
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
พ.ศ. 2561 – 25๖5 

 
 

 

ของ 
 
 

องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 
อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 

  
 

 

งานนโยบายและแผน 
องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 



สารบัญ 
หนา 

 คำนำ 
  

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน        ๑  
 
 สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น    11  
  

บทท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ    28  
 
บทท่ี ๔ การนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ    45  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คำนำ 
 
   แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาฉบับนี้   องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอไดจัดทำข้ึนเพ่ือใช
เปนแนวทางในการพัฒนา   โดยไดกำหนดแผนงาน/โครงการในระยะ  ๕  ป (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5)   เพ่ือให
สอดคลองกับแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑2 ตามนโยบายของรฐับาล   
กระทรวง   ทบวง   กรมตาง ๆ   และสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาจังหวัด   แผนยุทธศาสตรเพ่ือ
การพัฒนาอำเภอ   และแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ   รวมถึงวิธีการแกไขปญหาและตอบสนอง
ความตองการของประชาชนท่ีอยูในเขตตำบล 
 

   แผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาฉบับนี้   เปนแผนแมบทท่ีใชเปนเครื่องมือในการบริหารและ
พัฒนาตำบล   ซ่ึงจะกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด   บรรลุจุดมุงหมายของการพัฒนากอใหเกิดผล
ในการตอบสนองความตองการของประชาชน   ชวยลดความขัดแยง   และขจัดความซับซอนในการทำงาน  
ตลอดจนเปนการใชทรัพยากรในการพัฒนาท่ีมีอยูอยางจำกัด   ใหไดผลอยางคุมคา   ทำใหตำบลมีเปาหมายและ
ทิศทางในการพัฒนาอยางชัดเจนสามารถมองเห็นเปนรูปธรรม   ท้ังทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน   ดานเศรษฐกิจ   
ดานสังคม   ดานการเมืองการบริหาร   และดานทรัพยากรธรรมชาติ   ซ่ึงเปนการประสานความรวมมือในการ
พัฒนาของทุกฝายไมวาจะเปนตำบล   สวนราชการตาง ๆ   ภาคเอกชน   ประชาชนและองคกรอ่ืน ๆ  ทำใหเกิด
การพัฒนาแบบมีสวนรวมโดยยึดถือผลประโยชนของประชาชนเปนท่ีตั้ง    มีการบูรณาการ   แผนงาน /โครงการ   
เพ่ือนำไปสูจุดมุงหมายของการพัฒนา   และนอกจากนี้แผนพัฒนาฉบับนี้   ยังใชเปนเครื่องมือควบคุมการใชจาย
งบประมาณ   การติดตาม   ตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินงาน   ใหตรงตามวัตถุประสงคของการพัฒนา
ท่ีตั้งไว 
 

   ในการจัดทำแผนยุทธศาสตรเพ่ือการพัฒนาครั้งนี้   องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอไดรับ
ความอนุเคราะหและความรวมมือดวยดีจากสวนราชการตาง ๆ   ภาคเอกชน   ประชาชน   และองคกรตาง ๆ  
ในการจัดหาขอมูลและสำรวจความตองการดานตาง ๆ   องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอหวังเปนอยางยิ่งวา
แผนพัฒนาฉบับนี้คงจะเปนประโยชนตอการพัฒนา   และการปฏิบัติงานกอใหเกิดการรวมมือและสรางความ
เขาใจอันดีในการพัฒนารวมกันท้ังภาครัฐ   ภาคเอกชนและประชาชนในเขตตำบล   เปนแนวทางในการ
สรางสรรคสังคมใหนาอยูและพัฒนาตำบลศรีละกอ   ใหเจริญกาวหนาดังท่ีตั้งเปาหมายไวตอไป 
 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา 
องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 



แผนพัฒนาทองถิ่น 
( พ.ศ. 2561 – 2565 ) 

ของ องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
 

------------------------------------- 
 

สวนท่ี 1 สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
1. ดานกายภาพ  

1.1  ท่ีตั้งของหมูบานหรือชุมชนหรือตำบล 
องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ ตั้งอยูทางทิศใตของอำเภอจักราช โดยอยูหางจากท่ีวาการ

อำเภอจักราช  ระยะทาง  ๗  กิโลเมตร และหางจากจังหวัดนครราชสีมา  ระยะทาง  ๔๘  กิโลเมตร  ปจจุบัน
มีท่ีทำการ องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ ตั้งอยูท่ีหมู  ๓  บานละกอ 

อาณาเขต 
ทิศเหนือ จรดตำบลจักราช  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศใต   จรดตำบลสีสุก   อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันออก   จรดตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันตก   จรดตำบลทาชางและตำบลหนองยาง  อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
ลักษณะภูมิประเทศของตำบลศรีละกอมีลักษณะลาดเอียงจากทิศใตและทิศตะวันออกไปสูทิศ

เหนือ  และทิศตะวันตก  พ้ืนท่ีมีลักษณะเปนท่ีราบลุมผสมท่ีดอน ประกอบดวย 

 ๑)  ท่ีราบลูกคลื่น รอยละ ๒๐ ของพ้ืนท่ี 

 ๒)  ท่ีราบ  รอยละ ๒๕ ของพ้ืนท่ี 

  ๓)  ท่ีราบมีน้ำขัง รอยละ ๕๕ ของพ้ืนท่ี 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
ลักษณะภูมิอากาศของตำบลศรีละกอ มีสภาพเชนเดียวกับสภาพอากาศโดยท่ัวไปของภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ  แบงเปน ๓ ฤดูกาล  ดังนี้ 

  - ฤดูฝนเริ่มประมาณเดือน พฤษภาคม -  ตุลาคม ของแตละป   ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุม

ภาคตะวันตกเฉียงใตไมมากนัก  ฝนท่ีตกสวนมากเปนอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นซ่ึงจะผานเขามาปละ ๓-๔ ลูก  

ถาปใดพายุดีเปรสชั่นนอยก็จะมีความแหงแลง 

 - ฤดูหนาวเริ่มประมาณเดือนตุลาคม - กุมภาพันธ มีลักษณะอากาศหนาวเย็นซ่ึงไดรับ

อิทธพิลจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดต่ำลงเรื่อยจนถึงปลายเดือนมกราคม หรือตนเดือน

กุมภาพันธ 

 - ฤดูรอนเริ่มประมาณเดือนกุมภาพันธ -  พฤษภาคม  คอนขางรอนและแหงแลง 

 

 

 



1.4  ลักษณะของดิน 
ลักษณะของดินในพ้ืนท่ีตำบลศรีละกอ ดินชั้นบน เปนดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ มีแรธาตุ

หลายชนิดและมีซากพืชซากสัตวท่ีพืชตองการทับถมกันอยูมาก ดินชั้นลาง อยูถัดจากดินชั้นบนลงไป มีความ

อุดมสมบูรณนอยมาก เนื้อดินแนน เม็ดละเอียด เปนดินท่ีไมเหมาะตอการเจริญเติบโตของพืช โดยลักษณะของ

เนื้อดิน แบงได 3 ชนิด คือ ดินรวน ดินทราย และดินเหนียว 

1.5 ลักษณะของแหลงน้ำ 

แหลงน้ำธรรมชาติ 
๑)   ลำจักราช  ไหลผานหมูท่ี ๑,๒,๓,๔,๕,๙,๑๓,17 
๒)   หวยลึก  ไหลผานหมูท่ี ๑ 
๓)   คลองคันลุง  ไหลผานหมูท่ี 17 
๔)   หวยหนองกก ไหลผานหมูท่ี ๒ 
๕)   หวยนาโคก  ไหลผานหมูท่ี ๓,๔,๑๐ 
๖)   หวยมาบดาง ไหลผานหมูท่ี ๑๓ 
๗)   คลองมาบโคง ไหลผานหมูท่ี ๖,๗,๑๓ 
๘)   คลองระวัง  ไหลผานหมูท่ี ๖,๗,๘ 
๙)   คลองยายโตน ไหลผานหมูท่ี ๘ 
๑๐)   หวยหนองกราด ไหลผานหมูท่ี ๗,๘ 
๑๑)   คลองโกรกไมแดง ไหลผานหมูท่ี ๙ 

แหลงน้ำท่ีสรางข้ึน 
๑)  บอน้ำตื้น ๑๓ แหง 
๒)  บอบาดาล ๔๔ แหง 
๓)  สระน้ำ ๔๒ แหง 
๔)  ฝาย  ๑๑ แหง 
๕)  ทำนบก้ันน้ำ ๑๕ แหง 
 
1.6  ลักษณะของไมและปาไม 
ไมเปนไมยืนตน สวนมากอยูในปาสาธารณะเขตพ้ืนท่ีตำบลศรีละกอ  
 

2. ดานการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 
การปกครองสวนภูมิภาค แบงเขตการปกครองเปน ๑๗ หมูบาน แตละหมูบานมีผูใหญบาน 

เปนหัวหนาปกครอง  โดยมีกำนันเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดในตำบล ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครอง
พ้ืนท่ี พ.ศ. ๒๕๔๗ 

 การปกครองสวนทองถ่ิน มีองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ  ทำหนาท่ีบริหารงานราชการ
ในเรื่องของการบริหาร การพัฒนาตำบลศรีละกอ 

 
 
 



  คณะผูบริหาร 
1.  นายวรวฒุิ   นนพละ   ตำแหนง  นายกองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 
2.  นายสมชาติ  แทวกระโทก  ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 
3.  นายหัน   ทิศกระโทก   ตำแหนง  รองนายกองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 
4.  นายทิม  ตวยกระโทก   ตำแหนง  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 

 

พนักงานสวนตำบล 
1.  นางศิริกัญญา  เจริญกิจ   ตำแหนง  ปลัดองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 
2.  นางเจนิทตา  เขมนเขตรกิจ  ตำแหนง  รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 
  - สำนักงานปลัด 
3.  นายปยพงษ  ทานกระโทก  ตำแหนง  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
        รักษาราชการแทนหัวหนาสำนักปลัด 
4.  นางสุกัญญา  เลิศสูงเนิน  ตำแหนง  นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 
5.  นายสมเกียรติ  ทิศกระโทก  ตำแหนง  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน 
6.  นายวรัญยปกรณ  เมธาธรรมรส ตำแหนง  นิติกรปฏิบัติการ 
7.  นางสาวรุงนภา  ศรีสรอย  ตำแหนง  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
8.  นายคมกฤช  เงินคำ   ตำแหนง  เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

- กองคลัง 
9.  นางสาวจินดา  ศุภภัทรเกษม  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองคลัง 
10.  นางสาวมาริสา  มุขพิมาย  ตำแหนง  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
11.  นางสาวนงนุช  แทวกระโทก  ตำแหนง  นักวิชาการคลังชำนาญการ 
12.  นายวัง  ทับกระโทก   ตำแหนง  นักวิชาการจัดเก็บรายไดชำนาญการ 
 -  กองชาง 
13.  นายนิติกร  ดรกันยา   ตำแหนง  ผูอำนวยการกองชาง 
 -  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
14.  นางสาวสุปญา  ยันสังกัด ตำแหนง  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาราชการแทน                 
                                                                 ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.  นางสาวแสงเดือน  ทิศกระโทก ตำแหนง  ครู 
16.  นางน้ำฝน  บวชไธสง  ตำแหนง  ครู 
17.  นางธีรารัตน  เวชสัสถ  ตำแหนง  ครู 
18.  นางวิมลรัตน  พูนกระโทก  ตำแหนง  ครู 
19   นางอินทุอร  อินดำ   ตำแหนง  ครู 

  -  กองสงเสริมการเกษตร 
 20.  นางกาญจนาภรณ  แสนประสิทธิ์ ตำแหนง  ผูอำนวยการกองสงเสริมการเกษตร 
  -  กองสวัสดิการสังคม 
 21.  นางสาววชัรี  เนื่องประฐม  ตำแหนง  ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม 
 22.  นางสมคิด  แทวกระโทก  ตำแหนง  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ 
  
 



  พนักงานจาง 
  -  สำนักปลัด 
 1.  นางสาวจันทนิภา  นาคราช    ตำแหนง  ผูชวยนักทรัพยากรบุคคล 
 2.  นายระวี  ตองกระโทก  ตำแหนง  พนักงานขับรถยนต 
 3.  นายศิริพล  ทิศกระโทก  ตำแหนง  คนงานท่ัวไป  
 4.  นายบุญภา  เทียมกระโทก  ตำแหนง  นักการภารโรง 
 5.  นางเปรมฤดี  ตวยกระโทก  ตำแหนง  แมบาน  
   -  กองคลัง 
 5.  นางสาวธิดารัตน  ตวยกระโทก  ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการพัสดุ 
 6.  นางสาวศศินภา  นนพละ  ตำแหนง  ผูชวยนักวิชาการจัดเก็บรายได 
 7.  นางสาววราภรณ  จำปาโพธิ์    ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานการเงินและบัญชี  
  -  กองชาง 
 8.  นางสาวธัญญา  บัวทองหลาง  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 9.  นายปทุม  ทิศกระโทก  ตำแหนง  ผูชวยนายชางสำรวจ 
 10.  นายธนวันต  ทิศกระโทก  ตำแหนง  ผูชวยนายชางไฟฟา 
 11.  นายพงษศักดิ์  มนุษยรัมย  ตำแหนง  ผูชวยนายชางโยธา 
  -  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 12.  นางชลนชิา  แทนนำ  ตำแหนง  ผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
 13.  นางสาวตรีรัตน  ทิศกระโทก  ตำแหนง  ผูดูแลเด็ก 
 14.  นางสาวนิตยา  ทิศกระโทก  ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
  -  กองสงเสริมการเกษตร 
 15.  นางสาวจุฑาพร  ขันโพธิ์   ตำแหนง  ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 

2.2  การเลือกตั้ง 
การเลือกตั้งแบงหนวยการเลือกตั้งออกเปน 17 หนวย แบงตามลักษณะเขตการปกครองหมูบาน 

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน  ๓0   คน 
1.  นายเบิด  นากระโทก   ตำแหนง ประธานสภา อบต.ศรีละกอ 
๒.  นายธะนงค  สาเกตุ   ตำแหนง รองประธานสภา อบต.ศรีละกอ 
3.  นายชินบุตร  กอมันกลาง  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
4.  นายเสริม  ทอกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑ 
5.  นายประพล  นนกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๒ 
6.  นายศิวโรจน  ฐานกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๓ 
7.  นางนิตยา  ฟูกโคกสูง   ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๔ 
8.  นายบุญสง  แทวกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
9.  นายทวี  แทวกระโทก   ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๕ 
10.  นายนันทวัฒน  กองโส  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
11.  นายชิษณุพงษ   ธงกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๖ 
12.  นายชยั  ทิศกระโทก   ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๗ 
13.  นายมงคล  ทินกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 



14.  นายประเสริฐศักดิ์  ทินกระโทก ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๘ 
15.  นายสุรศักดิ์  ทินกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
16.  นายไพรัช  ธงกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๙ 
17.  นายสราวุฒ ิ ทานกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
18.  นายทวี  แจมเรือน   ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๐ 
19.  นายบุญรอด  แนนกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
20.  นางลำใย  จรโพธิ ์   ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๑ 
21.  นายไพศาล   ทิศกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 
22.  นายนคร  ทิศกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๒ 
23.  นายประพัน  ทิศกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓ 
24.  นายฟอง  ทนกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๓ 
25.  นายเนตร  แทวกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 
26.  นายศักดิ์  แทวกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๔ 
27.  นายอุทัย  แทนกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๕ 
28.  นางสาวศศิธร  ทนกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖ 
29.  นางสอ้ิง  ทิศกระโทก  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๖ 
30.  นางนฤมล   สุวรรณรอด  ตำแหนง สมาชิกสภา อบต. ม.๑๗ 

 
3. ประชากร 

3.1 ขอมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร 
ประชากรขององคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ  มีจำนวน 10,007 คน แยกเปน  

ชาย ๔,944 คน หญิง   ๕,๐63  คน  ความหนาแนนเฉลี่ย  ๙๗  คน / ตารางกิโลเมตร  
 

หมูท่ี ชื่อหมูบาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

รายชื่อกำนัน/ผูใหญบาน 
ชาย หญิง รวม 

๑ บานตาเงิน 266 ๕10 ๕๕4 ๑,๐64 นายอุทัย  บุญเหลือ 
๒ บานชองโค  ๑60 ๒77 ๓๐8 ๕85 นายบัญชา  วิทยาวานิชกุล 
๓ บานละกอ   ๑24 196 ๒07 ๔03 นางสุกัญญา  แซอึง 
๔ บานละกอ  ๓๑7 ๕81 588 ๑,๑69 นายสิทธิพล  ทิศกระโทก

(กำนันตำบลศรีละกอ) 
๕ บานโคกสำโรง  ๒66 ๔53 ๔52 ๙05 นายประเสรฐิ  ตวยกระโทก 
๖ บานหนองตะไก  ๙7 ๑82 ๑69 ๓51 นายชวน  ปลองงูเหลือม 
๗ บานลุงถอน ๑21 ๒๒5 ๒22 ๔47 นายแสน  แทวกระโทก 
๘ บานโนนไมแดง  ๑๗9 ๓26 ๓๒5 ๖51 นายเฉลิม  แฝงกระโทก 
๙ บานโกรกไมแดง ๑11 ๑๗4 ๑84 ๓58 นายธีระพงษ  ถ้ำกระโทก 

๑๐ บานโนนตาพรม  ๑๖9 299 ๓๒1 ๖๒0 นายสมชาย  ทิพยกระโทก 
๑๑ บานหนองไผนอย ๑34 254 ๒37 ๔91 นายเกษมโชค  ทอกระโทก 
๑๒ บานใหมศรีจันทรสินธุ   ๑๔9 ๒73 ๒73 ๕46 นายสงัด  ทิศกระโทก 



๑๓ บานหนองเครือชุด  ๗7 ๑53 ๑๔7 300 นายสำราญ  ทิศกระโทก 
๑๔ บานหนองตะไกนอย   ๑27 ๒36 ๒36 ๔72 นายพนม  ทินกระโทก 
๑๕ บานอรพิมพ   ๑30 ๒48 ๒29 ๔๗7 นายประทวน  ทิศกระโทก 
๑๖ บานอุดมทรัพย   ๑41 ๒44 ๒62 506 นายวรเชษฐ  ทิศกระโทก 
๑๗ บานชองโค   ๑71 ๓13 ๓๔9 ๖๖2 นายดามพ  วิสรานุรักษ 

รวม 2,739 ๔,944 ๕,๐63 10,007  
 

4. สภาพทางสังคม 
4.1  การศึกษา 
ในพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอมีโรงเรียน  จำนวน ๗ แหง ไดแก   

ท่ี ช่ือโรงเรียน ผูอำนวยการ 
1. โรงเรียนบานชองโค นายบรรจบ  เรียมริมมะดัน 
2. โรงเรียนบานละกอ นายวีรพงษ  คุรุกิจกำจร 
3. โรงเรียนบานโคกสำโรง วาท่ี ร.ต. สัญญา  เขียวปาน 
4. โรงเรียนบานโกรกไมแดง นายณัฐวุฒิ  ธรรมไธสง 
5. โรงเรียนลุงถอนราษฎรอุทิศ นางนัชชา  ชาญชัยภูวดล 
6. โรงเรียนอรพิมพวิทยา นายประสาน  อรพิมพ 
7. โรงเรียนบานโนนตาพรม นายโสภา  คำรินทร 

 
นอกจากนี้องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ ยังไดดำเนินการตามโครงการถายโอนภารกิจ

ดานการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ  ตามนโยบายการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐  มาตรา ๗๘   และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ นั้น กระทรวงศึกษาธิการไดมี
นโยบายถายโอนการจดัการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการในปการศึกษา 
๒๕๔๔  โดยใหโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติงดรับเด็กอนุบาล  ๓  ขวบ
เขาเรียน  แต ใหความรวมมือกับทองถ่ินในการจัดการศึกษาใหแกเด็กอนุบาล ๓ ขวบ โดยใหการสนับสนุนดาน
อาคารสถานท่ี ดานวิชาการ และครูอัตราจางหรือครูผูสอนใหชวยดำเนินการสอนตอไป ซ่ึงองคการบริหารสวน
ตำบลศรีละกอไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กกอนวัยเรียนอนุบาล ๓ ขวบ  จำนวน 1  ศูนย  คือ       
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กละกอ  มีจำนวนเด็กท้ังหมด 98 คน  มีบุคลากรดูแลเด็ก  จำนวน  7  คน ดังนี้ 

1. นางวิมลรัตน  พูนกระโทก 
2. นางธีรารัตน  เวชสัสถ 
3. นางน้ำฝน  บวชไธสง 
4. นางอินทุอร  อินดำ 
5. นางชลนิชา  แทนนำ 
6. นางสาวแสงเดือน  ทิศกระโทก 
7. นางสาวตรีรัตน  ทิศกระโทก 

ขอมูลดานการศึกษา  แสดงจำนวนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก/จำนวนครู,ผูดูแลเด็ก/จำนวนเด็กเล็ก อบต.ศรีละกอ  
(ท่ีมา: กองการศึกษา อบต.ศรีละกอ ณ เดือน พฤษภาคม ๒๕62 ) 



4.2  กองสาธารณสุข 
มีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลละกอ จำนวน  ๑  แหง ตั้งอยูท่ีหมูท่ี  ๔  บานละกอ         

มีบุคลากรประจำ รวม  ๘  คน  โดยมี นายวันชัย  อินทรขลิบ  เปนผูอำนวยการ โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตำบลละกอ  

4.3  อาชญากรรม 
ดานอาชญากรรมเกิดขึ้นนอยมากมีสถานีตำรวจภูธรตำบลสีสุก ๑ แหง ตั้งอยูหมูที่ ๕ บาน

โคกสำโรง มี พ.ต.ท. ปุณยพงศ  เลิศมัลลิกาพร  ตำแหนง สารวัตรสถานีตำรวจภูธรสีสุก เปนหัวหนาสถานี
ตำรวจภูธรสีสุก  และเจาหนาที่ประจำ  ๓2 นาย  และมีศูนยอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนองคการ
บริหารสวนตำบลศรีละกอ ๑ แหง ตั้งอยูที่หมูที่ ๓ บานละกอ มีนายประเทือง  ตองกระโทก  เปนประธาน
อาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  และสมาชิกอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน  รวม  75  นาย   

4.4  ยาเสพติด 
ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจที่ผานมาและการแพรระบาดของยาเสพติดในปจจุบันทำให

คุณภาพชีวิตของประชาชนไมดีเทาที ่ควร ขาดการปองกันรักษาและการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง      
ขาดโอกาสทางการศึกษา รวมท้ังสวัสดิการและกิจกรรมนันทนาการไมเพียงพอ องคการบริหารสวนตำบลจึงได
มีการสงเสริมความรูและปองกันการระบาดของยาเสพติดท้ังในเชิงรุกและเชิงรับ รณรงคสงเสริมหมูบานปลอด
ยาเสพติดพัฒนาคุณภาพชีวิตคนชราสงเสริมใหเยาวชนและประชาชนใชเวลาวางใหเปนประโยชนสรางความ
เขมแข็งของชุมชนในการปองกันและแกไขปญหาเอดสในองคการบริหารสวนตำบลรวมทั้งสงเสริมการจัด
การศึกษามีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมๆกันเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.5  การสังคมสงเคราะห 
-     ตั้งกองทุนสวัสดิการผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
-     รณรงคการปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด 
-     อบรมใหความรูเก่ียวกับโทษของยาเสพติดแกเยาวชน 
-     จัดฝกอบรมอาชีพเสริม เพ่ือเพ่ิมรายไดใหแกประชาชน 
 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนสง 
เสนทางคมนาคมระหวางหมูบานหรือระหวางตำบลใชทางรถยนตเปนหลัก  ซ่ึงถนนสวนใหญ

เปนถนนดินและถนนลูกรัง  สวนท่ีเปนถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีตยังมีไมมาก ถนนดินจะใชการไดดีเฉพาะ
ในฤดูแลง  เม่ือถึงฤดูฝนถนนบางสายใชการลำบากมาก 

5.2  การไฟฟา 
ประชากรตำบลศรีละกอมีไฟฟาใชครบทุกหลังคาเรือน  แตบางสวนตองพวงกับบานใกลเคียง        

ซ่ึงจำเปนตองขยายเขตไฟฟาใหท่ัวถึง 
5.3  การประปา 
ประปาท่ีใชปจจุบันเปนประปาหมูบาน และยังไมไดรับการพัฒนาระบบประปาใหดีเทาท่ีควร 

ทำใหท่ีใชอุปโภค บริโภคมีคุณภาพไมดี 
5.4  โทรศัพท 
ปจจุบันประชาชนมีใชโทรศัพทเคลื่อนท่ีใชอยางแพรหลาย ครอบคลุมทุกหมูบาน แตก็ยังไม

ครบทุกหลังคาเรือน 
 



5.5  ไปรษณียหรือการส่ือสารหรือการขนสง และวัสดุ ครุภัณฑ 
พ้ืนท่ีตำบลศรีละกอใชบริการไปรษณียอำเภอจักราช และบริษัทขนสงเอกชนอ่ืนๆ ซ่ึงมี

พนักงานทำงานสื่อสารหรือการขนสง วัสดุ ครุภัณฑตางๆ 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
6.1   การเกษตร 
พืชท่ีทำการเกษตรหลัก คือ ขาว มันสำปะหลัง ออย  แตผลผลิตดานการเกษตรตกต่ำ  ตนทุน

ในการผลิตสูงทำใหเกษตรกรประสบปญหาขาดทุนผลผลิตตามฤดูกาลออกมากทำใหถูกกดราคา เม่ือถึงฤดูแลง
ทำใหขาดแคลนแหลงน้ำในการทำการเกษตร ตองใหความรูดานการเกษตรและการปลูกพืชใชน้ำนอยแก
เกษตรกร 

6.2   การประมง 
ประชากรในพ้ืนท่ีตำบลศรีละกอประกอบอาชีพการประมงนอยมาก เนื่องจากประสบปญหา

ดานแหลงน้ำ พ้ืนท่ีสวนใหญทำการเกษตรและขาดความรูในการทำประมง 
6.3   การปศุสัตว 
มีการสงเสริมการเลี้ยงสัตว เชน โค กระบือ สุกร เปด ไก เปนตน ซ่ึงประชาชนมีการเลี้ยงสัตว

ทุกหมูบานเพ่ือขายและเปนอาหารในครัวเรือน  
6.4   การบริการ 
องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอมีการใหบริการประชาชนหลายดาน เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนชาวตำบลศรีละกอใหดียิ่งขึ้น เขน รณรงคปองกันและแกไขปญหาการแพรระบาดของโรค
ตางๆ รณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน อบรมใหความรูเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ รัฐให
สวัสดิการดานเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ ผูปวยเอดส เปนตน 

6.5   การทองเท่ียว  
ตำบลศรีละกอไมมีแหลงทองเท่ียว 
6.6   อุตสาหกรรม  
สวนมากเปนอุตสาหกรรมครัวเรือนขนาดเล็ก เชน อุตสาหกรรมทำเสนขนมจีน อุตสาหกรรม

เย็บผา อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร เปนตน 

6.7   การพาณิชยและกลุมอาชีพ  
ตำบลศรีละกอมีการรานคาพาณิชยหลายราน และมีกลุมอาชีพ เชน กลุมเย็บผา กลุมปุย

อินทรียชีวภาพ กลุมแปรรูปอาหาร กลุมดอกไมจันทน กลุมอาชีพจักสาน เปนตน 

6.8   แรงงาน  
แรงงานสวนมากเปนดานการเกษตร และมีแรงงานในตำบลไปทำงานนอกพ้ืนท่ี 

 

7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม  
7.1  การนับถือศาสนา  
ประชากรในพ้ืนท่ีตำบลศรีละกอ   สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ   โดยมีวัดท่ีใชประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา  จำนวน  9 วัด และมีสำนักสงฆ 3 แหง  ดังนี้ 
๑).  วัดตาเงิน   
๒).  วัดบานชองโค 



๓).  วัดละกอ   
๔).  วัดโนนไมแดง    
๕).  วัดโนนตาพรม 
6).  วัดโคกสำโรง 
7).  วัดปาหนองบัวเกาะเพชร 
8).  วัดหนองตะไก 
9).  วัดปาสมพลวงเจริญธรรม 
  มีสำนักสงฆ 3 แหง  ดังนี้   
1).  สำนักสงฆพรหมวนาราม 
2).  สำนักสงฆวัดหนองเครือชุด 
3).  สำนักสงฆบานอรพิมพ 
7.2  ประเพณีและงานประจำป  
ประเพณีตำบลศรีละกอ มี ประเพณีสงกรานต ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ประเพณีลอย

กระทง และมีการสงเสริมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม กิจกรรมชุมชน/หมูบาน และรัฐพิธี 
7.3  ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น  
ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น ชื่อ ไทยโคราช ความเปนมา จังหวัดนครราชสีมาเปนจังหวัดที่มี

กลุมชาติพันธุหลากหลาย แตไทยโคราชเปนกลุมชาติพันธุกลุมใหญ ท่ีมีวัฒนธรรมโคราช ไดแก มีเพลงพ้ืนบาน
ที่เรียกวา "เพลงโคราช" ใชดนตรีพื้นบาน คือ มโหรีโคราช และที่เปน เอกลักษณสำคัญคือใชภาษาโคราชใน
ชีวิตประจำวัน บางครั้งอาจเรียกกลุมชาติพันธุนี้วา ไทยเบิ้ง วิถีชีวิตและภาษา กลุมชาติพันธุโคราชมีวิถีชีวิต
แบบเรียบงายเหมือนชาวชนบททั่วไป คืออยูบานใตถุนสูงแบบบานโคราช ซึ่งเปนเรือนสามระดับ ใกลๆบาน
ปลูกพืชผักสวนครัวซึ่งอาจมีทั้งอาหารและยา ใชผานุงโจงกระเบนซึ่งเปน ผาไหมเรียกวา ไหมหางกระรอก ซ่ึง
เปนผาทอที่เสนพุงเปนไหมควบสองเสนทำใหทอแลวเกิดเปนลูกลาย เหมือนหางกระรอกและวัฒนธรรมท่ี
สำคัญ คือ ภาษาโคราช ซ่ึงมีวงศัพท เสียง และสำนวนของตัวเอง เชน จน แปลวา ไมวางเลย เชน วันนี้จนมาก 

7.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  
ตำบลศรีละกอมีผลิตภัณฑท่ีเปนสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑท่ีนาสนใจ  ไดแก  ขาวแตน 

กลวยทอดกรอบ  กลวยอบเนย ขาวเกรียบผัก  ขาวเกรียบผลไม  มันเทศทอดกรอบ  พริกแกง ปุยเกษตร
อินทรียชีวภาพ 

 
8. ทรัพยากรธรรมชาติ  

8.1  น้ำ  
น้ำมาจากแหลงน้ำตามธรรมชาติเปนหลัก 
8.2  ปาไม  
ปาไมสวนมากอยูในปาสาธารณะ 
8.3  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติของตำบลศรีละกอมีคุณภาพแตมีอยูจำกัด ไมวาจะเปน น้ำ ปาไม พืช

พรรณตางๆ ถูกใชประโยชนไปเยอะมาก ทำใหฤดูแลงทำใหน้ำขาดแคลน และจำนวนปาไมเริ่มลดนอยลง 
สวนมากปาไมจะอยูในปาสาธารณะ จึงตองมีโครงการปลูกปาทดแทนใหมีพ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมมากข้ึน 

 
 



9.  อ่ืน ๆ  
 เมื ่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวพบวาองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ มีแนวโนมที่สามารถ

พัฒนาใหเจริญยิ่งขึ ้นไปได เนื่องจากประชากรสวนใหญในพื ้นที ่ประกอบอาชีพดานการเกษตรเปนหลัก   
ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่จึงขึ้นอยูกับการเกษตร ประกอบกับประชาชนเปนคนพื้นเมืองโคราช ซึ่งมีความ
ขยัน อดทน รักถิ่นฐาน มีความสามัคคี ใชชีวิตแบบพอเพียงและพึ่งตนเองมาโดยตลอด หากไดรับการสงเสริม
ใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการท่ีดี ก็จะทำใหการพัฒนานั้นนำไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืนได       บน
พ้ืนฐานของเศรษฐกิจแบบพอเพียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค  

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา      

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นำไปสูการพัฒนาคนไทยใหมีความสุขและตอบสนองตอการบรรลุซ่ึงผลประโยชนแหงชาติ 

ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง เปนประเทศท่ีพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย 
สังคม มีความม่ันคง เสมอภาคและเปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ  

๑.1.1 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
- การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
- การปฏิรปูกลไกการบริหารประเทศ  
- การปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต  
- การบริหารจัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล  
- การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ  
- การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกำลังปองกันประเทศและกองทัพ  
- การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม และการปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสรางความม่ันคงทางอาหาร
พลังงาน และน้ำ  

- การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน  
1.1.2 ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 

- สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเชื่อม่ัน สงเสริมการคา
และการลงทุนท้ังภาครัฐและเอกชน และพัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือเปนศูนยกลางการคาและได
ประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาคเพ่ิมข้ึน  

- การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแก เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็ง
และยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพใน
การแขงขัน และสงเสริมเกษตรกร รายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและ
รวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง ภาคอุตสาหกรรม พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ไดแก พัฒนา
อุตสาหกรรมสงออกที่มีศักยภาพสูง สรางความเขมแข็งใหกับผูประกอบการไทย และพัฒนาอุตสาหกรรมที่มี
ศักยภาพในอนาคต เปนตน และภาคบริการ พัฒนายกระดับผลิตภัณฑการทองเที่ยว ผลักดันประเทศไทยสู
การเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ และสงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ  

- พัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแก พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย 
พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงานเพื่อสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ พัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP)  ไทยใหกาว
ไกลสูสากลและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  

- การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพื้นท่ี
เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญของประเทศ และพัฒนา 
คลัสเตอรอุตสาหกรรมและบริการท่ีมีศักยภาพในการขับเคลื่อนประเทศ  



- การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ในดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา  

- การเชื ่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุ นสวนการพัฒนา กับประเทศใน 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ สงเสริมความ
รวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการ 
สรางความม่ันคงดานพลังงาน  อาหาร สิ่งแวดลอม  และการบริหารจัดการภัยพิบัติ  สงเสริมบทบาทการเปนผู
ประสานประโยชนในการเชื่อมโยงและสรางความสมดุลของความสัมพันธของประเทศไทยกับกลุมอำนาจทาง
เศรษฐกิจตางๆ เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศในการผลักดันการพัฒนาใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาคสนับสนุนการเปดการคาเสรี และสรางองคความรูดานการตางประเทศตอสวนตางๆ 
และสาธารณชนไทย  

1.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสราง ศักยภาพคน  
- การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม  
- การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
- การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
- การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน  
- การพัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา  

1.1.4 ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
- สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมลาทางเศรษฐกิจและสังคม 
- พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ  
- มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรม ท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย  
- สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวฒันธรรมและความเขมแข็งของชุมชน 
- พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

1.1.5 ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
- การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ  
- การวางระบบบรหิารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอยางบรูณาการ  
- การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมในทุกภาคเศรษฐกิจ  
- การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
- การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
- การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  

1.1.6 ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- การปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ  
- การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ  
- การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม  
- การวางระบบบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ  
- การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ  
- การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  



- การปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหมีความชัดเจน ทันสมัย เปนธรรม และ
สอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ ตลอดจน พัฒนาหนวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มี
หนาท่ีเสนอความเห็นทางกฎหมายใหมีศักยภาพ 
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12  
1.2.1 ยุทธศาสตรการเสริมสราง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

พัฒนาคนทุกชวงวัยเพื่อใหคนไทยเปนคนดี คนเกง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะ
การพัฒนาและดูแลผูสูงอายุที่จะมีสัดสวนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสรางงานที่เหมาะสม การฟนฟูและดูแล
สุขภาพ 

1.2.2 ยุทธศาสตรการสราง ความเปนธรรมลดความเหลื่อมลาในสังคม 
มุงเนนการลดความเหลื่อมลาในทุกมิติเพื่อสรางความปรองดองในสังคม การสรางโอกาสใหทุกคนใน

สังคมไทยสามารถเขาถึงทรัพยากร แหลงทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายไดและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก 

1.2.3 ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง ทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
ใหความสำคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ัง

ระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสรางทั้งหวงโซคุณคาใน
ภาคเกษตรอุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุนใหม 

1.2.4 ยุทธศาสตรดานการเติบโต ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
มุงอนุรักษฟนฟูสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สรางสมดุลระหวางการ

อนุรักษและการใชประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม บริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพ 
1.2.5 ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

ใหความสำคัญกับความมั่นคงที่สงผลกระทบตอการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดลอม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพใหประเทศ 

1.2.6 ยุทธศาสตรดานการเพ่ิม ประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  เพื่อใหการบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได
อยางเปนธรรม ประชาชนมีสวนรวม ประเทศปราศจากคอรรัปชั่น มีการกระจายอำนาจ และแบงภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ิน 

1.2.7 ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และระบบโลจิสติกส 
มุ งเนนการพัฒนากายภาพโครงสรางพื ้นฐานดานการคมนาคมขนสงการเช ื ่อมโยงเครือขาย

โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสรางพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนท่ี
เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสงสินคาระหวางประเทศ 

1.2.8 ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ตอเนื่องจาก

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ท้ังการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดลอมของการพัฒนา
วิทยาศาสตรฯ 

1.2.9 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
พัฒนาภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ 

โอกาสและขอจากัดของพื้นที่ รวมทั้งความตองการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวของ สรางฐานเศรษฐกิจใหมเพ่ือ
รองรับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 



1.2.10 ยุทธศาสตรดานการตางประเทศ ประเทศเพ่ือนบาน และภูมิภาค 
ประสานและพัฒนาความรวมมือกันระหวางประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอยางสรางสรรค โดยมุงเนน

การดูแลการดำเนินงานตามขอผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานตางๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวของในฐานะ
ประเทศสมาชิก ท้ังในเวทีระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

 
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

  
กลุมจังหวัด วิสัยทัศน ยุทธศาสตร 

กลุมจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง   
กลุมท่ี 1   จังหวัดชัยภูมิ 
นครราชสีมา บุรรีมัย และสุรินทร                

 
ประตูอีสานสู

สากล 

1. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต 
2. การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรียและการ      
    พัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตรเพ่ือการสงออก 
3. การพัฒนาผลิตภัณฑผาไหมและอุตสาหกรรม 
    สิ่งทอ 
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

 

1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด  
กรอบยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด

นครราชสีมา (12 ยุทธศาสตร) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 

แนวทางการพัฒนา 

  1.1 จัดโครงสรางองคกรใหมีประสิทธิภาพบรรลุตามนโยบาย และบริหารงานอยางโปรงใส

ตรวจสอบได ใหมีสวนรวมทุกภาคสวน ท้ังระดับชาติ ระดับจังหวัด ทองถ่ิน และภาคประชาชนรวมท้ังใหมี

การบูรณาการกับภาคราชการทุกระดับ 

1.2 ประสานงานสามพ่ีนองทองถ่ิน (อบจ.เทศบาล อบต.) และรวมมือกับราชการสวนภูมิภาค 

1.3 สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1.4 สงเสริมการกระจายอำนาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน 

1.5 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององคกรใหมีความเหมาะสมสอดคลอง 

1.6 การนาขอมูล จปฐ. และกชช2ค. มาใชในการวางแผน โดยใชระบบฐานขอมูลเทคโนโลยี

สารสนเทศ เปนเครื่องมือในการวางแผนพัฒนาโคราช 

  1.7 การสื่อสารประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนมีสวนรวมรับรูและติดตามการทำงานของ

องคกรตนเอง 

  1.8 ใหศึกษาจัดทำแผนพัฒนาของอำเภอแบบบูรณาการ โดยใหผูมีสวนรวมเก่ียวของทุก  ภาค

สวนเขามารวมจัดทาแผน เพ่ือใหทุกอำเภอมีแผนหลัก (Master Plan)ในการพัฒนาทุกสวนของอำเภอนั้นๆ 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานสาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนา 

  2.1 พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานถึงและครบวงจร ผูรับบริการสามารถ

เขาถึงไดอยางครอบคลุมเปนธรรมเกิดความพ่ึงพอใจ 

  2.2 สนับสนุนการพัฒนากำลังดานสาธารณสุข โดยจัดทุนการศึกษา สนับสนุน(แพทย/

พยาบาล/เจาหนาท่ีสาธารสุข/)ครอบคลุมทุกวิชาชีพ 

  2.3 ดำเนินการกระจายอำนาจดานสาธารณสุข โดยครอบคลุมท้ังวัสดุ ครุภัณฑ กำลังคน 

งบประมาณ กำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจฯ พ.ศ.2542 

  2.4 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุข โดยสงเสริมและสนับสนุน

อาสาสมัครสาธารณสุข(อสม,)ใหทำงานอยางมีคุณภาพและมีขวัญกำลังใจท่ีดี 

  2.5 จัดระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของประชาชน สูการมี

สุขภาพท่ีดี (คุมครองผูบริโภค/การควบคุมปองกันโรคติดตอ/ไมติดตอ/การฟนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย/

โรงเรียน) 

  2.6 พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนยแจงเหตุและจัดใหมี

หนวยรับสงผูปวยระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทำงานกับหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

  2.7 การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมีสวนรวมทุกภาคสวนท้ังผูนาชุมชน(กำนัน

,ผูใหญบาน) กลุมสตรี, กลุมเยาวชน,กลุมวัยรุน, วัยทางาน, วัยสูงอายุ 

  2.8 การสงเสริมและสนับสนุนใหโรงพยาบาลในแตละพ้ืนท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพใน

การรับรักษาผูปวยเพ่ิมมากข้ึน โดยการสนับสนุนประสานงาน ใหมีการสรางโรงพยาบาลเพ่ิมเติมท้ังในเมือง

และตำบล 

ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาดานการศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 

  3.1 สงเสริมการกระจายอำนาจ และการถายโอนภารกิจทางดานการศึกษาใหเปนไปตาม

ความสมัครใจ และความพรอมของสถานศึกษานั้น ๆ 

  3.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษา รวมถึงการศึกษาท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ท้ังระดับ

กอนวัยเรียน ประถม มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชน โดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและ

พัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชน/ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

  3.3 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 

  3.4 สงเสริมใหมีโรงเรียนตนแบบความเปนเลิศในแตละสาขา และเปนโรงเรียนมาตรฐาน

คุณภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.5 สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีความเปนเลิศ 

  3.6 สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน นำเทคโนโลยีสารเสนเทศมาใช ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนและการเรียนรู 



  3.7 จัดใหมีคณะกรรมการการศึกษาเพื่อประสานการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ

นโยบายการศึกษาของ อบจ. โดยใหม ีความร วมมือของผู บร ิหารการศึกษาทั ้งท ี ่ส ังกัด อบจ. และ

กระทรวงศึกษาธิการและอ่ืน ๆ 

  3.8 จัดการศึกษาโดยเนนคุณธรรมนาสูสัมมาชีพ 

  3.9 จัดตั้งสถาบันการศึกษา หรือการเรียนรูของประชาชนเพ่ือพัฒนาอาชีพนำไปสูการมีงาน

ทำและมีรายไดเพ่ิมข้ึน 

  3.10 จัดทำศูนยการเรียนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีกาวหนา เชน ศูนยภาษาศาสตร 

พิพิธภัณฑวิทยาศาสตร หองสมุดมีชีวิตฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม 

แนวทางการพัฒนา 

  4.1 พัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุโดยสนับสนุนเบี้ยสงเคราะหผู สูงอายุ อยางทั่วถึงและ 

เปนธรรม 

  4.2. สงเสริมการพัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตชีวิตผูสูงอายุและประชาชน 

  4.3. การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผู

ติดเชื้อ HIV จัดใหมีและเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยพัฒนาเด็ก 

  4.4 สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแตแรกเกิด วัยเด็ก วัยรุน 

เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา 

  4.5 สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ 

   4.6 สนับสนุนกลุมเด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส ผูปวยเรื้อรัง ดานหลักประกันรายได 

เขาถึงบริการของรัฐอยางท่ัวถึงเปนธรรม 

  4.7 จัดตั้งศูนยขอมูลเพ่ือวิเคราะหปญหาและรวบรวมปญหา 

  4.8 คุมครองและพิทักษสิทธิเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา ผูดอยโอกาส 

ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

  5.1 การสงเสริมผูประกอบการรายยอย โดยประสานกับสถาบันการศึกษา กองสงเสริม

คุณภาพชีวิต/พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม ภาคธุรกิจเอกชน หนวยงานของรัฐ เชน ความรูดานบริหารจัดการ

ประสาน กองคลังงานการลงเงินทุนชองทางการตลาด 

  5.2 สงเสริม OTOP ในดานนวัตกรรม เชน พัฒนาคุณภาพการผลิต ยกระดับเปนสินคา

สงออก และจัดทำหองแสดงสินคา เพ่ือขยายเครือขายและการตลาดสงออก 

  5.3 ประสานงานกับทุกภาคสวน เชน สภาอุตสาหกรรม หอการคา อ่ืน ๆเพ่ือสนับสนุนดาน

เศรษฐกิจของจังหวัด 

  5.4 การพัฒนาเศรษฐกิจการคาระหวางประเทศ 

  5.5 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม (สอช.)และพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 

 



ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานเกษตรกรรม 

แนวทางการพัฒนา 

  6.1 สงเสริมและพัฒนา คุณภาพดานการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลคาผลผลิตและ กองสงเสริม

คุณภาพชีวิตการตลาด โดยใหความรูกับประชาชนอยางท่ัวถึงและสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง 

  6.2 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดานเกษตรกรรม 

  6.3 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 

  6.4 พัฒนาความรูดานวิชาการ เพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 

สนับสนุนศูนยการเรียนรูชุมชน / และแหลงเรียนรูดานเศรษฐกิจยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

หนวยงานท่ีรับผิดชอบพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม 

  6.5 ประสานงานจัดหาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 

  6.6 สนับสนนุการรวมกลุมเกษตรกร เพ่ือเพ่ิมอำนาจการตอรองตาง ๆ 

  6.7 สงเสริมการแปรรูปผลผลิตพืชผลทางการเกษตร เปนพลังงานทดแทน 

  6.8 สงเสริมการดำเนินงานพลังงานทดแทนจากผลผลิตเกษตร,นา,ลม,แสงอาทิตย และการ

เผาขยะเศษวัสดุเปนพลังงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 7 พัฒนาการทองเท่ียวและบริการ 

แนวทางการพัฒนา 

  7.1 ประสานรวมมือกับ ท.ท.ท. เพื่อยกระดับกิจกรรมการทองเที่ยวของจังหวัด สานักปลัดฯ,

กองชางและจัดระบบการตลาดสงเสริมการทองเท่ียวท้ังในและตางประเทศ 

  7.2 ประสานงานโครงขายการทองเที ่ยวอยางเปนระบบ เชน การทองเที ่ยวเชิงนิเวศ/             

เชิงวัฒนธรรม / เชิงเกษตรถึงสุขภาพ (สปาสมุนไพร) 

  7.3 ประสานการตลาดนักทองเท่ียวผูสูงอายุจากตางประเทศมาใชบริการแบบลองสเตยท่ี

ศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

  7.4 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการทองเท่ียว รวมกับสถาบันทางการศึกษาศูนยพัฒนา

ขอมูลการทองเท่ียว 

  7.5 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพ่ือบริการนักทองเท่ียวใหสะดวก

รวดเร็ว 

  7.6 สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปญญาทองถ่ิน 

ภายในจังหวัด เชน งานยาโม งานผาไหมปกธงชัยงานปราสาทหิน งานแขงเรือพิมายฯลฯ 

  7.7 ใชสนามกีฬาซีเกมสเพื ่อจัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที ่ยว เชน งานแสดงสินคา 

อินโดจีน ฯลฯ 

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานการกีฬาและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 

  8.1 สงเสริมการกีฬาทุกประเภท เพ่ือความเปนเลิศ และเปนอาชีพสนับสนุนกีฬาพ้ืนบาน 

8.2 สงเสริมจัดการแขงขันกีฬาเพ่ือสรางความสมานฉันทระหวางองคกรตาง ๆ 



  8.3 สงเสริมสนับสนุนนักกีฬาระดับเยาวชนใหเปนตัวแทนระดับจังหวัดและสนับสนุนโรงเรียน

การกีฬา 

  8.4 สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชนและประชาชน เพ่ือแกปญหายาเสพติดและ

ใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

  8.5 ประสานความรวมมือชมรม / สมาคมตาง ๆ เพ่ือจัดการแขงขัน ณ สนามกีฬาซีเกมส 

  8.6 จัดใหมีการประกวดการแสดงของศิลปนทองถ่ินพ้ืนบาน เชน ลิเกเพลงโคราช และการ

แขงขันทางดนตรี เพ่ือยกระดับสูมืออาชีพ 

  8.7 เสนอเปนตัวแทนการจัดการแขงขันกีฬาระดับชาติ นานาชาติ เพ่ือยกระดับมาตรฐาน

การกีฬา 

  8.8 สงเสริมสนับสนุน สมาคม และสโมสรกีฬาในจังหวัด 

ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 

แนวทางการพัฒนา 

  9.1 บูรณาการการบริหารจัดการดนิ น้ำ ปา ขยะ มลภาวะ โดยการมีสวนรวมของ 3 ภาคี 

ทุกเรื่องไดแก ภาคีหนวยราชการ นักวิชาการ และประชาชน 

  9.2 สงเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/สงเสริมการสรางความรมรื่นสองขางทาง เชน หนา

โรงเรียน ชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศนภายในจงัหวัด 

  9.3 สงเสริมใหมีการบริหารจัดการลุมน้ำยอย โดยภาคีความรวมมือของชุมชน 

  9.4 รณรงคการแกไขปญหาภาวะโลกรอน/สงเสริมการประหยัดพลังงาน 

  9.5 สงเสริมภูมิปญหาทองถ่ิน ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอมชุมชน 

  9.6 ประสานความรวมมือ เพ่ือแกไขปญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร 

  9.7 การปรับปรุงและพัฒนาสงเสริมการลดมลภาวะภายในจังหวัด 

  9.8 ปรับปรุงคุณภาพสายนำ้ลำคลองและสายนำ้หลักท้ัง 9 สาย ของจังหวัดนครราชสีมา 

  9.9 สงเสริมการเฝาระวังภาวะน้ำทวม นาแลง นาเค็ม โดยชุมชน 

  9.10 สนับสนุนใหมีการวัดทำขอมูลทรัพยากรธรรมชาติโดยใชเครื่อง paramotor และ

เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลเพ่ือปองกันการบุกรุกปาไมเปนการอนุรักษทรัพยากรปาไมและแหลงน้ำ 

ยุทธศาสตรท่ี 10 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

  10.1 จัดระบบฐานขอมูลสารสนเทศการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  10.2 บูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานสามพ่ีนองทองถ่ิน ( อบจ. เทศบาล 

สิ่งแวดลอม, กองชาง อบต.) เพ่ือลดความทับซอนของพ้ืนท่ี และเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

  10.3 สงเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน กอสรางฝาย ทานบก้ันน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนา

แหลงนำ้ คลองนำ้ ระบบประปา และการกระจายการใชประโยชน 

  10.4 การจัดใหมีและบำรุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายนำ้และ

การปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและทองถ่ิน 



  10.5 สงเสริมสถานท่ีเพ่ือนันทนาการและออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 

  10.6 การผังเมืองรวมของทองถ่ินและการผังเมืองรวมจังหวัด 

  10.7 ซอมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล 

ยุทธศาสตรท่ี 11. การพัฒนาดานการสงเสริมศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

แนวทางการพัฒนา 

  11.1 สงเสริมใหจัดพระสงฆเปนศูนยสงเสริม คุณธรรมวัฒนธรรมประเพณี วิถีพุทธทองถ่ิน 

  11.2 รื้อฟน คุณคา วัฒนธรรมประเพณีของชุมชน เชน ชาติพันธุ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

  11.3 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาสงฆ รูปแบบตาง ๆ 

  11.4 สงเสริมบทบาทของสถาบัน บวร บาน วัด โรงเรียน ในการพัฒนาชุมชน 

   11.5 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหลาใหยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพใหพระสงฆเปนประจำ 

ยุทธศาสตรท่ี 12. การพัฒนาดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 

  12.1 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/ลด

อุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ำ 

  12.2 เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ในดานความม่ันคงและความปลอดภัย โดยสงเสริม

และสนับสนุน ตำรวจบาน/ อพปร. ใหทำงานอยางมีคุณภาพ 

  12.3 สรางความม่ันใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน    

    ( อ่ืนๆ กรณีมีความสัมพันธ/สอดคลองกับ THAILAND 4.0 ถามีระบุดวย ) 

 

2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
2.1  วิสัยทัศน  
“ พัฒนารอบดาน  การบริหารราชการเปนเลิศ ” 
 2.2  พันธกิจหลักการพัฒนา 

  ๑)  สงเสริมการบริหารจัดการท่ีดี และประชาชนมีสวนรวม  

๒)  สงเสริมศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิต   ทางการเกษตรอินทรีย  และ

การแปรรูปสินคาทางการเกษตร  เสริมสรางและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุมอาชีพ 

๓)  สรางจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
4) จัดใหมีการกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร ถนน  รางระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ 
5) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
6) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
7) การชลประทาน กอสรางฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอกคลอง  ขุดสระ  และการพัฒนาแหลงน้ำ

ตางๆ 
 



2.๓  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
 ๑)  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีแบบบูรณาการและประชาชนมีสวนรวม 
 ๒)  ประชาชนมีอาชีพและมีรายไดเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ 
 ๓)  ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดีและตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
 ๔)  การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย 
 ๕)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 ๖)  ประชาชนมีการศึกษา และสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 ๗)  ประชาชนมีแหลงน้ำใชอยางท่ัวถึง 

2.4  ยุทธศาสตร  
 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงหาป 

  ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
แนวทางการพัฒนา 

๑) สงเสริมประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง และการมีสวนรวมของภาคประชาชน   
๒) สงเสริมการบริหารจัดการองคกร การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ิน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑)  เสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร 
๒)  สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางรายไดใหประชาชน 
๓)  สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางตามพระราชดำริ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑)  การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร ถนน  รางระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ 
๒)  การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

๑)  การพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห 
๒)  สนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสขุ 
๓)  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
 แนวทางการพัฒนา 

๑)  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
๒)  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

ยุทศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานแหลงน้ำ 
 แนวทางการพัฒนา 

๑) การชลประทาน กอสรางฝาย ทำนบก้ันน้ำ ขุดลอกคลอ ขุดสระ และการพัฒนาแหลงน้ำตางๆ 
 



   2.5  เปาประสงค  
-  ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอยางยั่งยืน  

-  ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

-  เปนจังหวัดท่ีมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศโดดเดนของประเทศ  

-  เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนท่ี  

-  การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีดี มีคุณภาพ 

2.6  ตัวช้ีวัด / คาเปาหมาย  

-  รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

-  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ  

-  ระดับความสำเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง 

-  ระดับความสำเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติท่ียั่งยืน 

-  ระดับความสำเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ 

-  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 

-  รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

-  รอยละของการมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

-  ระดับความสำเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีชุมน้ำและในผืนปา 

-  ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

-  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการ 

-  จำนวนแหลงน้ำไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ 

-  จำนวนแหลงน้ำเพ่ิมข้ึน 

2.7  กลยุทธ  

-  รอยละของเครือขายอาสาสมัครอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

-  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาฐานขอมูลทรัพยากรธรรมชาติ  

-  ระดับความสำเร็จของการอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง 

-  ระดับความสำเร็จของการสรางความสมดุลทางธรรมชาติท่ียั่งยืน 

-  ระดับความสำเร็จของการบังคับใชกฎหมาย ขอบัญญัติตางๆ 

-  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 

-  รอยละของการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

-  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียวเชิงนิเวศ  

-  รอยละของการมีแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ 

-  ระดับความสำเร็จในการพัฒนาและสงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 

-  ระดับความสำเร็จในการอนุรักษและเสริมสรางความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ีชุมน้ำและในผืนปา 



-  ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

-  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบฐานขอมูลเพ่ือการจัดการ 

-   จำนวนแหลงน้ำไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ 

-   จำนวนแหลงน้ำเพ่ิมข้ึน 

2.8  จุดยืนทางยุทธศาสตร 
- ตองมีเปาหมาย เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี 

- ตองมีการบริหารยุทธศาสตร 

- ความสอดคลองของยุทธศาสตรประเทศกับทองถ่ิน 

- ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีอยูมาก 

- ความสอดคลองสิ่งท่ีทำกับสิ่งท่ีตองการ 

- ความตองการของประชาชนซ่ึงเปนผูรับบริการ 

- ทรัพยากรมีจำกัด 

การเชื่อมโยงการพัฒนาทองถ่ินระหวางพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 

-   การประสานแผนพัฒนากับโครงการเกินศักยภาพ 

-   พัฒนาทองถ่ินแบบบูรณาการท้ัง ภาครัฐภาคประชาสังคมและภาคเอกชนรวมกันสรางความเขาใจ

กับหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

-   สรางความเขาใจกับฝายตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

-   สรางความเขาใจกับประชาชน ศึกษาสำรวจปญหา และความตองการท่ีแทจริง 

-   แตงตั้งคณะทำงานฝกอบรมเสริมสรางความรู 

บทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูท่ีเก่ียวของ 

-   ผูบริหารทองถ่ิน 

-   ผูนำใหนโยบาย ติดตามประเมินผล 

-   เจาหนาท่ีในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมเปนคณะทำงาน ประสานงานระหวางฝาย สราง

บรรยากาศการทำงานท่ีดี 

-  ประชาชนในทองถ่ิน และผูรับบริการอ่ืนๆ รวมเปนคณะทำงาน ใหขอมูลและรวมกำหนดความ

ตองการปจจัยความสำเร็จ 

-   ผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล 

-   การรับรูความรวมมือของเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตำบล 

-   การมีสวนรวม ระดับการมีสวนรวมของประชาชน 

-   การประสานและสนับสนุนจากภาคีภาครัฐและเอกชน 

-   ระบบฐานขอมูล 

-   การเผยแพรประชาสัมพันธ 

 



  2.9  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

  1). การพัฒนาความเชื่อมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายใตกรอบความรวมมือใน        

อนุภูมิภาคตางๆ มุ งพัฒนาบริการขนสงและโลจิสติกสที ่มีประสิทธิภาพและไดมาตรฐานสากลปรับปรุง

กฎระเบียบการขนสงคนและสินคาที่เกี่ยวของ พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนสงและโลจิสติกสเชื่อมโยงการ

พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพื้นที่ตอน

ในของประเทศ 

  2). การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันระดับอนุภูมิภาคมุงพัฒนา

พ้ืนท่ีในภูมิภาคตางๆ ของประเทศใหเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบานและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตใหเปน

ฐานการพัฒนาดานอุตสาหกรรม การเกษตร และการทองเที ่ยว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง

ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานใหบรรลุประโยชนรวมกันทั้งดาน

ความม่ันคงและเสถียรภาพของพ้ืนท่ี 

  3). การสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนการพัฒนาความรวมมือระหวาง

ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคสวนเศรษฐกิจ เสริมสรางความ

เขมแข็งใหสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนใหมีมาตรฐาน เปนที่ยอมรับในระดับสากล ยกระดับทักษะ

ฝมือแรงงาน กำหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินคาและบริการ ที่เปนการปองกันสินคาและบริการ

นำเขาท่ีไมไดคุณภาพท้ังในประเทศไทยและประเทศเพ่ือนบาน 

  4). การเขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศและภูมิภาคภายใตบทบาทท่ีสรางสรรค 

เปนทางเลือกในการดำเนินนโยบายระหวางประเทศในเวทีโลก มุงรักษาบทบาทของไทยในการมีสวนรวม

กำหนดยุทธศาสตรของกรอบความรวมมือท่ีดำเนินอยู รวมท้ังรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธกับมหาอำนาจทาง

เศรษฐกิจเดิมและมหาอำนาจใหม 

  5). การสรางความเปนหุนสวนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยการ

เคลื่อนยายแรงงาน และการสงเสริมแรงงานไทยในตางประเทศ โดยเรงดำเนินการดานความรวมมือในการ

กำหนดมาตรฐานฝมือระหวางประเทศเพ่ืออำนวยความสะดวกการเคลื่อนยายแรงงานในภูมิภาค สงเสริม

ผูประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสูตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพ่ือนบาน คุมครองและสงเสริม

สิทธิและผลประโยชนของคนไทยและแรงงานไทยในตางประเทศ 

  6). การมีสวนรวมอยางสำคัญในการสรางสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ปองกันภัยจาก

การกอการรายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพรระบาดของโรคภัย มุงพัฒนาศักยภาพและ

ความพรอมในการปองกันและแกปญหาขามชาติดานการกอการราย ยาเสพติด และการหลบหนีเขาเมืองท้ัง

ระบบ พัฒนาศักยภาพและความรวมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพรอมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุ

ฉุกเฉิน และรวมมือในการปองกันการติดเชื้อและการแพรระบาดของโรคอุบัติใหมและโรคระบาดซ้ำ 

  7). การเสริมสรางความรวมมือที่ดีระหวางประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจอยางมีจริยธรรมและไมสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม พรอมทั้งเปดรับความรวมมือกับองคกรระหวาง

ประเทศที่ไมแสวงหากำไร เปนการดำเนินการภายใตกรอบความรวมมือดานสิ่งแวดลอมในระดับอนุภูมิภาค 

เสริมสรางการผลิตและบริโภคสินคาและบริการที่นำสูการลดการปลอยกาซเรือนกระจก สงเสริมและอำนวย



ความสะดวกองคกรระหวางประเทศที่ไมแสวงหากำไรใหมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการใหไทยเปนฐานการดำเนิน

ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาประเทศในภูมิภาค 

  8). การเรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงการคาเสรีที่มีผลบังคับใชแลว เปนการสรางองค

ความรูใหกับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผูไดรับผลกระทบทั้งเชิงบวกและลบใหสามารถพัฒนาศักยภาพและโอกาส

ของตนเองในการใชประโยชนจากการเปดการคาเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่ไดรับ

การสนับสนุน เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไมสามารถปรับตัวไดทัน 

  9). การสงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเปน

ฐานความรวมมือในการพัฒนาภูมิภาค โดยจัดใหมีสิทธิประโยชนและการอำนวยความสะดวกท่ีจำเปน เพ่ือใหมี

การจัดตั้งสำนักงานปฏิบัติการภูมิภาค และสนับสนุนบทบาทขององคกรระหวางประเทศท่ีไมแสวงกำไร 

  10). การปรับปรุงและเสริมสรางความเขมแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแตระดับ

ชุมชนทองถิ่น มุงเสริมสรางศักยภาพชุมชนทองถิ่นใหรับรูและเตรียมพรอมรับกระแสการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ในการกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระดับ

จังหวัดและกลุมจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ใหสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน สงเสริม

ศักยภาพดานวิชาการและเครือขายของสถาบันการศึกษาของไทยที่สรางความใกลชิด และปฏิสัมพันธกับ

ประเทศในอนุภูมิภาค 

 

3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น  
3.1  การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

     ( ใชการวิเคราะห SWOT Analysis/Demand ( Demand Analysis )/Global Demand 
และ Trend ปจจัยและสถานการณการเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบ การวิเคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม) 

จากการศึกษาขอมูลที่ใชประกอบการจัดทำแผนพัฒนาสามป ไดแก ขอมูล จปฐ. กชช ๒ ค. แผน
ชุมชน  ยุทธศาสตรการพัฒนาตำบลและนโยบายการพัฒนาของผูบริหาร  จากการวิเคราะหขอมูลที่ผาน
กระบวนการประชาคมหมูบาน / ตำบล  ดังนี้ 

จุดแข็ง (Strongth) 
๑).  ผูนำชุมชนมีความสามัคคีในดานการรวมมือกันในการปกครองการพัฒนาและบริหาร 
๒).  องคการบริหารสวนตำบลมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะรองรับการบริการสาธารณะและแกไข
ปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
๓).  มีสถานศึกษา  ๗  แหง  มีศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  ๓  แหง  ซ่ึงสามารถรองรับการศึกษา
ของเด็กไดอยางเพียงพอ 
๔).  มีการประสานความรวมมือระหวางองคการบริหารสวนตำบลกับสวนราชการในพ้ืนท่ี 

จุดออน (Weakness) 
๑).  การคมนาคมไมสะดวก  สภาพถนนบางเสนทางใชการไมไดในหนาฝน 
๒).  การรวมกลุมอาชีพของชุมชนยังไมเขมแข็งพอ 
๓).  มีการยาย  อพยพไปทำงานในเมือง  เปนเหตุแหงการกอใหเกิดปญหาดานคุณภาพชีวิต 

 



โอกาส (Opportunity) 
๑).  มีพ้ืนท่ีการเกษตรจำนวนมากเหมาะแกการปลูกขาวหอมมะลิอินทรียตามยุทธศาสตรจังหวัด 
๒).  สงเสริมและพัฒนากลุมอาชีพใหเขมแข็ง 
๓).  มีภาคการเมืองใหการสนับสนุนบางสวน 

ขอจำกัด/อุปสรรค(Threat) 
๑).  เสนทางสัญจรสายหลักไมเอ้ืออำนวยในฤดูฝน 
๒).  เกษตรกรขาดการวางแผนการผลิตและการจัดการ  ทำใหเกิดปญหาผลผลิตตกต่ำ 
3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 
สภาพแวดลอมภายนอก เปนปจจัยท่ีอยูเหนือการควบคุมขององคกร มีการเปลี่ยนแปลงอยู

ตลอดเวลา เปนไปไมไดที่จะติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดทุกอยาง ผูบริหารควรจะมุงเฉพาะ
ปจจัยทางสภาพแวดลอมท่ีสำคัญเทานั้น โดยท่ัวไป สภาพแวดลอมภายนอก จะมีอยู สองสวน คือ 

  1). สภาพแวดลอมการดำเนินงาน (Task Environment) 
  เปนปจจัยที่มีผลกระทบโดยตรง ตอการดำเนินงานของกิจการ ประกอบไปดวย ผูมีสวนได

เสียกับองคกร เชน รัฐบาล ชุมชน คูแขงขัน ลูกคา ผูจำหนายวัตถุดิบ เจาหนี้ แรงงาน กลุมผลประโยชน 
  2). สภาพแวดลอมโดยท่ัวไป (General Environment) 
 เปนปจจัยที่ไมกระทบตอการดำเนินงานระยะสั้นขององคกร แตมีผลตอการตัดสินใจใน 

ระยะยาว ไดแก เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง กฎหมาย เทคโนโลยี ภูมิศาสตร และ ปจจัยระหวาง
ประเทศ 



จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
( Goals ) 

ตัวช้ีวัด 
( KPIs ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
( Baseline  Data ) 

เปาหมาย 
ป 61-65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑.  การบริหารจัดการภาครัฐท่ีดี
แบบบูรณาการและประชาชนมีสวน
รวม 

รอยละของระดับความพอใจของ
ผูรับบริการ 
 

ประชาชนท่ีมาใชบริการ  ไดรับความ
สะดวก  รวดเร็ว  และพึงพอใจรอยละ 
๗๐  ของผูตอบแบบสอบถาม 

๑๐๐ % 
 

๗๕ % 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๑๐๐ % 
 

๒.ประชาชนมีอาชีพและมีรายได
เพียงพอตอการเลี้ยงชีพ  

รอยละของครัวเรือนท่ีมีรายได
มากกวารายจาย 

ครัวเรือนท่ีมีรายไดมากกวารายจายมี
รอยละ ๔๐  ของครัวเรือนท้ังหมด 

๑๐๐ % 
 

๕๕ % 
 

๖๕ % 
 

๗๕ % 
 

๘๕ % 
 

๑๐๐ % 
 

๓.ประชาชนมีจิตสำนึกท่ีดีและ
ตระหนักในการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
  

รอยละครัวเรือนท่ีมีจิตสำนึกใน
การปลูกตนไมและรักษา
สภาพแวดลอม 

รอยละของครัวเรือนมีจิตสำนึกในการ
ปลูกตนไมและรักษาสภาพ 
แวดลอม มีรอยละ  64  ของครัวเรือน
ท้ังหมด 

๑๐๐ % 
 

๗๕ % 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๑๐๐ % 
 

๔.การคมนาคมมีความสะดวก
ปลอดภัย 
  

รอยละของครัวเรือนท่ีมีการ   
คมนาคมท่ีสะดวก  รวดเร็ว
ปลอดภัย 

ครัวเรือนท่ี มีการคมนาคมท่ีสะดวก  
รวดเร็ว  ปลอดภัย  มีรอยละ ๗๐ ของ
ครัวเรือนท้ังหมด 

๑๐๐ % 
 

๗๕ % 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๑๐๐ % 
 

๕.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสิน 
   

รอยละของประชาชนท่ีไดรับการ
สงเสริมดานนทนาการ สังคม
สงเคราะห  การปองกันปญหายา
เสพติด 

รอยละของครัวเรือนท่ีไดรับการสงเสริม
ดานนันทนาการ การสังคมสงเคราะห  
การปองกันปญหายาเสพติดรอยละ  64  
ของครัวเรือนท้ังหมด 

๑๐๐ % 
 

๗๐ % 
 

๘๐ % 
 

๙๐ % 
 

๙๕ % 
 

๑๐๐ % 
 

 
 
 
 
 



จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
( Goals ) 

ตัวช้ีวัด 
( KPIs ) 

ขอมูลพ้ืนฐาน 
( Baseline  Data ) 

เปาหมาย 
ป 61-65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๖.ประชาชนมีการศึกษาและสืบทอด
ประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
 

๑.รอยละของเด็ก, เยาวชน และ
ประชากรไดรับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานอยางท่ัวถึง 

๑.ครัวเรือนท่ีไดรับการศึกษาท้ังในระบบ
และนอกระบบรอยละ  ๘๐  ของ
ครัวเรือนท้ังหมด 

๑๐๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๙๕ % 
 

๑๐๐ % 
 

๑๐๐ % 
 

๒. รอยละของประชาชนท่ีรวม
กิจกรรมทางศาสนา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ประเพณี 

๒.  รอยละของครัวเรือนท่ีเขารวม
กิจกรรมทางศาสนา การอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี 

๑๐๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๙๕ % 
 

๑๐๐ % 
 

๑๐๐ % 
 

๗.ประชาชนมีแหลงน้ำใชอยางท่ัวถึง 
 

รอยละของประชาชนท่ีมีน้ำใช
อยางท่ัวถึง 

รอยละของครัวเรือนท่ีไมขาดแคลนน้ำใช
และไมขอความชวยเหลือดานแหลงน้ำ 

๑๐๐ % 
 

๘๐ % 
 

๘๕ % 
 

๙๐ % 
 

๙๕ % 
 

๑๐๐ % 
 

 



บทท่ี  3 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ 

เพื่อนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนขององคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ  มียุทธศาสตรหลักท่ี 

จะดำเนินการใหประสบความสำเร็จรวม  ๗  ยุทธศาสตร   และมีแนวทางการพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล 

ศรีละกอ จำนวน  ๑๔  แนวทาง   ซึ่งเปนการสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดใหบรรลุวัตถุประสงค 

ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  

เปาหมาย 

เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคสวนใหมีสวนรวมในระบอบประชาธิปไตย การเมืองการ

ปกครอง  การพัฒนาและตรวจสอบการทำงานของภาครัฐและใหบรรลุแนวทางการดำเนินงานของจังหวัด

นครราชสีมาตามยุทธศาสตรการบริหารราชการใหเปนไปตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ี   

แนวทางการพัฒนา 

๑) สงเสริมประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง และการมีสวนรวมของภาคประชาชน   

๒) สงเสริมการบริหารจัดการองคกร การพัฒนาเทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพของ

บุคลากรทองถ่ิน 

ตัวช้ีวัด 

๑.  จำนวนผูมีสวนรวมในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 

๒.  จำนวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 

 ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

  เปาหมาย 

  เพื่อสนับสนุนเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับฐานราก   โดยเฉพาะ

ผลิตผลทางการเกษตรอินทรียและการแปรรูปสินคาทางการเกษตร  ใหมีความสามารถและทักษะในการพัฒนา

ฝมือในการผลิต   เพ่ิมมูลคาของสินคาและสามารถขยายการตลาดไปสูตลาดกลาง   ซ่ึงเปนไปตามยุทธศาสตร

การพัฒนาเกษตรอินทรีย   และการแปรรูปสินคาเกษตรและยุทธศาสตรสรางความสามารถในการแขงขันทาง

เศรษฐกิจและแกไขปญหาความยากจนของจังหวัดนครราชสีมา 

แนวทางการพัฒนา 

๑)  เสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร 

๒)  สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางรายไดใหประชาชน 

๓)  สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางตามพระราชดำริ 

ตัวช้ีวัด 



  ๑.  จำนวนบุคลากรท่ีมีทักษะในการดำเนินเกษตรอินทรีย 

  ๒.  จำนวนครัวเรือนและกลุมอาชีพท่ีมีทักษะในการประกอบอาชีพ 

 

 

 ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 เปาหมาย 

เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมอันพึงปรารถนารวมกัน ไมใหมีปญหาภายในชุมชนซ่ึง

เปนไปตามแนวทางยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

แนวทางการพัฒนา 

๑) สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ตัวช้ีวัด 

๑.  จำนวนของการอนุรักษทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดลอมใหเกิดประโยชนสูงสุด 

๒.  จำนวนการบำบัดและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมข้ึน 

๓.  จำนวนปริมาณขยะมูลฝอยท่ีลดนอยลง 

 ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

  เปาหมาย 

เพื่อกอสรางและซอมบำรุงโครงสรางพื้นฐานในเขตองคการบริหารสวนตำบลใหมีความ

สะดวกและไดมาตรฐาน   เพ่ือสนับสนุนยุทธศาสตรดานอื่น ๆ ใหประสบความสำเร็จ   โดยเฉพาะ

อยางยิ่งดานคมนาคมขนสง   ดานเศรษฐกิจ   และดานความสงบเรียบรอยของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 

๑) การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร ถนน  รางระบายนำ้ สะพาน ฯลฯ 

๒) การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ตัวช้ีวัด 

๑.  จำนวนการกอสรางและปรับปรุงถนนทางระบายน้ำท่ีใชการไดดีคุมคากับงบประมาณ 

  ๒.  จำนวนครัวเรือนท่ีมีน้ำสะอาดใชอยางเพียงพอครบทุกครัวเรือน 

๓.  จำนวนปริมาณการขยายเขตไฟฟาใหครบทุกครัวเรือน และติดตั้งไฟฟาสาธารณะใน 

จุดเสี่ยง 

  ๔.  จำนวนการไดรับบริการสาธารณะอ่ืน ๆ เชน โทรศัพทสาธารณะ 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 

 เปาหมาย 



   เพื่อใหประชาชนมีที่อยูอาศัย  มีความมั่นคงในการทำงานและมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน  ตลอดจนครอบครัวมีความอบอุน  เพื่อสรางความอยูดีกินดีใหกับประชาชนโดยรวม  และเพ่ือ

บรรเทาและแกไขปญหาของประชาชนท่ีเกิดข้ึนโดยไมคาดหมาย 

แนวทางการพัฒนา 

๑) การพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห 

๒) สนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข 

๓) สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

 

 

ตัวช้ีวัด 

  ๑)  จำนวนผูท่ีไดรับสวัสดิการสงเคราะห 

๒)  จำนวนประชาชนผูมีสุขภาพรางกายและสุขภาพจิตดี   

๓)  จำนวนครอบครัวมีความปลอดภัยและอบอุน 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

 เปาหมาย 

 เพ่ือใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวกับศาสนา 

ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี เพ่ือเปนการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 

แนวทางการพัฒนา 

๑) สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 

๒) สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

ตัวช้ีวัด 

๑) จำนวนเยาวชน  ประชาชน  ไดรับการศึกษาเพ่ิมมากข้ึน 

๒) จำนวนประชาชนใหความรวมมือและเขารวมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม

ประเพณีเพ่ิมมากข้ึน 

ยุทศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานแหลงน้ำ 

  เปาหมาย 

เพื่อสนับสนุนนโยบายการเพิ่มผลผลิตขาวหอมมะลิ  และเพื่อสนับสนุนสงเสริมใหเกษตรกร

ไดรูจักคุณประโยชนของการใชน้ำในการทำการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 



๑)  การชลประทาน กอสรางฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอกคลอง  ขุดสระ  และการพัฒนา

แหลงน้ำตางๆ 

ตัวช้ีวัด 

๑.  จำนวนแหลงน้ำท่ีขุดลอก/ขุดขยาย 

  ๒.  จำนวนฝาย / ทำนบก้ันน้ำท่ีกอสราง 

  ๓.  จำนวนเกษตรกรท่ีทำการเกษตรตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

 
 



   ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น   องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ    อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๑ การพัฒนาดานบริหารราชการตามหลักการ
บริหารจัดการบานเมืองท่ีดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑ สงเสริมประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง และ
การมีสวนรวมของภาคประชาชน   
 
 
 
๑.๒ สงเสริมการบริหารจัดการองคกร การพัฒนา
เทคโนโลยีและการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ิน 

๑.๑.๑  โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนเพ่ือจัดทำแผน
ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาสามป 
๑.๑.๒  โครงการอบรมใหความรูระบอบประชาธิปไตยและกฎหมาย
ทองถ่ิน 
 
๑.๒.๑ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทองถ่ินภายในตำบลและ
องคกรท่ีเก่ียวของภายในตำบล 
๑.๒.๒ โครงการจัดหาวัสดุในการปฏิบัติงาน 
๑.๒.๓ โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรมในการปฏิบัติราชการ 
๑.๒.๔ โครงการอบรมกฎหมายทองถ่ิน เพ่ิมศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต. 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

       ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น   องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ    อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๒. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ ๒.๑ เสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร 

 
 
 
 
 

๒.๒  สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางรายไดให
ประชาชน 

๒.๓  สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง
และแนวทางตามพระราชดำริ 

๒.๑.๑  โครงการฝกอบรมการผลิตปุยอินทรีย 
๒.๑.๒  โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรียตำบล 
๒.๑.๓  โครงการรณรงคไถกลบตอซังหลังการเก็บเก่ียว 
๒.๑.๔  โครงการชวยเหลือเกษตรกรฉุกเฉินเนื่องจากศัตรูพืช  
           ภัยธรรมชาติและโรคระบาด 
๒.๑.๕  โครงการจัดหาพันธุพืชเศรษฐกิจ 

๒.๒.๑  โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ 
๒.๒.๒  โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมใหกลุมอาชีพ 

๒.๓.๑  โครงการอบรมเกษตรพอเพียง 
๒.๓.๒  สงเสริมการประกอบอาชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

๓.๑ สงเสริมและสนับสนุนการอนุร ักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 

๓.๑.๑ อบรมใหความรู  รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสำนึกใหอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
         และสิ่งแวดลอม 
๓.๑.๒ รณรงคใหมีการปลูกตนไมในท่ีสาธารณประโยชนและริมถนน 
๓.๑.๓ รณรงคใหมีการปลอยพันธสัตวน้ำสูแหลงน้ำธรรมชาติ  
๓.๑.๔ รณรงคสรางจิตสำนึกในการกำจัดน้ำเสียของชุมชน 
๓.๑.๕ รณรงคการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
๓.๑.๖ สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือถังขยะ 
๓.๑.๗ กอสรางเตาเผาขยะ,  หรือท่ีฝงกลบ 
๓.๑.๘ จัดซ้ือรถเก็บขยะ 

 
 



 
 
         ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น   องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ    อำเภอจักราช   จงัหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๔. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน ๔.๑การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร 

ถนน  รางระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ 
 
 
 
 
๔.๒การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ 
 

๔.๑.๑ กอสรางถนนดนิ, ถนนหินคลุก, ถนนคสล.,ถนนลาดยาง 
๔.๑.๒ กอสรางราง / ทอระบายน้ำ คสล.   
๔.๑.๓ ปรับปรุงซอมแซมถนน  สะพาน 
๔.๑.๔  การจัดการผังเมือง 
๔.๑.๕ ขยายผิวจราจร 
 

๔.๒.๑ ขยายเขตไฟฟา 
๔.๒.๒ ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
๔.๒.๓ ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ 
๔.๒.๔ กอสรางระบบประปา 
๔.๒.๕ ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา 
๔.๒.๖ ขุดลอกบอ / สระน้ำใช 
 

๕.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม ๕.๑ การพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคมและ
การสังคมสงเคราะห 
 

๕.๑.๑ สวัสดิการผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อเอดส 
๕.๑.๒ ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย/ผูดอยโอกาส 
๕.๑.๓ สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ 

 
 
 
 



 
 
       ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น   องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ    อำเภอจักราช   จังหวัดนครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๕.การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม ๕.๒ สนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข 

 
 
 
 
๕.๓ สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่กอใหเกิด
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
ประชาชน 

๕.๒.๑  สงเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 
๕.๒.๒ อบรมใหความรูเรื่องโภชนาการ 
๕.๒.๓ รณรงคและปองกันการแพรระบาดของโรค 
๕.๒.๔ จัดหาวัคซีนปองกันโรคระบาด 
 
๕.๓.๑ สนับสนุนการฝกอบรม  อปพร. / ตำรวจบาน 
๕.๓.๒ สงเสริมสนับสนุนการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 
๕.๓.๓  สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกันภัยของตนเองและชุมชน 

๖. การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณี 

๖.๑  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษา
ท้ังในและนอกระบบ 
 
 
 
 
 
๖.๒  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และการ
อนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  
 

๖.๑.๑  กอสราง / จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๖.๑.๒ อาหารเสริม(นม)  อาหารกลางวันเด็ก 
๖.๑.๓ สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 
๖.๑.๔ จัดใหมีท่ีอานหนังสือประจำหมูบาน 
๖.๑.๕ สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
๖.๑.๖ อุดหนุนงบประมาณสถานศึกษาในเขต อบต. 
 
๖.๓.๑ สนับสนุนการจัดงานประเพณี, วัฒนธรรมทองถ่ิน 
๖.๒.๒ สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา 
๖.๒.๓  สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมของวัด/สำนักสงฆ 
 

 
 



 
 
 

        ยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาทองถิ่น   องคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ    อำเภอจักราช   จงัหวดันครราชสีมา 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพัฒนา โครงการ 
๗. การพัฒนาดานแหลงน้ำ ๗.๑  การชลประทาน กอสรางฝาย  ทำนบ

กั ้นน้ำ  ขุดลอกคลอง  ขุดสระ  และการ
พัฒนาแหลงน้ำตางๆ 
 

๗.๑.๒ ขุดลอก / ขยาย คลองสงน้ำ 
๗.๒.๑ กอสรางฝายก้ันน้ำ 
๗.๑.๓ กอสรางทำนบก้ันน้ำ 
๗.๑.๔ ขุดลอก/ขยายสระน้ำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 3  การนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ   การติดตามประเมินผล 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
แนวทางท่ี ๑  สงเสริมประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง และการมีสวนรวมของภาคประชาชน   

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 – 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. โครงการสนับสนุนการจดัทำแผน
ชุมชนเพ่ือจัดทำแผนยุทธศาสตรและ
แผนพัฒนาสามป 
๒. โครงการอบรมใหความรูระบอบ
ประชาธิปไตยและกฎหมายทองถ่ิน 

๑.  จำนวนครั้งท่ีจัดเวทีประชาคม 
 
 
๒.  จำนวนการรณรงคใหความรูเก่ียวกับ
ประชาธิปไตย 

๕  ครั้ง 
 
 

๕   ครั้ง 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

๑ 
 
 

สำนักปลัด  
 
 

สำนักปลัด 
 
 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
แนวทางท่ี ๒  จำนวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทองถ่ินภายในตำบลและองคกรท่ี
เก่ียวของภายในตำบล 
๒. โครงการจัดหาวัสดุในการ
ปฏิบัติงาน 

๑.  จำนวนครั้งท่ีมีการจัดอบรมเก่ียวกับการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ 
 
๒.  รอยละของวัสดุในสำนักงานท่ีมีครบ 

๕ ครั้ง 
 
 

๑๐๐% 

๑ 
 
 

๘% 

๑ 
 
 

๙๐% 

๑ 
 
 

๙๕% 
 

๑ 
 
 

๑๐๐% 
 

๑ 
 
 

๑๐๐% 
 

สำนักปลัด  
 
 

ทุกสวน 

 
 
 



 
ยุทธศาสตรท่ี ๑ การพัฒนาดานการบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
แนวทางท่ี ๒  จำนวนบุคลากรและอุปกรณมีศักยภาพในการบริการประชาชนเพ่ิมข้ึน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๓. โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการ 
๔. โครงการอบรมกฎหมายทองถ่ิน 
เพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

๓.  จำนวนครั้งท่ีมีการจัดอบรมคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ 
๔.   จำนวนครั้งท่ีมีการจัดอบรมกฎหมาย
ทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปฏิบัติงานของ 
อบต. 

๕ ครั้ง 
 

๕ ครั้ง 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 

๑ 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 
 

สำนักปลัด  
 

สำนักปลัด 
 
 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี ๑  เสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑.  โครงการฝกอบรมการผลิตปุย
อินทรีย 
๒.  โครงการแปลงสาธิตเกษตรอินทรีย
ตำบล 
๓.  โครงการรณรงคไถกลบตอซังหลัง
หลังการเก็บเก่ียว 
 

๑. จำนวนครั้งท่ีมีการจัดฝกอบรมการผลิตปุย
อินทรีย 
๒. จำนวนสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ 
 
๓.  จำนวนครั้งท่ีทำการรณรงค 
 
 

๕ ครั้ง 
 

๑๐๐ 
 

๑๐ 

๑ 
 

๒๐ 
 

๒ 

๑ 
 

๒๐ 
 

๒ 

๑ 
 

๒๐ 
 

๒ 

๑ 
 

๒๐ 
 

๒ 

๑ 
 

๒๐ 
 

๒ 

สวนเกษตร  
 

สวนเกษตร 
 

สวนเกษตร 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี ๑  เสริมสรางความเขมแข็งดานการเกษตร 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๔.  โครงการชวยเหลือเกษตรกร
ฉุกเฉินเนื่องจากศัตรูพืช  ภัยธรรมชาติ
และโรคระบาด 
๕.  โครงการจัดหาพันธุพืชเศรษฐกิจ 

๔. จำนวนครั้งท่ีมีการชวยเหลือ 
 
 
๕.จำนวนสมาชิกท่ีเขารวมโครงการ 

๕ ครั้ง 
 
 

๑๐๐ 

๑ 
 
 

๒๐ 

๑ 
 
 

๒๐ 

๑ 
 
 

๒๐ 

๑ 
 
 

๒๐ 

๑ 
 
 

๒๐ 

สวนเกษตร  
 
 

สวนเกษตร 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี   ๒  สงเสริมพัฒนาอาชีพ สรางรายไดใหประชาชน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑.  โครงการสงเสริมกลุมอาชีพเลี้ยง
สัตวเศรษฐกิจ 
๒. โครงการฝกอบรมอาชีพเสริมให
กลุมอาชีพ 
 

๑.จำนวนสมาชิกท่ีสมัครเขารวมโครงการ 
 
๒.จำนวนครั้งท่ีจัดอบรม 

๒๐๐ 
 

๕ ครั้ง 

๔๐ 
 

๑ 

๔๐ 
 

๑ 

๔๐ 
 

๑ 

๔๐ 
 

๑ 

๔๐ 
 

๑ 

สวนเกษตร  
 

สำนักปลัด 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๒  การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี   ๓  สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและแนวทางตามพระราชดำริ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑.โครงการอบรมเกษตรพอเพียง 
๒. สงเสริมการประกอบอาชีพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๑.จำนวนครั้งท่ีจัดอบรม 
๒.จำนวนครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมสงเสริมฯ 

๕ ครั้ง 
๕ ครั้ง 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

๑ 
๑ 

สวนเกษตร  
สำนักปลัด 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางท่ี   ๑  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑.อบรมใหความรู  รณรงค
ประชาสัมพันธเพ่ือสรางจิตสำนึกให
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ         
และสิ่งแวดลอม 
๒. รณรงคใหมีการปลูกตนไมในท่ี
สาธารณประโยชนและริมถนน 
๓. รณรงคใหมีการปลอยพันธสัตวน้ำสู
แหลงน้ำธรรมชาติ  
๔. รณรงคสรางจิตสำนึกในการกำจัด
น้ำเสียของชุมชน 

๑.จำนวนครั้งท่ีมีการจัดอบรม รณรงค
ประชาสัมพันธฯ 
 
 
๒.จำนวนครั้งท่ีมีการรณรงคใหมีการปลูกตนไม 
 
๓.จำนวนครั้งท่ีมีการรณรงคใหมีการปลอยพันธุ
สัตวน้ำ 
๔.จำนวนครั้งท่ีมีการรณรงคสรางจิตสำนึกใน
การกำจัดน้ำเสียของชมุชน 

๕ ครั้ง 
๕ ครั้ง 

 
 

๕ ครั้ง 
 

๕ ครั้ง 
 

๕ ครั้ง 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

๑ 
๑ 
 
 

๑ 
 

๑ 
 

๑ 

สำนักปลัด  
สำนักปลัด 

 
 

สำนักปลัด 
 

สวนเกษตร 
 

สำนักปลัด 

 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๓  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
แนวทางท่ี   ๑  สงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๕. รณรงคการกำจัดขยะสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 
๖. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือถังขยะ 
๗. กอสรางเตาเผาขยะ,  หรือท่ีฝงกลบ 
๘. จัดซ้ือรถเก็บขยะ 

๕.จำนวนครั้งท่ีมีการรณรงคกำจัดขยะ 
๖.จำนวนหมูบานท่ีมีถังขยะครบทุกครัวเรือน 
๗.จำนวนหมูบานท่ีมีเตาเผาขยะ 
๘. จำนวนรถเก็บขยะใน อบต. 

๕ ครั้ง 
๑๗ หมู 
๑๗ หมู  

๑ 

๑ 
๓ 
๓ 
๐ 

๑ 
๓ 
๓ 
๐ 

๑ 
๓ 
๓ 
๐ 

๑ 
๔ 
๓ 
๐ 

๑ 
๔ 
๓ 
๑ 

สำนักปลัด  
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี ๑  การกอสราง ปรับปรุง ซอมแซมอาคาร ถนน  รางระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. กอสรางถนนดิน, ถนนหินคลุก,  
ถนนคสล.,ถนนลาดยาง 
๒. กอสรางราง / ทอระบายน้ำ คสล.   
๓. ปรับปรุงซอมแซมถนน  สะพาน 
๔.  การจัดการผังเมือง 
๕. ขยายผิวจราจร 

๑. จำนวนถนนท่ีมีการกอสรางในตำบล 
 
๒. จำนวนทอ /รางระบายน้ำ 
๓. จำนวนถนน/สะพานท่ีทำการซอม 
๔. จำนวนโครงการจัดวางผังเมือง 
๕. จำนวนถนนท่ีปรับปรงุผิวจราจร 

๓๐ กม. 
 

๒.๕ กม. 
๑๕ สาย 

๑ โครงการ 
๕ สาย 

๖ 
 

๐.๕ 
๓ 
๐ 
๑ 

๖ 
 

๐.๕ 
๓ 
๐ 
๑ 

๖ 
 

๐.๕ 
๓ 
๐ 
๑ 

๖ 
 

๐.๕ 
๓ 
๐ 
๑ 

๖ 
 

๐.๕ 
๓ 
๑ 
๑ 

สวนโยธา  
 

สวนโยธา 
 

สวนโยธา 
สวนโยธา 

 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตรท่ี ๔  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
แนวทางท่ี ๒  การพัฒนาดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. ขยายเขตไฟฟา 
๒. ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
๓. ซอมแซมโคมไฟฟาสาธารณะ 
๔. กอสรางระบบประปา 
๕. ปรับปรุงและขยายเขตระบบประปา 
๖. ขุดลอกบอ / สระน้ำใช 

๑.  จำนวนหมูบานท่ีขยายเขตไฟฟา 
๒.  จำนวนจุดท่ีติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ 
๓.  จำนวนจุดท่ีปรับปรุงซอมแซมไฟฟาสาธารณะ 
๔.  จำนวนระบบประปาท่ีมีการกอสราง 
๕.  จำนวนครั้งท่ีมีการปรับปรุงและขยายเขตประปา 
๖.  จำนวนบอ/สระน้ำท่ีไดรับการขุด 

๑๗ หมูบาน 
๕๐ จุด 
๒๕ จุด 
๕ แหง 
๕ ครั้ง 

๑๗ แหง 

๓ 
๑๐ 
๕ 
๑ 
๑ 
๓ 
 

๓ 
๑๐ 
๕ 
๑ 
๑ 
๓ 

๓ 
๑๐ 
๕ 
๑ 
๑ 
๓ 
 

๓ 
๑๐ 
๕ 
๑ 
๑ 
๓ 

๕ 
๑๐ 
๕ 
๑ 
๑ 
๕ 

สวนโยธา 
สวนโยธา 
สวนโยธา 
สวนโยธา 
สวนโยธา 
สวนโยธา 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางท่ี ๑  การพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคมและการสังคมสงเคราะห 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. สวัสดิการผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูติดเชื้อเอดส 
๒.ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย/ผูดอยโอกาส 
๓. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมผูสูงอายุ 
 

๑.จำนวนครั้งท่ีมีการจัดสวัสดิการชวยเหลือ 
๒.จำนวนครั้งท่ีมีโครงการชวยเหลือผูประสบภัย 
๓.จำนวนกิจกรรมที ่จ ัดใหมีการสงเสริมกิจกรรม
ผูสูงอาย ุ

64 ครั้ง 
๑๐ ครั้ง 
๕ ครั้ง 

 

๑๒ 
๒ 
๑ 
 

๑๒ 
๒ 
๑ 
 

๑๒ 
๒ 
๑ 
 

๑๒ 
๒ 
๑ 
 

๑๒ 
๒ 
๑ 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางท่ี ๒  สนับสนุนกิจกรรมดานสาธารณสุข 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. สงเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย 
๒. อบรมใหความรูเรื่องโภชนาการ 
๓. รณรงคและปองกันการแพรระบาดของโรค 
๔. จัดหาวัคซีนปองกันโรคระบาด 

๑.จำนวนครั้งท่ีดำเนินการสงเสริมการออกกำลังกาย 
๒.จำนวนครั้งท่ีจัดอบรมเรื่องโภชนาการ 
๓.จำนวนครั้งท่ีจัดรณรงคปองกันโรค 
๔. จำนวนครั้งท่ีมีการจัดหาวัคซีนปองกันโรค 

๑๐ ครั้ง 
๕ ครั้ง 
๕ ครั้ง 
๕ ครั้ง 

๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

๒ 
๑ 
๑ 
๑ 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 
 

ยุทธศาสตรท่ี ๕  การพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางท่ี ๓  สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมท่ีกอใหเกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. สนับสนุนการฝกอบรม  อปพร. / ตำรวจบาน 
๒. สงเสริมสนับสนุนการลดอุบัติเหตุชวงเทศกาล 
๓. สนับสนุนใหประชาชนมีสวนรวมในการปองกัน
ภัยของตนเองและชุมชน 

๑.จำนวนครั้งท่ีจัดการฝกอบรม อปพร./ตำรวจบาน 
๒.จำนวนครั้งท่ีมีการจัดกิจกรรมการลดอุบัติเหตุฯ 
๓.จำนวนครั้งท่ีจัดการสนับสนุนฯ 

๕ ครั้ง 
๑๐ ครั้ง 
๕ ครั้ง 

 

๑ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
๒ 
๑ 
 

๑ 
๒ 
๑ 
 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
แนวทางท่ี ๑  สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑.  กอสราง / จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
๒. อาหารเสริม(นม)  อาหารกลางวันเด็ก 
๓. สงเสริมสนับสนุนการศึกษานอกระบบ 
๔. จัดใหมีท่ีอานหนังสือประจำหมูบาน 
๕. สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 
๖. อุดหนุนงบประมาณสถานศึกษาในเขต อบต. 

๑. จำนวนศูนยท่ีจัดตั้ง /กอสราง 
๒. จำนวนศูนยพัฒนาเด็กเล็กของ อบต. 
๓. จำนวนผูเขารับการศึกษาตอท่ี กศน. 
๔.  จำนวนท่ีอานหนังสือประจำหมูบาน 
๔. จำนวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม 
๕. จำนวนสถานศึกษาท่ีไดรับการอุดหนุน 

๑  ศูนย 
๓  แหง 

๑๐๐  คน 
๑๗ หมู 
๕  ครั้ง 
๕  แหง 

๑ 
๓ 

๒๐ 
- 
๑ 
๕ 

- 
๓ 

๒๐ 
๓ 
๑ 
๕ 

- 
๓ 

๒๐ 
๔ 
๑ 
๕ 

- 
๓ 

๒๐ 
๕ 
๑ 
๕ 

- 
๓ 

๒๐ 
๕ 
๑ 
๕ 

สวนการศึกษาฯ 
สวนการศึกษาฯ 
สวนการศึกษาฯ 
สวนการศึกษาฯ 
สวนการศึกษาฯ 
สวนการศึกษาฯ 

 

ยุทธศาสตรท่ี ๖  การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี 
แนวทางท่ี ๒  สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา และการอนุรักษศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี  

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. สนับสนุนการจัดงานประเพณี, วัฒนธรรมทองถ่ิน 
 
๒. สนับสนุนการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา 
 
๓. สนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมของวัด/
สำนักสงฆ 

๑.  จำนวนหมูบานท่ีไดรับการสนับสนุน
การจัดการประเพณี 
๒.  จำนวนผูเขากิจกรรมวันสำคัญทาง
ศาสนา 
๓.  จำนวนวัด/สำนักสงฆที ่สนับสนุนงบ
ประ มาณ 

๑๗ หมูบาน 
 

๒๕๐  คน 
 

๙  แหง 

๓ 
 

๕๐ 
 
- 
 

๓ 
 

๕๐ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๕๐ 
 

๒ 
 

๓ 
 

๕๐ 
 

๒ 
 

๕ 
 

๕๐ 
 

๓ 
 

สวนการศึกษาฯ 
 

สวนการศึกษาฯ 
 

สวนการศึกษาฯ 
 

 

 



ยุทศาสตรท่ี ๗  การพัฒนาดานแหลงน้ำ 
แนวทางท่ี ๑  การชลประทาน กอสรางฝาย  ทำนบกั้นน้ำ  ขุดลอกคลอง  ขุดสระ  และการพัฒนาแหลงน้ำตางๆ 

โครงการ ตัวช้ีวัด 
เปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
ป 61 - 65 ป 61 ป 62 ป 63 ป 64 ป 65 

๑. ขุดลอก / ขยาย คลองสงน้ำ 
๒. กอสรางฝายก้ันน้ำ 
๓. กอสรางทำนบก้ันน้ำ 
๔. ขุดลอก/ขยายสระน้ำ 

๑. จำนวนคลองท่ีขุดลอก/ขุดขยาย 
๒. จำนวนฝายท่ีกอสราง 
๓. จำนวนทำนบก้ันน้ำท่ีกอสราง 
๓. จำนวนสระน้ำ ท่ีขุดลอก/ขยาย 

๑๐  แหง 
๑๐  แหง 
๑๐ แหง 
๑๐  แหง 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 

สวนโยธา 
สวนโยธา  
สวนโยธา  
สวนโยธา 

 
 



 



บทท่ี 4  
การนำแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

 
4.๑  การนำแผนไปสูการปฏิบัติ 
  แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ ่น   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจ ัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ถึง แกไขฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของทองถ่ิน   
ซึ่งจำเปนตองกำหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา   ความตองการและศักยภาพ
ขององคการบริหารสวนตำบล   รวมทั ้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาแบบบูรณาการและ
แผนพัฒนากลุมจังหวัด   ตลอดจนท้ังแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล   ดังนั้นการ
นำแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน  ๔  แนวทาง  ดังนี้ 
  ๑.  องคการบริหารสวนตำบลดำเนินการเอง   โดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการ
นำไปจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561-2565   แลวองคการบริหารสวนตำบลดำเนินการปฏิบัติเพื่อบรรลุ
จุดประสงคของแผนงาน/โครงการ 
  ๒.  การสนับสนุนใหหนวยงานราชการอื่นหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น   หรือองคกร
เอกชนเปนผูดำเนินงาน   ในกรณีที่องคการบริหารสวนตำบลไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ   และมี
หนวยงานหรือองคกรอ่ืนมีศักยภาพและมีความพรอมท่ีจะดำเนินงานมากกวา 
  ๓.  การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่น  หรือองคกรเอกชนอื่นในการ
ดำเนินงาน   ในกรณีที่ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกร   โดยอาจดำเนินงานในรูปแบบหุน  
สวนสหการหรือคณะทำงานหรือคณะกรรมการ 
  ๔.  การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินหรือองคกรเอกชนอ่ืน   เปนผูจัดสรร
งบประมาณและการดำเนินการตามแผนงาน   เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กำหนดไวในแผนยทุธศาสตร
การพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลศรีละกอ   โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถ่ินและคณะกรรมการ
พัฒนา   คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมาตามลำดับ 
 
หนวยงานดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา 
  กำหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกำกับ
ดูแลของปลัดองคการบริหารสวนตำบลและผูบริหารดังนี้ 
  (๑)  สำนักปลัดองคการบริหารสวนตำบล 
  (๒)  กองคลัง 
  (๓)  กองชาง 
  (๔)  กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
  (๕)  กองสงเสริมการเกษตร 
  (6) กองสวัสดิการสังคม 
4.๒  การติดตามประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖   ขอ ๒๘ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 พ.ศ.2561 กำหนดใหผูบริหารทองถ่ินแตงตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน  
 



คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอำนาจหนาท่ีดังนี้ 
(๑)  กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๒)  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(๓)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถิ ่น  ผู บริหารทองถิ่น   คณะกรรมการพัฒนาทองถิ ่นและประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป    ท้ังนี้ใหติดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
(๔)  แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
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