้ส่วนราชการจัดเก็บแทน โดยส่วนราชการผู้
จัดเก็บได้แก่ กรมสรรพากร กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต โดยเม่ือจัดเก็บแล้วส่งให้กระทรวงมหาดไทย
จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภท
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2534 ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต 

- ภาษีท่ีรัฐแบ่งให้ คือ ภาษีมูลค่าเพ่ิมตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2542 โดยสรรพากรส่งมอบภาษีมูลค่าเพ่ิมในอัตรา
ร้อยละ 21.10 ของภาษีมูลค่าเพ่ิมท่ีจัดเก็บตามประมวลรัษฎากร หลังจากหักส่วนท่ีต้องจ่ายคืนผู้เสียภาษี
แล้วให้กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

2. รายได้ท่ีมิใช่ภาษีอากร เป็นรายได้ตามหมวดค่าธรรมเนียม หมวดรายได้จากทรัพย์สิน หมวด
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 

1) รายได้ตามหมวดค่าธรรมเนียม ได้แก่ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต เป็นรายได้ท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้จากการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาตต่างๆ ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สามารถจัดเก็บได้เองตามกฎหมาย หรืออาจมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอ่ืนจัดเก็บให้ 

2) รายได้ตามหมวดรายได้จากทรัพย์สิน เป็นรายได้ท่ีเกิดจากผลประโยชน์ต่างๆ ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ไม่ว่าจะเป็นดอกเบ้ีย เงินปันผลจากการให้เช่าทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
หรืออยู่ในการดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

3) รายได้ตามหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการ
สาธารณูปโภคและการพาณิชย์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เช่น การประปา สถานธนานุบาล เป็นต้น 

4) รายได้ตามหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด เป็นรายได้ท่ีไม่เข้าลักษณะรายได้หมวดใดหมวดหนึ่ง เช่น 
เงินท่ีมีผู้อุทิศให้ ค่ารับรองสําเนาเอกสาร เป็นต้น 

3. รายได้จากทุน เป็นรายได้ตามหมวดรายได้จากทุน ซ่ึงเป็นรายได้ท่ีเกิดจากการขายทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีสามารถจําหน่ายได้ตามกฎหมาย เช่น ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน เป็นต้น 

4. เงินช่วยเหลือ เป็นรายได้ตามหมวดเงินอุดหนุน เป็นรายได้ท่ีเกิดจากการช่วยเหลือของรัฐบาลหรือ
หน่วยงานอ่ืนใด ท้ังภาครัฐและเอกชน ตลอดจนกองทุนต่างๆ ท่ีไม่เฉพาะเจาะจงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง 

จากท่ีกล่าวมาข้างต้นจะเห็นว่า กฎหมายกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีอํานาจหน้าท่ีในการ
นําเอาเงินรายได้ท้ังรายได้ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจัดเก็บเองและรายได้ท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ ไปดําเนินการ
จัดหรือให้บริการสาธารณะเพ่ือการแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน ซ่ึงการท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะดําเนินการจัดหรือให้บริการสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาและสนองตอบความ
ต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริงนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชนในท้องถ่ินเสนอปัญหาและความต้องการของตนเอง เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนําไปจัดทํา
เป็นแผนพัฒนาท้องถ่ินต่อไป ดังนั้น การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจึงถือเป็นกลไกสําคัญท่ีจะทําให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 

นอกจากการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน
และนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ินแล้ว ยังต้องสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล แผนกระทรวง แผนกรม และรัฐวิสาหกิจต่างๆ ซ่ึงเป็น
แผนพัฒนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอด้วย 
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3.1.1 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555 – 2559) 
๑. วิสัยทัศน์  “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี

ภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
๒. พันธกิจ 

๑) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความม่ันคงในชีวิต ได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรม
อย่างเสมอภาค ทุกภาคส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบ
บริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร่งใส เป็นธรรม 

๒) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการดารงชีวิตอย่าง
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการ
เปลี่ยนแปลง 

๓) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิด
สร้างสรรค์ และภูมิปัญญา สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภค
ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

๔) สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วม
ของชุมชน รวมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ 

๓. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
๑) เพ่ือเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
๒) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์

คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
๓) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยง

กับเครือข่ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มี
ความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม นาไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนตํ่า 

๔) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุล
ของระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

- การสร้างความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการ
เสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

- การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับ
ปัจเจก และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

- การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมี
ส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักด์ิศรี 

- การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึง
ผลประโยชน์ของสังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีระบบตรวจสอบ
และการรับผิดชอบท่ีรัดกุม 
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2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
- การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
- การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
- การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม 
- การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
- การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 

3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
- การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
- การเพ่ิมประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
- การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต 
- การสร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
- การสร้างความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและ

ชุมชน 
- การสร้างความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ

ความเข้มแข็งภาคเกษตร 
- การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความม่ันคงด้านอาหารและ

พลังงาน 
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาท่ีมีคุณภาพและยั่งยืน 
- การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม 
- การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมและเป็นธรรม 
- การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 

5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

- การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความ
ร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 

- การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
- การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
- การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ี

สร้างสรรค์ เป็นทางเลือกในการดําเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
- การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ 
- การมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัย

จากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
- การเสริมสร้างความร่วมมือท่ีดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่าง
ประเทศท่ีไม่แสวงหากําไร 

- การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว 
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- การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย
รวมท้ังเป็นฐานความร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค 

- การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต่
ระดับชุมชนท้องถ่ิน 

6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
- การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
- การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การ

เป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
- การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
- การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
- การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
- การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเก่ียวข้องกับกรอบความตกลง

และพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
- การควบคุมและลดมลพิษ 
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 

3.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและอําเภอ 
๑. วิสัยทัศน์  “ ประตูสู่อีสาน  ศูนย์กลางการผลิตสินค้าเกษตร  อุตสาหกรรม  ผ้าไหม และ

การท่องเท่ียว ” 
๒. พันธกิจ  

1) เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน  
2) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข่งขันทางตลาดสินค้า

เกษตรและอุตสาหกรรม  
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ์

ไหม  
4) เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้า และบริการท่องเท่ียว  
5) ส่งเสริมการอนุรักษ์ คุ้มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6) พัฒนาสังคม ส่งเสริมคุณภาพชีวิต และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
7) พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือบริการประชาชนตาม

หลักธรรมาภิบาล 
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๓. จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
2) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิต

สินค้าเกษตร  
3) เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ไหมของ

ภูมิภาค  
4) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสู่การเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียวและ

บริการของภูมิภาค  
5) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
6) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
7) เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

1) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
  กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง
การเกษตร  

(1) พัฒนาแหล่งน้ําใหม่และปรับปรุงฟ้ืนฟูแหล่งน้ําเดิมท่ีเสื่อมโทรมให้กลับมาใช้
ประโยชน์ได้  

(2) พัฒนาแหล่งน้ําชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร ปศุสัตว์ และประมง  

(3) สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวัง ดูแลรักษาและปกป้องแหล่งน้ําเพ่ือการอุปโภค
บริโภคต้ังแต่ต้นน้ําถึงปลาย 
  กลยุทธ์ท่ี 2 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย 
และน้ําเสีย  

(1) กําหนดปฏิญญาร่วมกันว่าด้วยการบริหารจัดการน้ําเชิงบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาอย่างยืน  

(2) สนับสนุนให้มีการประสานแผนการพัฒนาและจัดการแหล่งน้ําอย่างเป็นระบบ
ลุ่มน้ํา  

(3) นําแผนแม่บทในการบริหารจัดหาน้ําต้นทุนและการจัดการน้ําแต่ละลุ่มน้ําไปสู่
การปฏิบัติท่ีชัดเจน  

(4) การสร้างจิตสํานึกต่อความคุ้มค่าในการลงทุนลุ่มน้ําและข้อผูกพันระหว่างอนุ
ภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 

18 



2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอันเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร่ง
การเกษตร  

(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบขนส่งสินค้า Logistic เพ่ือรองรับตลาดสินค้า
และอุตสาหกรรมการเกษตร  

(2) พัฒนาแหล่งน้ําชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และการ
บริหารจัดการน้ําเพ่ือการเกษตร  

(3) ส่งเสริมพัฒนาการจัดการและขยายผลพลังงานทางเลือกเพ่ือลดต้นทุนทาง
การเกษตร  
 กลยุทธ์ท่ี 2 ลดรายจ่าย/ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมรายได้และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจ
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

(1) ส่งเสริมการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม่  
(2) ส่งเสริมการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน  
(3) ขยายผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง  
 กลยุทธ์ท่ี 3 ปรับระบบการผลิต สร้างมูลค่าเพ่ิมและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทาง
การตลาดสินค้าเกษตร  

(1) เฝ้าระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชต่างๆ และโรคสัตว์  
(2) พัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าการเกษตร

มาตรฐานอาหารปลอดภัย  
(3) ส่งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินค้าเกษตร  
(4) ส่งเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ์ และเครื่องหมายการค้าสินค้า

เกษตร  
(5) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินค้าการเกษตร  

 กลยุทธ์ท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดสินค้าเกษตร  
(1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่สากล  
(2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังและพัฒนาเครือข่ายการผลิตเพ่ือยกระดับ

รายได้  
(3) เชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม การกระจาย และการตลาดสินค้าเกษตร  
(4) ส่งเสริมการตลาดและเสริมสร้างประกันสินค้าเกษตรอย่างเป็นระบบ  
(5) ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค้าเกษตรท้ังในและต่างประเทศ  
(6) ส่งเสริมการนําใช้ข้อมูลข่าวสารสนเทศเพ่ือการแข่งขันทางการตลาด สินค้า

การเกษตร 
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ไหม  

 กลยุทธ์ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน  
(1) ส่งเสริมการเลี้ยงไหมให้มีประสิทธิภาพ  
(2) ผสมผสานภูมิปัญญา ความรู้ และเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพ

และมาตรฐานตามความต้องการของตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  
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 กลยุทธ์ท่ี 2 ยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ไหม  
(1) พัฒนาคุณภาพฝีมือผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ไหม

รองรับความต้องการของตลาด  
(2) พัฒนาการรวมกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑ์ไหมสู่ความ

ม่ันคงยั่งยืน  
(3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพด้านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การ

จัดการทุน  
(4) เสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหม  

 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
(1) ส่งเสริมพัฒนาแนวทางเพ่ือการส่งออกผลิตภัณฑ์ไหม  
(2) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
(3) ส่งเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ์ไหม  
(4) จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียว  
 กลยุทธ์ท่ี 1 การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว  

(1) สนับสนุนความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการ
ท่องเท่ียว  

(2) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวก และการ
บริการพ้ืนฐานในแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย  

(3) พัฒนาความรู้ ภาษา ความสามารถ และบุคลิกภาพในการให้บริการอย่างมี
คุณค่าของมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน  

(4) ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล่งท่องเท่ียวทางประวัติศาสตร์ อารยธรรมขอม 
วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปัญญาโคราช  
 กลยุทธ์ท่ี 2 น้อมนําหลักแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(OTOP)  

(1) พัฒนาสินค้าและบริการการท่องเท่ียวใหม่ท่ีมีศักยภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP) เช่น ผ้าไหม ดินด่านเกวียน หม่ีโคราช ฯลฯ อย่างเป็นระบบ  

(2) ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและการบริการท่ีมีคุณภาพในการผลิตสินค้า
และบริการ  
 กลยุทธ์ท่ี 3 การส่งเสริมตลาดการท่องเท่ียว  

(1) ส่งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ์เครือข่ายฐานการตลาด การ
ประชาสัมพันธ์ตลาดการท่องเท่ียวเชื่อมโยงกลุ่มภายในประเทศและต่างประเทศท่ีมีศักยภาพ  

(2) ส่งเสริมกิจกรรมการจัด Fam trip, Home-stay, กีฬา, การประชุมในระดับ
สากลและการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล (Low Season)  

(3) ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจและบริการการท่องเท่ียว  
(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลข่าวสารเพ่ือการวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ ธุรกิจนํา

เท่ียว มัคคุเทศก์โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท่องเท่ียว  
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 กลยุทธ์ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพแหล่งท่องเท่ียว สินค้าและการบริการท่องเท่ียว  
(1) พัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมในแหล่งท่องเท่ียวให้มีมาตรฐาน

ปลอดภัย  
(2) จัดทําข้อมูลเส้นทางการท่องเท่ียว (Route) เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร์ 

และเชื่อมโยงกับเส้นทางการท่องเท่ียวในอนุภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
  5) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
 กลยุทธ์ท่ี 1 สนับสนุนการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือ
ความสมดุลและยั่งยืน  

(1) ส่งเสริมการเพาะชํากล้าไม้ ปลูกป่าพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกต้นไม้ยืนต้น
ป้องกันดินเค็มและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ป่าไม้และความหลากหลายทางธรรมชาติ  

(2) แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน และ
ปรับปรุงแหล่งน้ําเชิงอนุรักษ์  

(3) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสม และไม่
มีผลกระทบ  
 กลยุทธ์ท่ี 2 สนับสนุนระบบการป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟ้ืนฟูผลกระทบจากภัย
ธรรมชาติ  

(1) จัดระบบการป้องกัน เตือนภัยและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ สาธารณภัย  

(2) จัดให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องในพ้ืนท่ีเปราะบางหรือเสี่ยงต่อ
ภัยพิบัติอันเกิดจากภาวะโลกร้อน เช่น น้ําท่วม แผ่นดินหรือโคลนถล่ม น้ําแล้ง ตลอดจนภัยพิบัติ เป็นต้น  

(3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวัง เตือนภัย บรรเทาภัยพิบัติ
จากธรรมชาติ  

(4) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางภูมิศาสตร์เพ่ือกําหนดเขตแนวและพ้ืนท่ีทรัพยากร
ป่าไม้ ลุ่มน้ํา ท่ีดิน  
 กลยุทธ์ท่ี 3 ส่งเสริมป้องกัน ปราบปรามและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

(1) จัดต้ังจุดสกัดในพ้ืนท่ีล่อแหลมเพ่ือป้องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(2) แก้ไขปัญหามลพิษทางน้ํา ก่อสร้างฝายน้ําสร้างความชุ่มชื้นแก่ดิน ปรับปรุง
แหล่งน้ําเชิงอนุรักษ์  

(3) ส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล้อมต่างๆ  
(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสาน

เทคโนโลยีท่ีลดมลพิษ  
(5) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการประเมินระดับ

ยุทธศาสตร์โขง ชี มูล  
 กลยุทธ์ท่ี 4 สนับสนุนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดคุณค่าทางเศรษฐกิจและ
ประโยชน์สูงสุด  

(1) การจัดหาน้ําท่ีมีคุณภาพให้เพียงพอโดยคํานึงถึงการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
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(2) ความร่วมมือ/สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการเฝ้าระวังภาวะมลพิษ
สิ่งแวดล้อมต่างๆ  

(3) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดในการผลิตสินค้า/บริการเพ่ือลด
ผลกระทบก๊าซเรือนกระจก  

(4) พัฒนาองค์ความรู้ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสาน
เทคโนโลยีท่ีลดมลพิษ 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  
 กลยุทธ์ท่ี 1 การสนับสนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริเพ่ือสร้างรายได้และ
ศักยภาพของสังคม  

(1) จัดต้ังศูนย์สนับสนุนและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประโยชน์จากโครงการ
พระราชดําริ  

(2) บูรณาการหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลโครงการ
พระราชดําริ  

(3) การน้อมนําแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)  
(4) การส่งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่ายตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(5) การแก้ไขค่าครองชีพ การเข้าถึงแหล่งเงินทุน และสร้างอาชีพ  

 กลยุทธ์ท่ี 2 การแก้ไขปัญหายาเสพติด และสร้างสังคมคุณภาพชีวิต  
(1) ใช้รูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แก้ไขปัญหายาเสพติด  
(2) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้ังแต่อยู่ในครรภ์จนถึงวัยชรา  
(3) มุ่งเน้นการบูรณาการหน่วยงานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส  
(4) สร้างสังคมคุณภาพโดยการพัฒนาการเรียน การสอน คุณภาพครูสอน กีฬา 

และนันทนาการ  
(5) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และภูมิ

ปัญญาท้องถ่ิน  
(6) ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และจัดระบบประกันสุขภาพตามสิทธิประโยชน์อย่าง

มีมาตรฐาน  
(7) จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ การคุ้มครองผู้บริโภค และแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน  
 กลยุทธ์ท่ี 3 การเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง  

(1) สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกัน (รายการ
ผู้ว่าฯ มาแล้ว)  

(2) ปลุกจิตสํานึกความรักชาติโดยให้วัดเป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมร่วมกัน  
(3) สนับสนุนเครือข่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินผ่านวิทยุชุมชนและสื่อต่าง ๆในพ้ืนท่ี  
(4) สนับสนุนการติดต้ังกล้อง CCTV เพ่ือประโยชน์ด้านการจราจรและ

ปราบปรามอาชญากรรม  
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 กลยุทธ์ท่ี 4 การพัฒนาความพร้อมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม  
(1) พัฒนาเส้นทางคมนาคมและการขนส่งเพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิม

ประสิทธิภาพระบบการขนส่งและคมนาคม  
(2) วางระบบการถือครองและการใช้ท่ีดินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  
(3) จัดวางผังเมืองให้เป็นระบบและเป็นเมืองน่าอยู่  
(4) ส่งเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

7) การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  
 กลยุทธ์ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการการบริหารจัดการตามหลักบูรณาการและหลัก

ธรรมาภิบาล  
(1) นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นต้นแบบการบริหารจัดการ  
(2) เสริมสร้างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย่างต่อเนื่อง  
(3) พัฒนาและส่งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยยึดหลัดการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี  
(4) พัฒนาสมรรถนะข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างต่อเนื่อง  
(5) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและการ

ติดตามผลการดําเนินโครงการของภาครัฐ  
 กลยุทธ์ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก PMQA  

(1) ส่งเสริมความร่วมมือของส่วนราชการในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ  

(2) ส่งเสริมผู้นําของส่วนราชการระดับจังหวัด อําเภอในเรื่องนโยบายการกํากับ
องค์กรท่ีดี  

(3) สนับสนุน ประสานงานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
(4) สนับสนุนกลไกการบริการประชาชนแบบ One Stop Service ท่ีมีคุณภาพ

และได้มาตรฐาน  
(5) สนับสนุนการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนตามสิทธิประโยชน์  
(6) มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

3.1.3 นโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน 
“  การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สุขภาพดีมีสุข  มีความรู้คู่คุณธรรม  ” 

พันธ์กิจ 
1. จัดให้มีการบํารุงรักษาเส้นทางคมนาคม 
2. บํารุงและส่งเสริม การประกอบอาชีพของประชาชน 
3. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพชุมชน  กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ลดฝุ่นละอองและน้ําเสีย 
4. ส่งเสริมการศึกษา อนุรักษ์ประเพณี  วัฒนธรรมท้องถ่ิน 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย 
2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียง 
3. มีสุขภาพดี  สิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษ 
4. ประชาชนได้รับโอกาสทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน 
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5. สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
6. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารท่ีถูกต้องทันสมัย 

 

1.  นโยบายการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพ 
              แนวทางการพัฒนา 
 1.1 จัดโครงสร้างองค์กรให้มีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบายและบริหารงานอย่างโปร่งใสให้มีส่วน
ร่วมทุกภาคส่วน 

1.2 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถ่ินในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
1.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
1.4 จัดระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นรากฐานการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
1.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทํางานขององค์กร 
 

2.  นโยบายด้านการสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 

2.1 จัดส่งเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สู่การมีสุขภาพท่ีดี 
(คุ้มครองผู้บริโภค/การควบคุมโรคติดต่อ/ไม่ติดต่อ/การฟ้ืนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัยโรงเรียน)                          
 2.2  การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชน ให้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนท้ังผู้นําชุมชน (กํานัน ,  
ผู้ใหญ่บ้าน, กลุ่มสตรี,กลุ่มเยาวชน,กลุ่มวัยรุ่น,วัยทํางาน,วัยสูงอายุ) 
 

3.  นโยบายด้านการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
              3.1  ส่งเสริมการสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาในและนอกระบบรงเรียน ท้ังระบบก่อนวัย
เรียน ประถม มัธยม ปริญญาตรี และภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 3.2 จัดการศึกษาโดยเน้นคุณธรรมนําความรู้สู่สัมมาชีพ 
 3.3  ส่งเสริมคุณค่า วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เช่น ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 
ท้องถ่ิน 
 

4.  นโยบายด้านสวัสดิการสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 
              4.1  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ อย่างท่ัวถึงและเป็นธรรม 
              4.2  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและประชาชน  
              4.3  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติด
เชื้อ HIV จัดให้มีการเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 

5.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ พาณิชกรรม และอุตสาหกรรม 
 แนวทางการพัฒนา 
              5.1  การส่งเสริมผู้ประกอบการรายย่อย โดยประสานงานกับสถาบันการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน 
หน่วยงานของรัฐ เช่น ความรู้ด้านบริหารจัดการ ประสานงานการลงเงินทุน ช่องทางการตลาด 
              5.2  ส่งเสริม OTOP  ในด้านวัตกรรม เช่น พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเป็นสินค้าส่งออก 
และจัดทําห้องแสดงสินค้า เพ่ือขยายเครือข่ายและตลาดการส่งออก 
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6.  นโยบายด้านเกษตรกรรม 
แนวทางการพัฒนา 

              6.1  ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพด้านการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตและการตลาด โดยให้ความรู้
กับประชาชน อย่างท่ังถึงและสอดคล้องกับวิถีชีวิตจริง 
              6.2  เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์ 
 6.3  พัฒนาความรู้ด้านวิชาการ เพ่ือส่งเริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร สนับสนุนศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน/และแหล่งเรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏีใหม่ 

   7.  นโยบายด้านกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางการพัฒนา 

 7.1 ส่งเสริมการจัดการแข่งขันกีฬาเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ระหว่างองค์กรต่างๆ 
 7.2 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน  เพ่ือแก้ปัญหายาเสพติดและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์ 
 7.3 จัดให้มีการประกวดการแสดงของศิลปินท้องถ่ินพ้ืนบ้าน และการแข่งขันทางดนตรี 

   8.  นโยบายด้านทรัพยากรและส่ิงแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
8.1 บูรณการการบริหารจัดการดิน น้ํา ป่า ขยะ มลภาวะโดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน 
8.2 ส่งเสริมการจักสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่มรื่นสองข้างทาง เช่น 

หน้าโรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในตําบล 
8.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ชุมชน 
8.4 ประสานความร่วมมือ เพ่ือแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 

9. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา 

 9.1  การจัดให้มีการบํารุงรักษาโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก ทางน้ํา ทางระบายน้ําและการปรับปรุง
บํารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถ่ิน 
 9.2  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝ้าย ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่ง
น้ํา คลองน้ํา ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์ 
 9.3  ด้านสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
 9.4  การผังเมืองรวมของท้องถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

10  นโยบายด้านความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 
10.1 เสริมสร้างความเข็มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริม 

และสนับสนุน ตํารวจบ้าน /อปพร.ให้ทํางานอย่างมีประสิทธิภาพ 
10.2 สร้างความม่ันใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน 
 

************************************ 
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    บทท่ี 4 
   ปัจจัยท่ีมีผลต่อการพัฒนา 
 

3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา 

3.2.1 การวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

ขอบข่ายของปัญหา 
พ้ืนท่ีและ

กลุ่มเป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
1.1  การเกษตร ผลผลิตจากไร่นา

ตกตํ่า คุณภาพผลผลิตตํ่า 
- ประชาชนทําการเกษตร(ทํานา) 

โดยระบบชลประทานไม่ท่ัวถึง ประสบ
ปัญหาภัยแล้ง พ้ืนท่ีบางแห่งเป็นท่ีราบสูง
ขาดน้ําในการทํานา, การใช้เมล็ดพันธ์ท่ีมี
คุณภาพตํ่า มีศัตรูพืช ดินบางแห่งเป็นดิน
เค็ม การทํานาอาศัยน้ําฝนเป็นหลัก 
ประชาชนขาดความรู้ด้านเทคโนโลยี
สมัยใหม่ และเกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ย
วิทยาศาสตร์ทําให้ดินด้อยคุณภาพและ
ต้นทุนการผลิตสูง 

- เกษตรกรมักปลูกพืชเชิงเด่ียว 
 

1.2  การว่างงาน 
- หลังฤดูเก็บเก่ียวประชาชนไม่มี

อาชีพเสริม 
- การรวมกลุ่ม กลุ่มอาชีพ ไม่

เข้มแข็งและไม่ยั่งยืน 
 

1.3  ปัญหาหนี้สินและประชาชนมี
รายได้น้อย 
- ประชาชนบางส่วนยังมีรายจ่าย

สูงกว่ารายได้ ทําให้มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การยังชีพ มีหนี้สินมาก มีการกู้ยืมเงิน
นอกระบบ 

 
 

 
 

 
- เกษตรกรใน
ตําบลห้วยยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เกษตรกรใน
ตําบลห้วยยาง 

 
 
 

- ผู้ท่ีมีรายได้
น้อยหรือตก
เกณฑ์ จปฐ. 

- รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการค้าและ
การผลิตข้าว 
- มีการแข่งขันระหว่างประเทศผู้ส่งออกข้าวสูง 
โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(AEC) 
- เกษตรกรมีแนวโน้มใช้สารเคมีในการทํา
การเกษตรสูงข้ึน 
- เกษตรกรหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน เช่น 
ยางพารา มันสําปะหลัง ผสมกับการปลูกข้าว 
- ภัยธรรมชาติแปรปรวนมากข้ึน เช่น ภัยแล้ง 
อุทกภัย เป็นต้น และฤดูกาลต่างๆ เปลี่ยนไป 
 
 
 
 
 
- ส่วนใหญ่ยังพ่ึงพาการทํานาหรือการทํา
การเกษตร บางส่วนหันไปทํางานต่างจังหวัด
และต่างประเทศ 
- การรวมกลุ่มของประชาชนยังไม่เข้มแข็ง 
 
- ค่าครองชีพสูงข้ึน ข้าวของมีราคาแพง แต่
รายได้ก็ยังไม่เพียงพอกับรายจ่ายท่ีสูงข้ึน 
- ประชาชนมีหนี้สินเพ่ิมข้ึน มีการกู้ยืมเงินนอก
ระบบเพ่ิมข้ึน อาจส่งผลให้เกิดปัญหา
อาชญากรรมเพ่ิมข้ึนตามมา 
 
 



ขอบข่ายของปัญหา 
พ้ืนท่ีและ

กลุ่มเป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

   
ปัญหาด้านสังคม 

2.1 ปัญหาเด็กและเยาวชน 
- เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรม

ก้าวร้าว ม่ัวสุม ด่ืมสุรา สูบบุหรี่ ห่างเหิน
สังคม มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดยาเสพ
ติด เช่น ยาบ้า ฯลฯ ขาดความอบอุ่นจาก
ครอบครัว พ่อ แม่ แยกทางกันหรือไป
ทํางานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ มี
พฤติกรรมเลียนแบบ เกิดปัญหา
อาชญากรรม 

- เยาวชนมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควร การต้ังครรภ์ท่ีไม่พร้อม มีพฤติกรรม
เสี่ยงต่อการติดเอดส์ 

 

2.2 ปัญหาผู้สูงอายุ 
- จํานวนประชากรผู้สูงอายุเพ่ิม

มากข้ึน ทําให้รัฐบาลต้องจัดสรร
งบประมาณในการสงเคราะห์และ
สวัสดิการเพ่ิมมากข้ึน 

- ผู้สูงอายุบางรายถูกทอดท้ิง ขาด
ผู้ดูแลอุปการะ ใช้ชีวิตตามลําพัง ไม่มี
อาชีพ ไม่มีรายได้ หรือมีปัญหาอุปสรรค
ต่างๆ ท่ีทําให้ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง
ได้ 

 

2.3 ด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 
มักจะไม่เรียนต่อ โดยประสบปัญหา
ทางด้านครอบครัว มีฐานะยากจน ต้อง
ทํางานช่วยเหลือครอบครัว ไม่มีเงินทุนใน
การศึกษา 

- เด็กวัยรุ่นสมัยใหม่ไม่ให้
ความสําคัญ กับวัฒนธรรม ประเพณี
ท้องถ่ินและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

- ระดับคุณธรรม จริยธรรม และ
ศีลธรรมของคนในสังคมลดตํ่าลง 

 
- เด็กและ
เยาวชน 

 
 
-นักเรียนระดับ
มัธยมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 

-ผู้สูงอายุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยยาง 

 
- พฤติกรรมเลียนแบบ ก้าวร้าว ในสังคมเพ่ิม
มากข้ึน เด็กและเยาวชนอยากรู้อยากลอง สื่อยั่ว
ยุมากข้ึน เช่น ภาพยนตร์ ละคร เกมส์ เป็นต้น 
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการอบรมเลี้ยงดูบุตร 
และเป็นตัวอย่างท่ีไม่ดีให้กับเด็ก เช่น สูบบุหรี่ 
ด่ืมสุรา ใช้ความรุนแรง เป็นต้น 
- ปัญหายาเสพติดท้ังในและนอกประเทศสูงข้ึน 
 
 
 
 
- จํานวนประชากรผู้สูงอายุของประเทศมี
แนวโน้มเพ่ิมมากข้ึน ส่วนวัยเด็กและวัยทํางาน
น้อยลง 
- ผู้สูงอายุถูกทอดท้ิงมากข้ึน 
 
- รัฐบาลให้ความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ โดยเฉพาะการศึกษามากข้ึน แต่ยังมี
ปัญหาในทางปฏิบัติอยู่มาก 
- วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ินอัน
ดี ไม่มีผู้สืบทอด มีการนําวัฒนธรรมต่างชาติเข้า
มาผสมผสานกับวัฒนธรรมด่ังเดิม จึงเสี่ยงต่อ
การสูญหายและผิดเพ้ียนไปจากของด่ังเดิม 
- ปัญหาสังคมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมมากข้ึน 
ระดับจิตใจ ระดับความสุขของคนในสังคมมี
แนวโน้มลดตํ่าลง 
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ขอบข่ายของปัญหา พ้ืนท่ีและ
กลุ่มเป้าหมาย 

แนวโน้มในอนาคต 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.1 การคมนาคม 

- ถนนในหมู่บ้านและทางเชื่อม
ระหว่างหมู่บ้าน ตําบล บางสายเป็นถนน
ลูกรัง บางสายชํารุดเสียหาย เป็นหลุม
เป็นบ่อ น้ําท่วมขัง ทําให้การคมนาคมไม่
สะดวก  

- ป้ายบอกทาง ป้ายเตือนต่างๆ ยัง
ไม่เพียงพอ ทําให้เสี่ยงต่อการเกิด
อุบัติเหตุ และอาชญากรรม 
 

3.2 ระบบการติดต่อสื่อสารและ
สารสนเทศ 

- ระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงยัง
เข้าไม่ถึงพ้ืนท่ี ทําให้หน่วยงานราชการ
และประชาชนในพ้ืนท่ีเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้ไม่เต็มท่ี 

 
3.3 ไฟฟ้าแรงดันตํ่า และไฟฟ้าแสง

สว่าง 
- การขยายเขตไฟฟ้าแรงดันตํ่า

และไฟฟ้าแสงสว่างตามถนนและท่ี
สาธารณะยังไม่ท่ัวถึง ท้ังภายในหมู่บ้าน
และไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

- ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขาด
การดูแลรักษา ขาดผู้มีความรู้ในการดูแล
รักษา 

3.4 ระบบประปา 
- ระบบประปาส่วนใหญ่ใช้น้ําจาก

แหล่งน้ําธรรมชาติ  ทําให้น้ําท่ีนํามาใช้ไม่
สะอาด เค็ม และไม่เพียงพอสําหรับใช้ใน
ฤดูแล้ง 

3.5 แหล่งน้ํา 
- แหล่งน้ําท่ีมีอยู่ไม่ ต้ืนเขิน เก็บ

กักน้ําได้น้อย อีกท้ังระบบชลประทานยัง
ไม่ท่ัวถึง ทําให้ในช่วงฤดูแล้งน้ําท่ีใช้เพ่ือ
การเกษตรไม่เพียงพอ 

- ถนนสายรอง 
ภายในหมู่บ้าน
และทางเชื่อม
หมู่บ้าน/ตําบล 
ในเขตพ้ืนท่ี 

 
 
 
 
 
 

- ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยยาง 
 
 
 
 

- ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยยาง 
 
 
 
 
 
 

- ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยยาง 
 
 

- 
เกษตรกรในเขต
พ้ืนท่ีตําบลห้วย

ยาง 

- งบประมาณของ อบต. ไม่เพียงพอสําหรับ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง/ซ่อมแซม อาจได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส่วนอ่ืน 
- การก่อสร้างท่ีไม่ได้มาตรฐาน มีการทุจริต
คอรัปชั่นในโครงการก่อสร้างของทางราชการ 
- มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนนเพ่ิม
มากข้ึนเรื่อยๆ 
- มีการจัดให้มีป้ายบอกทาง ป้ายเตือนต่างๆ 
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อยๆ 
 
 
- ระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีห่างไกลมากข้ึน ประชาชนใน
พ้ืนท่ีสามารถใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงได้อย่าง
ท่ัวถึง 
 
 
 
- ประชาชนมีไฟฟ้าแรงดันตํ่า และไฟฟ้าแสง
สว่างสาธารณะตามถนนใช้ท่ัวถึงมากข้ึน 
- มีการส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
มากข้ึน 
 
 
 
 
 
- งบประมาณของ อบต. ไม่เพียงพอสําหรับ
ก่อสร้างหรือปรับปรุง/ซ่อมแซมให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน อาจได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนอ่ืน 
 
- งบประมาณของ อบต. ไม่เพียงพอสําหรับขุด
ลอก/ขุดขยาย อาจได้รับการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนอ่ืน 
- ภัยธรรมชาติแปรปรวนมากข้ึน เช่น ภัยแล้ง 
อุทกภัย เป็นต้น 
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ขอบข่ายของปัญหา 
พ้ืนท่ีและ

กลุ่มเป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

4. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
4.1 การบริการด้านสาธารณสุข 

- การบริการด้านสาธารณสุขยังไม่
ท่ัวถึง  เนื่องจากสัดส่วนเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อประชาชน 

 
4.2 โรคติดต่อและไม่ติดต่อ 

- ประชาชนป่วยเป็นโรคติดต่อ 
เช่น ไข้เลือดออก โดยเฉพาะกับเด็ก 

- ประชาชนยังไม่ให้ความสําคัญใน
การดูแลรักษาสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
ท้ังของตนเองและสภาพแวดล้อมใน
ครัวเรือนมากนัก เช่น บริโภคอาหารไม่
ถูกสุขลักษณะ ขาดการออกกําลังกาย 
สภาพแวดล้อมในบ้านและชุมชนสกปรก 
เป็นต้น ทําให้เจ็บป่วย เช่น โรคเบาหวาน 
โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ฯลฯ 
5.ปัญหาด้านการเมือง การบริหาร 

5.1 การเมือง 
- ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่เข้าใจ

และไม่สนใจในทางการเมืองการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยเท่าท่ีควร เพราะ
คิดว่าเป็นเรื่องไกลตัว และเห็นว่าเรื่อง
ทางการเมืองเป็นเรื่องท่ีน่าเบ่ือ  

- ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจใน
สิทธิและเสรีภาพของตนเองและผู้อ่ืน 

- นักการเมืองท้องถ่ินยังทําหน้าท่ี
ของตนเองได้ไม่เต็มท่ี มีการทุจริต 
คอรัปชั่น แสวงหาผลประโยชน์จาก
ตําแหน่ง 

5.2 การบริหาร 
- ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่มีความ

เข้าใจในรูปแบบการปกครองท้องถ่ิน
เท่าท่ีควร ส่งผลต่อการกระจายอํานาจ 
การเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
ของตน ทําให้ไม่สามารถพัฒนาท้องถ่ินได้
อย่างแท้จริง 

- ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยยาง 
 
 
 
 

- ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยยาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ฝ่ายการเมือง 
 
 
 

- ประชาชนใน
เขตพ้ืนท่ีตําบล

ห้วยยาง 
 
 
 
 
 

พนักงานส่วน
ตําบล 

 

- ข้อจํากัดด้านงบประมาณ เครื่องมือเครื่องใช้ 
และบุคลากรของทางราชการ ส่งผลต่อการ
พัฒนาด้านสาธารณสุข 
 
 
 
 
- การส่งเสริม ให้ความรู้ และตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีสุขภาพ อนามัย และ
สิ่งแวดล้อมท่ีดี ประชาชนมีแนวโน้มดูแลสุขภาพ
มากข้ึน 
- เทคโนโลยีและวิทยาการด้านการแพทย์ ด้าน
อาหาร มีความก้าวหน้าและทันสมัยมากข้ึน 
 
 
 
 
 
 
- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการมากข้ึน และเข้ามามีส่วนร่วม/
แสดงออกในทางการเมืองมากข้ึน 
- ประชาชนรับรู้ถึงสิทธิและเสรีภาพของตนเอง
มากข้ึน 
- ความขัดแย้งทางการเมือง การแบ่งพักแบ่ง
พวก การหาผลประโยชน์ในทางการเมือง ยังคง
มีอยู่ในสังคมไทย 
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ขอบข่ายของปัญหา 
พ้ืนท่ีและ

กลุ่มเป้าหมาย 
แนวโน้มในอนาคต 

- ระบบราชการท่ีมีความเข้มงวด
ของระเบียบกฎหมาย ทําให้การบริการมี
ความล่าช้า ข้าราชทํางานแบบเช้าชาม
เย็นชาม 
6.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดล้อม 

6.1 ทรัพยากรป่าไม้ 
- มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าชุมชน ป่าไม้ถูก
ทําลาย โดยชาวบ้านมักตัดไม้มาเผาถ่าน
และทําฟืน ทําให้ทรัพยากรป่าลดลง
เรื่อยๆ โดยไม่มีการปลูกทดแทน และเป็น
ป่าเสื่อมโทรม 
6.2 ทรัพยากรดิน 

- เป็นดินร่วนปนทราย และบาง
แห่งมีดินเค็มเจือปน 
6.3 ทรัพยากรน้ํา 

- แหล่งน้ําท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติตื้น
เขิน  ต้องพ่ึงพาน้ําฝนตามธรรมชาติเป็น
หลัก ระบบชลประทานยังไม่ครอบคลุม
พ้ืนท่ีการเกษตร ไม่สามารถเก็บกักน้ําไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังปี และมีวัชพืชปกคลุมผิว
น้ํา 
6.4 สิ่งแวดล้อม การท้ิงขยะ ทางระบาย
น้ํา 

- ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจ 
และไม่ให้ความสําคัญในการดูแลรักษา
ความสะอาดในชุมชนของตนเอง การลด
ปัญหาขยะ การกําจัดขยะท่ีถูกวิธี 

- ปัญหาการบริหารจัดการ การ
ทําลายขยะ 

- ปัญหามูลสัตว์ตามถนน ทําให้
สกปรก 

 
พนักงานส่วน

ตําบล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืนท่ีตําบล
ห้วยยาง 

 
 
 
 
 
 
 
 

- พ้ืนท่ีตําบล
ห้วยยาง 

 
- ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการมากข้ึน และเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถ่ินมากข้ึน 
- มีการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การ
ให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน มี
การนําเทคโนโลยี และรูปแบบการบริหาร
จัดการ/การประเมินผล ท่ีมีประสิทธิภาพเข้าใช้
ในระบบราชการมากข้ึน 
 
 
 
 
- ทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลายเพ่ิมมากข้ึน มี
การบุกรุกท่ีสาธารณะเพ่ือใช้เป็นท่ีดินทํากินมาก
ข้ึน 
- นายทุนและชาวต่างชาติเข้าถือครองท่ีดินของ
ชาวบ้านมากข้ึน 
- ปัญหาสิ่งแวดล้อม และมลภาวะ โดยเฉพาะ
ขยะมีเพ่ิมสูงข้ึน 
 
 
 
- ทรัพยากรธรรมชาติมีจํากัดแต่มนุษย์มีความ
ต้องการใช้ทรัพยากรมากข้ึนเรื่อยๆ 
- ประชาชนยังขาดการตระหนักรู้ถึงปัญหา
สิ่งแวดล้อม ขาดจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
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3.3  การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถ่ิน 
การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต

ของท้องถ่ิน โดยใช้เทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง : Strength, จุดอ่อน : Weak, โอกาส :  Opportunity, 
อุปสรรค : Threat) สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี้ 

3.3.1 การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน 

ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. ด้านเศรษฐกิจ 1. มีเส้นทางคมนาคมสะดวก 
สามารถใช้สัญจรและขนส่งสินค้า/
สินค้าเกษตรได้สะดวก 
2. มีพ้ืนท่ีเหมาะสมในการประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม 
3. มีการรวมกลุ่ม กลุ่มอาชีพ 
กองทุนหมู่บ้าน หลายกลุ่ม 
4. มีแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร 
(บ้านหนองไผ่งาม) เกษตรกรส่วน
หนึ่งรวมกลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพใช้ 
สามารถลดการใช้ปุ๋ยเคมี 

1. ปัญหาดินเค็มทําให้การปลูกพืชได้ผลผลิต
ไม่เต็มท่ี  
2. ปัญหาเรื่องขาดแคลนแหล่งน้ํา แหล่งน้ํา
ต้ืนเขิน มีวัชพืช ไม่สามารถเก็บกักน้ําได้ จึงมัก
ประสบภัยแล้งเป็นประจํา 
3. ประชาชนส่วนใหญ่ยังมีรายได้น้อยไม่
เพียงพอต่อรายจ่ายและค่าครองชีพท่ีสูงข้ึน มี
พฤติกรรมฟุ่มเฟือย เงินออมน้อย 
4. การรวมกลุ่มอาชีพยังไม่เข้มแข็งเท่าท่ีควร 
ขาดเงินทุน ความรู้ทางวิชาการในการ
ประกอบอาชีพ คุณภาพสินค้า การบริหาร
จัดการกลุ่ม และการหาตลาดรองรับ 

 
 
 
 
3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

4. มีศูนย์รวมจิตใจของชาวโคราช  
คือ  ท่านท้าวสุรนารี(ย่าโม)  และ
หลวงพ่อคูณ  (วัดบ้านไร่) 
 
1. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อไปยัง
จังหวัดชัยภูมิ (บ้านหนองหญ้าปล้อง-
โคกสี)  
2. เป็นเส้นทางลัดไปกรุงเทพฯ 
ในช่วงเทศกาลท่ีมีการจราจร
หนาแน่น 
3. พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นท่ีราบสูง ไม่
ค่อยพบกับปัญหาน้ําท่วม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
1. มีทางหลวงแผ่นดินตัดผ่าน สําหรับเดินทาง
ไปกรุงเทพฯ และภาคเหนือ ส่งผลให้การใช้รถ
ค่อนข้างใช้ความเร็วสูง เกิดอุบัติเหตุบ่อย 
2. สาธารณูปโภคยังไม่เพียงพอ ไม่ท่ัวถึง และ
คุณภาพไม่ได้มาตรฐาน เช่น ถนนหลายสาย
เป็นหลุมเป็นบ่อ หลายสายยังเป็นถนนลูกรัง
อยู่ ไม่มีทางระบายน้ํา น้ําประปาขุ่น ไม่
สะอาด ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ท่ัวถึง ฯลฯ 
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ด้าน จุดแข็ง จุดอ่อน 

4. ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ด้านบริหารจัดการ
องค์กร 

1.มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
(อปพร./ตํารวจบ้าน)พร้อมเรียกใช้
งานได้ตลอดเวลา เม่ือเกิดเหตุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ท่ีทําการ อบต. อยู่ติดถนนสาย
หลักในตําบล สะดวกต่อการมา
ติดต่อราชการของประชาชน 
2. ผู้นําหมู่บ้านมีส่วนร่วมและคุ้นเคย
ในกระบวนการพัฒนาท้องถ่ิน การ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

1. ขาดงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุ ครุภัณฑ์
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2. แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่
มีประสิทธิภาพ และขาดการฝึกซ้อมและ
ทบทวน 
3. อาสาสมัครด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยไม่เพียงพอ 
4. ไม่มีศูนย์รับแจ้งเหตุ ท่ีจะปฏิบัติงานได้
ตลอด 24 ชั่วโมง 
5. ไม่มีรถกู้ชีพ หรือรถกู้ภัย ตลอดจน
เครื่องมือ อุปกรณ์สําหรับการกู้ชีพ/กู้ภัย 
 
1. นักการเมืองท้องถ่ินยังไม่มีความเป็น
เอกภาพ มีการแบ่งพรรคแบ่งพวก 
2. อบต.มีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาและสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนตามบทบาทหน้าท่ี 
3. บุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจ หน้าท่ีท่ีเพ่ิม
มากข้ึน ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความชํานาญ
เฉพาะด้าน โดยเฉพาะโครงการท่ีต้องใช้
เทคโนโลยีสูงหรือความชํานาญเป็นพิเศษ  
อบต.ห้วยยาง ไม่มีบุคลากรท่ีมีความชํานาญ 
4. วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
5. ประชาชนยังไม่เห็นถึงความจําเป็นและ
ความสําคัญของ แผนชุมชนและแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน ทําให้ยังไม่สามารถนําไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างแท้จริง 
6. อาคารท่ีทําการ อบต. มีสภาพเก่า และคับ
แคบ ไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานและ
ให้บริการประชาชน 

6. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกในการ
จัดการกับขยะในครัวเรือนตัวเอง 

1.ปัญหาขยะมีปริมาณมาก ภาชนะรองรับ
และรถเก็บขยะและคนเก็บขยะไม่มี และไม่มี
สถานท่ีท้ิงหรือกําจัดขยะ 
2. ประชาชนขาดจิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหาขยะภาค
ครัวเรือน ไม่มีการคัดแยกขยะก่อนท้ิง 
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3.3.2 การวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค 

ด้าน โอกาส อุปสรรค 

1. ด้านเศรษฐกิจ 1. ประเทศไทยกําลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทําให้มีโอกาส
ในด้านการค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศมากข้ึน มีการแข่งขันทาง
การค้าสูง 
2. สินค้าทางการเกษตรยังเป็นท่ี
ต้องการของตลาดท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ 
3. มีการส่งเสริมจากภาครัฐในด้านการ
รวมกลุ่มอาชีพ วิสาหกิจชุมชน และให้
ความรู้ด้านการประกอบอาชีพให้กับ
ประชาชน เช่น สินค้า OTOP 
4.มีส่วนราชการอ่ืนท่ีมีงบประมาณเข้า
มาขุดลอกคูคลองแหล่งน้ําธรรมชาติ 
เพ่ือขยายการใช้น้ําในการทําเกษตร 
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับ
เกษตรกร 
5. อําเภอบัวใหญ่ มีแนวโน้มท่ีจะได้รับ
การจัดต้ังเป็นจังหวัด 
6. รายได้หลักของประเทศ คือ รายได้
จากการท่องเท่ียว 

1. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียวในพ้ืนท่ี 
2. เศรษฐกิจโลกและภายในประเทศมีความ
ผันผวน 
3. ประเทศไทยต้องนําเข้าน้ํามัน ซ่ึงถือเป็น
วัตถุดิบท่ีสําคัญต่อการดํารงชีวิตและธุรกิจ 
4. การเมืองระดับประเทศมีส่วนสําคัญ
โดยตรงกับการดําเนินนโยบายด้าน
เศรษฐกิจ ทําให้ปัญหาการเมืองไทยท่ีไม่นิ่ง
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2. ด้านสังคม 
การศึกษา ศาสนา  
วัฒนธรรม และ
สาธารณสุข 

 1. รัฐบาลรวมท้ังภาคเอกชน เริ่มให้
การส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 
สาธารณสุข การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม มากข้ึน 
2. มีหน่วยงานด้านสาธารณสุข ด้าน
การศึกษา อยู่ในระดับพ้ืนท่ี 
3. ประเทศไทยมีศิลปะ วัฒนธรรมท่ี
เป็นเอกลักษณ์ ท่ัวโลกให้การยอมรับ
และชื่นชม มีการส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม เช่น ประเพณีท้องถ่ิน 
วิถีชีวิตในท้องถ่ิน อาหารไทย 
4. ประเทศไทยมีการเปิดเสรีในการนับ
ถือศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธอัน
เป็นศาสนาประจําชาติ ซ่ึงพบว่า
ประเทศไทยมีวัดอยู่เป็นจํานวนมาก 

1. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้ของ
ครอบครัวส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้ชีวิต
ของคนในสังคม ก่อให้เกิดปัญหาครอบครัว
และสังคมตามมา 
2. ค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีไม่ถูกต้อง สื่อยั่ว
ยุ ต่างๆ เข้ามามีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน
มากข้ึน และส่งผลให้วัฒนธรรม ประเพณี
อันดีงามถูกทําลายลงไปเรื่อยๆ 
3. การปฏิรูปการศึกษาในประเทศไทยยังไม่
ประสบความสําเร็จ ส่วนใหญ่มุ่งเน้นการ
แข่งขันมากกว่าความรู้คู่คุณธรรม 
4. ปัญหาโรคระบาด เช่น ไข้หวัดนก 
ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เป็นต้น 
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ด้าน โอกาส อุปสรรค 

3. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. ด้านความม่ันคง
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 
 

 
5. ด้านบริหารจัดการ 

องค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้
กําหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณ
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สําหรับการจัดบริการสาธารณะ 
2. มีส่วนราชการอ่ืนท่ีมีงบประมาณเข้า
มาดําเนินการในพ้ืนท่ี เช่น การก่อสร้าง
และบํารุงรักษาถนน ทางสะพาน  
ระบบประปา เป็นต้น 
 
1. มีหน่วยงานท่ีให้การส่งเสริม
สนับสนุนด้านอาสาสมัครป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 
 
 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ได้กําหนดบทบาทในการ
กระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินไว้อย่างชัดเจน เพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน โดย
ท่ีหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอน
ภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
2. มีกระบวนการผลักดันระเบียบ 
กฎหมายท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน เช่น การยกฐานะขององค์การ
บริหารส่วนตําบลเป็นเทศบาลตําบล 
 
 

1. รายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลท่ีจัดสรรให้ โครงการขนาดใหญ่ต้อง
ใช้งบประมาณสูงและเทคโนโลยีชั้นสูง 
อบต.ห้วยยาง จึงไม่สามารถดําเนินโครงการ
ได้ 
 
 
 
 
 
 
1. บุคลากรและเจ้าหน้าท่ีด้านความม่ันคงมี
น้อยไม่สามารถป้องกันและปราบปรามภัย
ต่างๆ ได้อย่างเพียงพอและท่ัวถึง 
2. ปัญหาเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน 
ส่งผลให้เกิดปัญหาอาชญากรรมเพ่ิมมากข้ึน 
 
1. ข้อจํากัดต่างๆ ของระบบราชการ เช่น 
ระเบียบกฎหมายท่ีเคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่น 
โครงสร้าง/สายการบังคับบัญชา/ข้ันตอน
ของงานราชการต่างๆ ท่ีทําให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า เป็นต้น 
2. รายได้ส่วนใหญ่เป็นเงินอุดหนุนจาก
รัฐบาลท่ีจัดสรรให้ โครงการขนาดใหญ่ต้อง
ใช้งบประมาณสูงและเทคโนโลยีชั้นสูง 
อบต.ห้วยยาง จึงไม่สามารถดําเนินโครงการ
ได้ 
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ด้าน โอกาส อุปสรร 

6. ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 

1. ภาคเอกชน/กลุ่มหรือองค์กรมหาชน 
หันมาให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อม
มากข้ึน 
2. มีนวัตกรรมท่ีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
มากข้ึน 

1. สถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมโลกทวีความ
เลวร้าย และรุนแรงมากข้ึน 
2. การรักษาสิ่งแวดล้อมต้องได้รับความ
ร่วมมือร่วมใจจากทุกคน ทุกภาคส่วน 
3. นวัตกรรมท่ีช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมยังมี
ค่าใช้จ่ายสูงและจํากัดเฉพาะบางส่วน 
ประชาชนท่ัวไปจึงไม่สามารถเข้าถึงได้ 
4. ประชาชน/เอกชน/ภาคธุรกิจ มีการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและพลังงานเพ่ิมสูงข้ึน
เรื่อยๆ เช่น พลังงานไฟฟ้า  น้ํา  น้ํามัน 
ฯลฯ 
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บทที่ 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

1.พัฒนาการคมนาคมและการขนส่ง 
 
 
 

1.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก/หินคลุก/ลูกรัง กองช่าง 

และถนนดิน กองช่าง 

2.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนค คสล./หินคลุก/ลูกรัง/ดิน กองช่าง 

3. ก่อสร้างท่อระบายน้ํา/รางระบายน้ํา กองช่าง 

4. ก่อสร้างสะพาน/ทางข้าม กองช่าง 
 2.ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ 1. ปรับปรุง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ กองช่าง 
  2. ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะริมถนนสองข้างทางและบริเวณทางแยก กองช่าง 
  3. ขยายเขตการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กองช่าง 
  4. เพิ่มกําลังไฟฟ้าในบริเวณที่กระแสไฟฟ้าตก กองช่าง 
  5. ขยายเขตการติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า กองช่าง 

 3.พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านและ 1. ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง 
 ระบบการระบายน้ําที่ได้มาตรฐาน 2. ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน กองช่าง 
  3. ปรับปรุงคุณภาพน้ําประปา กองช่าง 
 4. ก่อสร้างและซ่อมแซมท่อระบายน้ํา กองช่าง 
  5. ซ่อมแซมท่อประปาที่ชํารุดเสียหาย กองช่าง 



 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ หน่วยงานรับผิดชอบ 

 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 4.พัฒนาแหล่งน้ําสําหรับการอุปโภค 1. ขุดลอกหนองน้ําและคลองธรรมชาติ กองช่าง 

บริโภค และการเกษตร 2. ปรับปรุงซ่อมแซมแหล่งกักเก็บน้ําและฝายน้ําล้น กองช่าง 

 3. ก่อสร้างฝายน้ําล้น กองช่าง 

4. ขุดสระน้ํา กองช่าง 

5.การจัดการผังเมือง 1. การวางและจัดทําผังเมือง กองช่าง 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 1.การส่งเสริมอาชีพและสนับสนุน 1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ สํานักปลัด 
 ภาคการเกษตร 2.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากรของกลุ่มกองทุนองค์กรต่าง ๆ สํานักปลัด 
  3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ สํานักปลัด 
  4. จัดตั้งตลาดกลางเพื่อจําหน่ายสินค้าทางการเกษตร ส่วนการเกษตร 
  5. โครงการแทรกแซงราคาพืชผลทางการเกษตร ส่วนการเกษตร 

 6. ส่งเสริมให้ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเกษตรกร ส่วนการเกษตร 
 7. โครงการสนับสนุนโครงการเศรษฐกิจพอเพียง ส่วนการเกษตร 
 2.การพัฒนาศูนย์บริการถ่ายทอด 1. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ส่วนการเกษตร 
 เทคโนโลยีด้านการเกษตร 2. จัดให้มีการอบรมดูงานและให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนการเกษตร 
  

 
3. ปรับปรุง สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนการเกษตร 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 1.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกิจกรรมของกลุ่ม /องค์กรในชุมชน สํานักปลัด 

2. โครงการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) สํานักปลัด 

2.ส่งเสริมสนับสนุนสังคมสงเคราะห์ 1. สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ สํานักปลัด 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี 2. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สํานักปลัด 

คนชรา ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส 3. สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สํานักปลัด 

 4. จ้างนักเรียน / นักศึกษา  ทํางานระหว่างปิดภาคเรียน สํานักปลัด 

5. อุดหนุนกิจการด้านสาธารณกุศลให้แก่กิ่งกาชาดอําเภอ/จังหวัด สํานักปลัด 

6. การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ เด็ก และสตรี สํานักปลัด 
3.ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ 1. โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนต้านยาเสพติด ส่วนศึกษาฯ 

 และการกีฬา 2.  การจัดส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ส่วนศึกษาฯ 
  3. การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬาให้แก่หมู่บ้าน ส่วนศึกษาฯ 
  4. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงสถานที่เล่นกีฬา ส่วนศึกษาฯ 
  5. สนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา ส่วนศึกษาฯ 
 4.ส่งเสริมการรักษาความสงบ 1. การป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาสาธารณภัยต่าง ๆ สํานักปลัด 

 เรียบร้อยและความปลอดภัย 2. อุดหนุนกิจการงาน อปพร./ตํารวจบ้าน สํานักปลัด 
  3. ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สํานักปลัด 
 4. โครงการฝึกอบรมหนึ่งตําบล หนึ่งทีมกู้ภัย สํานักปลัด 
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3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 4.ส่งเสริมการรักษาความสงบ 

เรียบร้อยและความปลอดภัย 
5. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์  อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

สํานักปลัด 

6. โครงการตั้งจุดสกัด และจุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาล สํานักปลัด 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

1.พัฒนาระบบการเมืองท้องถิ่น 1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

สํานักปลัด 

2. โครงการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยให้กับประชาชน 

สํานักปลัด 

3. จัดประชาคมสร้างจิตสํานึกให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ปกครองท้องถิ่นของตนเอง 

สํานักปลัด 

 2.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 

1. การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

  2. การให้ทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี /ปริญญาโท สํานักปลัด 
  3. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและทัศนศึกษาดู

งาน 
สํานักปลัด 

  4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

สํานักปลัด 

 3.พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้  1. ปรับปรุง/ต่อเติมที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบล สํานักปลัด 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง 
การบริหาร 

3.พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ 2. การปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตําบล สํานักปลัด 

3. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานของ อบต. สํานักปลัด 

4.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยี 

1. การจัดซื้อหนังสือพิมพ์ วารสารไว้ประจําที่ อบต. สํานักปลัด 

2. โครงการประชาสัมพันธ์ผลงาน อบต. สํานักปลัด 

3. ปรับปรุง/ก่อสร้างหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย กองช่าง 
 4. โครงการปรับปรุงเว็บไซด์ของ อบต. สํานักปลัด 
  5. โครงการบริการอินเตอร์เน็ตตําบลให้กับประชาชน สํานักปลัด 
 5.พัฒนาระบบการบริหารงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 
1. อุดหนุนการดําเนินงานโครงการบริหารศูนย์ข้อมูลข่าวสารการ
ซื้อหรือการจ้าง  ของ อบต.ระดับอําเภอให้แก่ อบต.ห้วยยาง 

สํานักปลัด 

  2. โครงการจัดตั้งศูนย์บริการร่วม สํานักปลัด 
 3. โครงการจัดทําแผนที่ภาษี ส่วนการคลัง 

4. โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ส่วนการคลัง 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 1.เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและ 1. เสริมสร้างสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคติดต่อแก่ประชาชน สํานักปลัด 

ป้องกันโรคติดต่อ 2. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักปลัด 
 3. ส่งเสริมให้หน่วยสาธารณสขุแก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัคร

สาธารณสุขหมู่บ้าน 
สํานักปลัด 

4. บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และทําหมันสัตว์เลี้ยง ส่วนการเกษตร 

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพและการออกกําลังกาย สํานักปลัด 
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6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

1.การสนับสนุนด้านการศึกษา 1. การสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ 

2. สนับสนุนวสัดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ ต่าง ๆให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

ส่วนการศึกษาฯ 

4.พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยี 

3. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กนักเรียน 

ส่วนการศึกษาฯ 

4. การจัดกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเช่นวันพ่อ/แม่/วันเด็กแห่งชาติ ส่วนการศึกษาฯ 

5. โครงการต่อเติม / ปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ส่วนการศึกษาฯ 
 6. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กใน ต.ห้วยยางทั้ง 2 ศูนย์ 
ส่วนการศึกษาฯ 

  5. อุดหนุนโรงเรียนในเขตตําบลห้วยยางทั้ง 6 แห่ง ส่วนการศึกษาฯ 
 2) การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 
1. อุดหนุนกิจการงานวันสําคัญของอําเภอบัวใหญ่งานประเพณีบัว
ไหม บัวใหญ่ 

ส่วนการศึกษาฯ 

  2. การจัดกิจกรรมโครงการบุญทอดเทียนโฮม ส่วนการศึกษาฯ 
 3. การจัดกิจกรรมโครงการประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ส่วนการศึกษาฯ 

4. การจัดกิจกรรมโครงการรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ส่วนการศึกษาฯ 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ป้องกัน ดูแลรักษา ทรัพยากร 1. โครงการจัดซื้อเตาเผาขยะไร้มลพิษ สํานักปลัด 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. จัดซื้อถังรองรับขยะ สํานักปลัด 
 3. โครงการจัดซื้อรถขนขยะ สํานักปลัด 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2) การบําบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1. โครงการร่วมใจปลูกต้นไม้ในวันสําคัญเช่นวันพ่อ/วันแม่ สํานักปลัด 

2. โครงการขุดลอกคูคลองสาธารณะหรือทางระบายน้ําสาธารณะ สํานักปลัด 

 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการ อบต.ห้วยยางและ12หมู่บ้าน สํานักปลัด 

4. รณรงค์เพื่อความร่วมมือฟื้นฟูธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สํานักปลัด 

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์และ
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้คงอยู่อย่างยั่งยืน 

สํานักปลัด 

 6. ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทางในพื้นที่ตําบลห้วยยาง สํานักปลัด 
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ส่วนท่ี 6 
การปฏิบัติและติดตามประเมินผล 

…………………………………. 
 

  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดทําและประสานผลพัฒนาท้องถ่ิน พ.ศ. 2546  เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถ่ิน  ซ่ึง
จําเป็นต้องกําหนดแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ตอบสนองต่อปัญหาความต้องการและ
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบล  รวมท้ังสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบ
บูรณาการแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ดังนั้น การทํา
แผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  จึงสามารถแบ่งเป็น 4  แนวทาง  ดังนี้ 
  1.  องค์การบริหารส่วนตําบล ดําเนินเอง โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและ
โครงการนําไปจัดทําเป็นแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบล 3  ปี  และองค์การบริหารส่วนตําบล
ดําเนินการปฏิบัติ  เพ่ือบรรลุจุดประสงค์ของแผนงานโครงการ   
  2.  สนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรเอกชน
เป็นผู้ดําเนินการในกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนตําบล ไม่มีความพร้อมหรือไม่มีศักยภาพเพียงพอและมี
หน่วยงานหรือองค์กรอ่ืน มีศักยภาพและมีความพร้อมท่ีจะดําเนินงานมากกว่า 
  3.  การร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินหรือองค์กรเอกชนอ่ืน
ในการดําเนินงานในกรณีท่ีการปฏิบัติงานจะต้องเก่ียวพันกับหน่วยงานหรือองค์กรโดยอาจ
ดําเนินงานในรูปแบบหุ้นส่วน สหการ หรือคณะทํางาน หรือคณะกรรมการ 
  4.  การประสานหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน หรือองค์กรเอกชนอ่ืน
เป็นผู้จัดสรรงบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแนวทางท่ี
กําหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรบริหารส่วนตําบลโนนธาตุ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะผู้บริหารท้องถ่ินและคณะกรรมการการพัฒนาคณะกรรมการประสานการพัฒนาและผู้ว่า
ราชการจังหวัดขอนแก่นตามลําดับ 
หน่วยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  กําหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโดย
การกํากับดูแลของปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลและผู้บริหาร ดังนี้ 

1. สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
2. ส่วนการคลัง 
3. กองช่าง 
4. ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
5. ส่วนส่งเสริมการเกษตร 

การติดตามประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานงานแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 38 กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผล แผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 
  (1)  ประธานสภาท้องถ่ิน   เป็น ประธานกรรมการ 
  (2)  ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถ่ิน  เป็น กรรมการ 
        (คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน)  



  (3)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  เป็น กรรมการ 
         (คัดเลือกกันเอง จํานวน 2  คน ) 
  (4)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีสภา เป็น กรรมการ 
         (ท้องถ่ินคัดเลือก จํานวน 2  คน) 
  (5)  ผู้แทนฝ่ายบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง เป็น กรรมการ 
         (จํานวน  2  คน ) 
  (6)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก เป็น กรรมการ 
         (คัดเลือกกันเอง  จํานวน 2  คน ) 
  ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง  ทําหน้าท่ีเลขานุการคณะกรรมการ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอํานาจหน้าท่ี 
(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานและเสนอความเห็น ซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ต่อสภาท้องถ่ิน  ผู้บริหารท้องถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน ในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคม ขอทุกปี  ท้ังนี้ให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา/การรายงานผลการติดตามฯ 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลห้วยยาง  
ได้มีมติในการประชุม  ให้ติดตามและประเมินผลแผนฯ ปีละ 1 ครั้ง  คือภายในเดือนธันวาคม ของปี 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลรายงาน 
ผลและเสนอความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถ่ิน  เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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