
 

 

 
 

 

 
 

 
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 

 



 

ค าน า 

   การจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
ซ่ึงไดด้ าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วา่ดว้ยการจดัท าแ ผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบบัท่ี ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อใชก้ าหนดทิศทางและเป้าหมายในการพฒันาทอ้งถ่ิน  โดยได้
จดัท าใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปัญหาความตอ้งการของประชาชนและศกัยภาพของทอ้งถ่ิน  สอดคลอ้งกบันโยบาย
รัฐบาล  แผนพฒันา  เศรษฐกิจและสังคมแห่ง ชาติ  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั  อ าเภอ  และยทุธศาสตร์การ
พฒันาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  นโยบายของนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลและคณะผูจ้ดัท าแผน 
พฒันาฉบบัน้ีไดจ้ดัท าแผนพฒันา ทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕)  เพื่อเป็นแนวทางในการจดัท าขอ้บญัญติั
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ใหส้ามารถพร้อมท่ีจะน าไปปฏิบติัและสามารถใชใ้นการประสานแผนพฒันาระดบั
อ าเภอไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ตามนโยบายท่ีคณะผูบ้ริหารมุ่งหวงัท่ีจะใหเ้กิดการพฒันาใน
ทอ้งถ่ิน 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ขอขอบคุณทุกฝ่ายท่ีไดใ้หค้วามร่วมมือในการจั ดท า
แผนพฒันาทอ้งถ่ิน  (พ.ศ. ๒๕๖๑ -  ๒๕๖๕ )  ทั้งส่วนราชการ  ภาคเอกชน  ประชาคมทอ้งถ่ิน  ประชาชน
ตลอดจนขา้ราชการและพนกังานจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  และหวงัเป็นอยา่งยิง่วา่แผน พฒันา
ทอ้งถ่ินขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ฉบบัน้ีจะเป็นประโยชน์ในการน าไปพฒันาทอ้งถ่ิน  ต่อไป 

 

                  

                                                                                                                          องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา 

                                                                                                               พฤษภาคม  ๒๕๖๒ 
 

 
 
 

 

 
 



 

สารบัญ 
เร่ือง                หน้า 
  
ส่วนท่ี  ๑   สภาพทัว่ไปและขอ้มูลพื้นฐาน       ๑ 

ส่วนท่ี  ๒   ยทุธศาสตร์องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน     ๑๐ 

ส่วนท่ี  ๓   การน าแผนพฒันาทอ้งถ่ินไปสู่การปฏิบติั     ๓๖ 

      -  บญัชีสรุปโครงการพฒันา  (แบบ ผ. ๐๑)     ๓๘ 

       -  รายละเอียดโครงการพฒันา  (แบบ ผ. ๐๒)     ๔๐ 

     -  รายละเอียดโครงการพฒันา  (แบบ ผ. ๐๒/๑)     ๑๒๘ 

     -  บญัชีครุภณัฑ ์ (แบบ ผ.๐๓)       ๑๓๖ 

ส่วนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผล       ๑๓๘  

     -  ภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

ส่วนที ่ ๑ 
สภาพทัว่ไปและข้อมูลพืน้ฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 
 ๑.๑  ทีต่ั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล  ประกอบดว้ย 

บา้นเมืองโดน  หมู่ท่ี  ๑ 
บา้นโนนเมือง  หมู่ท่ี  ๒   
บา้นดอนววั  หมู่ท่ี  ๓ 
บา้นดอนยาว  หมู่ท่ี  ๔ 
บา้นหนองคู  หมู่ท่ี  ๕ 
บา้นหนองม่วงนอ้ย หมู่ท่ี  ๖ 
บา้นหนองแวง  หมู่ท่ี  ๗ 

 ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเป็นขนาดกลาง  ตั้งอยูท่ี่หมู่  ๑  บา้นเมืองโดน   
ต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย  จงัหวดันครราชสีมา   

๑.๒ ลกัษณะภูมิประเทศ 
  มีลกัษณะพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีลุ่มสลบักบัท่ีดอน  บริเวณท่ีลุ่มจะเป็นท่ีท านา  บริเวณท่ีดอนจะเป็นท่ีตั้ง
บา้นเรือนของประชาชน  ลกัษณะของดินจะเป็นดินร่วนปนทรายและเป็นดินเคม็เหมาะส าหรับการเล้ียงสัตวแ์ละ
ท าการเกษตร 

๑.๓  ลกัษณะภูมิอากาศ 
ลกัษณะอากาศมีลกัษณะร้อนช่ืน อากาศเปล่ียนแปลงไปตามฤดู  ซ่ึงมี  ๓  ฤดู ดงัน้ี  
ฤดูร้อน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคมอากาศร้อนและแหง้แลง้ แต่บาง 

คร้ังอาจมีอากาศเยน็ บา้งคร้ังเกิดพายฝุนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อใหเ้กิดความ
เสียหาย แก่ประชาชนทุกปี เรียกวา่ “พายฤุดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหวา่ง ๓๕ - ๓๙.๙ องศาเซลเซียส  
ร้อนจดั  มีอุณหภูมิประมาณ  ๔๐  องศาเซลเซียสข้ึนไป 

ฤดูฝน  เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม ฝนตกมากในช่วงเดือน พฤษภาคม - ตุลาคม  แต่อาจเกิด        
“ช่วงฝนทิ้ง” ซ่ึงอาจนานประมาณ ๑-๒ สัปดาห์หรือบางปีอาจเกิดข้ึนรุนแรงและมีฝนนอ้ยนานนบัเดือน           
ในเดือนกรกฎาคม  แต่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม่เคยเกิดอุทกภยัรุนแรง   
  ฤดูหนาว เร่ิมตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพนัธ์  ในช่วงกลางเดือนตุลาคมนานราว ๑-๒ 
สัปดาห์ เป็นช่วงเปล่ียนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเร่ิมมีอากาศเยน็หรืออาจยงัมี
ฝนฟ้าคะนอง อากาศหนาวอุณหภูมิต ่าสุด  ประมาณ  ๑๕ องศา  
 
 



 

๑.๔  ลกัษณะของดิน 
  ลกัษณะดินโดยทัว่ไปเป็นดินร่วนปนทราย  ประมาณ  ๗๕% ดินลูกรังประมาณ ๑๕ % ลกัษณะดินใน
พื้นท่ีเป็นดินเหนียวประมาณ ๑๐ %   
 ๑.๕  ลกัษณะของแหล่งน า้ 
 มีแหล่งน ้าท่ีใชส้ าหรับ  อุปโภค - บริโภค  จ านวน  0  แห่ง  แหล่งน ้าทั้ง 0 แห่งเคยเป็นแหล่งน ้าท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติและองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไดด้ าเนินการปรับปรุงก่อสร้างข้ึนใหม่เพื่อเพียงพอกบัการ
อุปโภคและบริโภคของประชาชน  ดงัน้ี 
    ล าหว้ย  - แห่ง    

สระน ้า  - แห่ง 
    หนองน ้า - แห่ง   

อ่างเก็บน ้า - แห่ง 
    บ่อบาดาล - แห่ง   

ฝาย  - แห่ง 
๑.๖  ลกัษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่มีป่าไม ้ แต่มีตน้ไมท่ี้ชาวบา้นปลูกลกัษณะของไมเ้ป็นไม้
ยนืตน้  ตน้ไมผ้ลดัใบ  เป็นตน้ 
 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง   

๒.๑ เขตการปกครอง                                                                                                                               
 ต าบลเมืองโดนไดแ้ยกออกจากต าบลหนัหว้ยทรายเม่ือปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  และองคก์ารบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน  ไดจ้ดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี  ๒๓  กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๔๐  มีทั้งหมดจ านวน  ๗  หมู่บา้น  มีพื้นท่ีทั้งหมด
ของต าบล  ๙,๖๑๒  ไร่  (๓๖ ตารางกิโลเมตร)  ตั้งอยูท่างดา้นทิศเหนือของอ าเภอประทาย  ประชากรส่วนใหญ่มา
จากจงัหวดัมหาสารคาม  ร้อยเอด็  อุดรธานี  ระยะทางห่างจากตวัอ าเภอประทายประมาณ  ๑๓  กิโลเมตร  
ระยะทางห่างจากตวัจงัหวดันครราชสีมาประมาณ  ๑๒๑  กิโลเมตร  รูปแบบการตั้งถ่ินฐานของต าบลเมืองโดน  
ทุกหมู่บา้นอยูบ่นท่ีดอนใกลแ้หล่งน ้า  เพราะหากินไดง่้ายสะดวกและมีความอุดมสมบูรณ์  การเป็นอยูแ่บบเรียบ
ง่าย  อยูก่นัอยา่งเครือญาติมีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่ คอยใหค้วามช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัใหค้วามเคารพผูอ้าวโุสกวา่  

อาณาเขตติดต่อกบัต าบลเมืองโดน 
ทิศเหนือ   ติดต่อกบั   อบต. หนองสองหอ้ง  อ าเภอหนองสองหอ้ง  จงัหวดัขอนแก่น 
ทิศใต ้   ติดต่อกบั   อบต.หนองค่าย  อ าเภอประทาย  จงัหวดันครราชสีมา 
ทิศตะวนัออก   ติดต่อกบั  อบต.ทองหลาง  อ าเภอบา้นใหม่ไชยพจน์  จงัหวดับุรีรัมย์ 
ทิศตะวนัตก   ติดต่อกบั   อบต.หนัหว้ยทราย  อ าเภอประทาย  จงัหวดันครราชสีมา 
 



 

 ข้อมูลคณะผู้บริหาร  ประกอบดว้ย   
  ๑. นายอุทยั     แสนนอก นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๒. นายสมาน     อดทน  รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
  ๓. นายมานพ      สุพรรณนอก รองนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน               
  ๔. นายไพบูลย ์    ภาษี  เลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 ข้อมูลสมาชิก สภา  อบต. เมืองโดน  ประกอบดว้ย 
  ๑. นายสุทธี    หินกอก  ประธานสภาฯ       (ส.อบต. ม.๔) 
  ๒. นายพุฒ    อดทน  รองประธานสภาฯ  (ส.อบต. ม.๑) 
  ๓. นายจดั    จอกทอง เลขานุการสภาฯ     (ส.อบต  ม.๒) 
  ๔. นายสมพร  อมฤกตย ์ ส.อบต. ม.๑ 
  ๕. นายส าราญ   เบ้ียไทสง ส.อบต. ม.๒ 
  ๖. นายภูมินทร์       ชมพุทธ์    ส.อบต.  ม.๓ 
  ๗. นายมงคล    วฒิุพงศเ์ดชา ส.อบต.  ม.๓ 
  ๘. นายชอบ    อดทน        ส.อบต.  ม.๔ 
  ๙. นายนรินทร์     สาระพล ส.อบต.  ม.๕ 
  ๑๐. นายประจวบ    แทนสีดา ส.อบต.  ม.๕ 
  ๑๑. นายทองแดง    นรพนัธ์       ส.อบต.  ม.๖ 
  ๑๒. นายชานน     ทิพยบ์  าหราบ     ส.อบต.  ม.๗ 
  ๑๓. นายสร้อย     เหล่าหวายนอก ส.อบต.  ม.๗ 
 

๒.๒ การเลอืกตั้ง 
  ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ส่วนใหญ่ร่วมกิจกรรมทางการเมืองเสมอมาและ
ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนยงัมีส่วนร่วมในการบริหารงาน   การช่วยเหลืองานองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเมืองโดน  เสนอแนะในกิจกรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนในการด าเนินงาน
ต่างๆ  เช่น  การประชุมประชาคมในการจดัแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ประชุมประชาคม
แกไ้ขปัญหาความยากจน ฯลฯ  
  
 
 
 
 

 



 

๓. ประชากร 
 ๓.๑  ข้อมูลเกีย่วกบัจ านวนประชากร  (ขอ้มูลจ านวนประชากร  ณ  วนัท่ี  ๓๐  พฤษภาคม  ๒๕๖๒) 

 
๔.  สภาพทางสังคม 
 ๔.๑  การศึกษา 
  โรงเรียนภายในเขตต าบลเมืองโดน  ไดแ้ก่ 
 ๑.  ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน       จ านวน  ๑  แห่ง 

๒.  โรงเรียนประถมศึกษา                          จ านวน  ๔  แห่ง 
- โรงเรียนบา้นดอนววั  
- โรงเรียนบา้นดอนสามคัคี 
- โรงเรียนวดับา้นหนองคู  

  -  โรงเรียนหนองม่วงหนองแวง 
๓.  โรงเรียนมธัยมศึกษา  (ขยายโอกาส)         จ านวน  ๑  แห่ง 

  -  โรงเรียนเมืองโดนส าโรง  
๔.  ท่ีอ่านหนงัสือพิมพป์ระจ าหมู่บา้น          จ านวน ๗  แห่ง 

๔.๒  สาธารณสุข 
  จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานพบวา่  ประชาชนกรส่วนมากมีสุขภาพท่ีดี  มีการคดักรองสุขภาพให้กบั
ประชาชนกลุ่มเส่ียง  ปัญหาคือประชาชนบางรายไม่ยอมไปคดักรองหรือตรวจสุขภาพประจ าปี  การแกไ้ขปัญหา 
คือ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนและหน่วยงานสาธารณสุข  โรงพยาบาล  ไดจ้ดักิจกรรมร่วมมือกนัรณรงค์
ใหชุ้มชนเห็นความส าคญัในเร่ืองน้ีซ่ึงก็ไดผ้ลในระดบัหน่ึง  ประชาชนใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดี                      
แต่ตอ้งเป็นการด าเนินการอยา่งต่อเน่ืองเป็นประจ าทุกปี  จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน บางครัวเรือนไม่ไดกิ้น

หมู่ที่ ช่ือบ้าน จ านวน
ครัวเรือน 

จ านวนประชากร ผู้ใหญ่บ้าน 

ชาย หญงิ รวม 
๑ เมืองโดน ๑๔๖ ๓๓๔ ๒๘๔ ๖๑๘ นายอุดม   กั้งกลาง  (ก านนัต าบลเมืองโดน) 
๒ โนนเมือง ๑๑๗ ๒๑๗ ๒๑๗ ๔๓๔ นายมว้น   สนัน่ไทย 
๓ ดอนววั ๘๔ ๑๘๗ ๑๘๔ ๓๗๑ นายสมหวงั   ราชอาณาจกัร 
๔ ดอนยาว ๒๐๘ ๓๙๘ ๔๓๑ ๘๒๙ นางวนัดี   โคตรสมบติั 
๕ หนองคู ๒๔๑ ๔๖๒ ๔๖๑ ๙๒๓ นางสมนึก   แกว้คูนอก 
๖ หนองม่วงนอ้ย ๑๑๙ ๒๒๗ ๒๕๕ ๔๘๒ นายเฉลิม   แกว้คูนอก 
๗ หนองแวง ๗๘ ๑๗๓ ๑๕๗ ๓๓๐ นายบุญจนัทร์   แตงทรัพย ์

รวม ๙๙๓ ๑,๙๙๘ ๑,๙๘๙ ๓,๙๘๗  



 

อาหารท่ีถูกสุขลกัษณะ  การใชย้าเพื่อบ าบดัอาการเจบ็ป่วยท่ีไม่เหมาะสม  การออกก าลงักายยงัไม่สม ่าเสมอและ
ประชากรส่วนมากไม่ไดรั้บการตรวจสุขภาพ  ปัญหาเหล่าน้ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนพยายามอยา่งยิง่ท่ี
จะแกไ้ข  โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาล  สาธารณสุข  จดักิจกรรมเพื่อแกไ้ขปัญหา  หน่วยงานดา้นสาธารณสุข        
มี  ๑  แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหนองคู  ตั้งอยูห่มู่ท่ี  ๕  บา้นหนองคู  ต าบลเมืองโดน  อ าเภอประทาย   

๔.๓  อาชญากรรม 
ภายในเขตต าบลเมืองโดนไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดข้ึน  แต่มีการลกัขโมยทรัพยสิ์นประชาชนและท าลาย

ทรัพยสิ์นของราชการ  ซ่ึงองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนก็ไดด้ าเนินการป้องกนัการเกิดเหตุดงักล่าว ให้
ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  วธีิการแกปั้ญหาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนท่ี
สามารถด าเนินการไดต้ามอ านาจหนา้ท่ีและงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  คือ  การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบทาง
ร่วมทางแยก  รวมทั้งไดต้ั้งจุดตรวจ จุดสกดั จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลท่ีมีวนัหยดุหลายวนัเพื่ออ านวยความ
สะดวกใหก้บัประชาชน  แต่ปัญหาท่ีพบเป็นประจ าคือการทะเลาะววิาทของกลุ่มวยัรุ่นโดยเฉพาะในสถานท่ีจดั
งานดนตรี งานมหรสพ  การแกไ้ขปัญหา  คือ  การแจง้เตือนใหผู้ป้กครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพนัธ์
ใหท้ราบถึงผลกระทบ  ผลเสียหาย  และโทษท่ีไดรั้บจากการเกิดเหตุทะเลาะววิาท  การขอความร่วมมือไปยงัผูน้ า 
การขอก าลงัจาก ต ารวจ  ผูน้  า  อปพร.  เพื่อระงบัเหตุไม่ใหเ้กิดความรุนแรง   

๔.๔  ยาเสพติด 
  ปัญหายาเสพติดภายในเขตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ทางสถานีต ารวจภูธรหนัหว้ยทราย
ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนยงัไม่พบผูค้า้ เหตุผลก็เน่ืองมาจากวา่ไดรั้บความ
ร่วมมือกบัทางผูน้ า  ประชาชน  หน่วยงานขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนท่ีช่วยสอดส่องดูแลอยูเ่ป็น
ประจ า การแกไ้ขปัญหาขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนสามารถท าไดเ้ฉพาะตามอ านาจหนา้ท่ี เท่านั้น  
เช่น  การณรงค ์ การประชาสัมพนัธ์  การแจง้เบาะแส  การฝึกอบรมให ้ 

๔.๕  การสังคมสังเคราะห์ 
  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไดด้ าเนินการดา้นสงคมสังเคราะห์ ดงัน้ี  

๑.  ด าเนินการจ่ายเบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู้งอาย ุ ผูพ้ิการ  และผูป่้วยเอดส์   
๒.  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเล้ียงดูเด็กแรกเกิด  
๓.  ประสานการท าบตัรผูพ้ิการ 
๔.  ตั้งโครงการช่วยเหลือผูย้ากจน  ยากไร้  รายไดน้อ้ย และผูด้อ้ยโอกาสไร้ท่ีพึ่ง  
 
 
 
 
 
   



 

๕.  ระบบบริการพืน้ฐาน 
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีระบบบริการพืน้ฐาน  ดังนี้  

๑. ถนน  ๔  สาย  
- ถนนคอนกรีต  มีภายในหมู่บา้นซ่ึงไดรั้บการพฒันาเกือบทุกเส้นทาง  
- ถนนดินลูกรัง  ส่วนมากเป็นทางไปพื้นท่ีการเกษตรและเช่ือมอ าเภอและต าบลใกลเ้คียง 
- ถนนหินคลุก   ส่วนมากเป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่งหมู่บา้นและไปพื้นท่ีการเกษตร 
- ถนนลาดยาง  เป็นเส้นทางเช่ือมระหวา่งหมู่บา้น  ซ่ึงไดช้ ารุดมากแลว้ควรไดรั้บการซ่อมแซม  
๒. สะพาน  ๒  แห่ง  
- ระหวา่งบา้นเมืองโดน - ดอนววั 
- ระหวา่งบา้นเมืองโดน - ดอนยาว 

  ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนมีเส้นทางคมนาคมในพื้นท่ีท่ีเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ร้อยละ  ๗๐  เป้าหมายคือตอ้งการใหไ้ดม้ากกวา่น้ีหรือร้อยละ ๑๐๐  โดยผูบ้ริหารมีนโยบายท่ีจะท าถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กทุกสาย  ปัญหาคือองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่สามารถด าเนินการไดค้รบหมดทุกเส้นทาง  
เน่ืองจากงบประมาณในการพฒันาท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

๕.๒  การไฟฟ้า 
การขยายเขตไฟฟ้า  ปัจจุบนัมีไฟฟ้าใชทุ้กครัวเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต ์ ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสวา่ง

ทางหรือท่ีสาธารณะยงัไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพื้นท่ีไดท้ั้งหมด  เน่ืองจากงบประมาณท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั  
จึงไม่สามารถด าเนินการไดห้มด  เช่นเดียวกบัถนน  การแกปั้ญหาคือ  ประสานความร่วมมือกนัในหลายๆ ฝ่าย 
เพื่อท่ีจะท าความเขา้ใจกบัประชาชนในพื้นท่ีและวธีิการท่ีจะด าเนินการแกไ้ขอยา่งไร  ทั้งน้ี  องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลเมืองโดนก็ไดต้ั้งงบประมาณในส่วนน้ีไวแ้ลว้  และไดแ้จง้ประชาสัมพนัธ์ใหป้ระชาชนไดรั้บทราบถึง
เหตุผลเพื่อท่ีจะไดช่้วยกนัแกไ้ขปัญหาใหก้บัชุมชน  

๕.๓  การประปา 
 การประปาครอบคลุมทุกหลงัคาเรือนและมีน ้าใชต้ลอดทั้งปี   ปัจจุบนัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมือง
โดนยงัไม่ประสบปัญหาการขาดแคลน ปัจจุบนัประชาชนมีประปาใช ้  

๕.๔  โทรศัพท์ 
๑.  หอกระจายข่าวในพื้นท่ีครบทุกหมู่บา้น    จ านวน  ๗      แห่ง 
๒.  จ านวนโทรศพัทส่์วนบุคคลมีครบทุกครอบครัว   จ านวน  ๙๑๘  ครัวเรือน 

๕.๕  ไปรษณย์ีหรือการส่ือสารหรือการขนส่ง และวสัดุ ครุภัณฑ์ 
 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนยงัไม่มีท่ีท าการไปรษณีย ์ มีการบริการขอเจา้หนา้ท่ีไปรษณีย ์ 
รับ - ส่ง จดหมายและพสัดุทุกวนัจนัทร์  พุธ  ศุกร์  ตามวนัและเวลาราชาการ 
 
 



 

๖. ระบบเศรษฐกจิ 
๖.๑ การเกษตร  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  มีพื้นท่ีทั้งหมดของต าบล  ๙,๖๑๒  ไร่  (๓๖ ตารางกิโลเมตร) 

- พื้นท่ีท าการเกษตร   ๑๕,๙๐๕ ไร่ 
  - พื้นท่ีป่าไม ้        ๖๓๐  ไร่ 
  - ท่ีอยูอ่าศยั        ๕๖๐  ไร่ 
  - แหล่งน ้า     ๑,๓๗๘ ไร่ 
  - อ่ืน ๆ      ๑.๑๔๓   ไร่ 

๖.๒ การประมง 
 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่มีการประมง 

๖.๓ การปศุศัตว์ 
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนเป็นการประกอบการในลกัษณะเล้ียงในครัวเรือนเป็นอาชีพ

หลกัและอาชีพเสริม เช่น  การเล้ียงไก่  เป็ด  โค  สุกร  กระบือ  ฯลฯ 
๖.๔ การบริการ 

โรงแรม   - แห่ง 
รีสอร์ท   ๑ แห่ง 
ร้านอาหาร  - แห่ง 
โรงภาพยนตร์  - แห่ง 
สถานีขนส่ง  - แห่ง  
ร้านเกมส์  -       แห่ง 

๖.๕ การท่องเทีย่ว 
 ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  แต่ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวใหเ้กิดข้ึนใน
ชุมชน  เช่น  การจดังานประเพณีต่างๆ  การจดัสร้างสวนสาธารณะส าหรับใชพ้กัผอ่นหยอ่นใจ   

๖.๖ อุตสาหกรรม 
ในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดนจ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก  (โรงสีขนาดเล็ก)   

จ านวน  ๗  แห่ง       
๖.๗ การพาณชิย์และกลุ่มอาชีพ 
 การพาณชิย์ 

ธนาคาร    - แห่ง  
ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้    - แห่ง 

  ตลาดสด   - แห่ง 
ร้านคา้ต่างๆ   ๒๖ แห่ง  



 

โรงฆ่าสัตว ์  - แห่ง 
สถานีบริการน ้ามนั  ๑     แห่ง 

 กลุ่มอาชีพ 
  -  กลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรียชี์วภาพ  (ต าบล) จ านวน   ๑   กลุ่ม 
  -  กลุ่มโรงสีชุมชน   จ  านวน   ๑   กลุ่ม 
  -  กลุ่มออมทรัพย ์   จ  านวน   ๗   กลุ่ม 
  -  กลุ่มแม่บา้น    จ  านวน   ๓   กลุ่ม 
  -  กลุ่มเกษตรกรท านา   จ  านวน   ๔   กลุ่ม 
  -  กลุ่มเล้ียงโค/กระบือ   จ  านวน   ๖   กลุ่ม 
  -  กลุ่มปลูกหม่อนเล้ียงไหม  (หมู่ท่ี ๕) จ านวน   ๑   กลุ่ม 
  -  กลุ่มเยาวชน    จ  านวน   ๑   กลุ่ม  
  -  กลุ่มเยบ็ผา้  (หมู่ท่ี ๖)   จ านวน   ๑   กลุ่ม 
  - กลุ่มกลองยาว  (หมู่ท่ี ๔)  จ านวน   ๑   กลุ่ม 

๖.๘ แรงงาน 
 จากการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานพบวา่  ประชากรท่ีมีอาย ุ ๑๕ - ๖๐  ปี อยูใ่นก าลงัแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เม่ือ
เทียบกบัอตัราส่วนกบัจงัหวดั ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซ่ึงสูงกวา่มาก  แต่ค่าแรงในพื้นท่ีต ่ากวา่ระดบัจงัหวดัโดย เฉพาะ
แรงงานดา้นการเกษตร  ประชากรอายรุะหวา่ง  ๒๕ - ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจา้งท างานนอกพื้นท่ี  รวมทั้งแรงงาน
ท่ีไปท างานต่างประเทศ  ปัญหาท่ีพบคือ ประชากรตอ้งไปท างานนอกพื้นท่ีในเมืองท่ีมีโรงงานอุตสาหกรรม  
บริษทั  หา้งร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจา้งแรงงานเยอะ เพราะพื้นท่ีส่วนมากเป็น
ท่ีอยูอ่าศยั  ปัญหาน้ียงัไม่สามารถแกไ้ขได ้
๗. ศาสนา  ประเพณ ี วฒันธรรม 
 ๗.๑ การนับถือศาสนา 
 ประชาชนภายในต าบลเมืองโดนส่วนใหญ่นบัถือศาสนาพุทธ  โดยมีวดั  จ  านวน  8  แห่ง ไดแ้ก่ 

- วดับา้นเมืองโดน 
  -  วดับา้นดอนยาว 

- วดับา้นดอนววั 
- วดับา้นหนองคู 
- วดับา้นหนองม่วงนอ้ย 
- วดับา้นหนองแวง 
- วดัป่าเมตตาธรรม 
- วดัป่าประชาธรรม 
- วดัป่าบา้นหนองคู 



 

๗.๒ ประเพณแีละงานประจ าปี 
-  ประเพณีวนัข้ึนปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีวนัสงกรานต ์   ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีท าบุญกลางบา้น  ประมาณเดือน เมษายน  พฤษภาคม 
-  ประเพณีวนัเขา้พรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน กรกฎาคม  ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
-  ประเพณีนิมนตพ์ระสงฆเ์จา้เขา้กรรม ประมาณเดือน ธนัวาคม 

  -  ประเพณีกฐิน    ประมาณเดือน ธนัวาคม 
๗.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตต าบลเมืองโดนไดอ้นุรักษ์ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  ไดแ้ก่  วธีิการท าเคร่ือง
จกัสารใชส้ าหรับในครัวเรือน  วธีิการเล้ียงไหมและการทอผา้ไหม  วธีิการทอเส่ือจากตน้กก  และวธีิการจบัป ลา
ธรรมชาติ 
 ภาษาถิ่น  ส่วนมากร้อยละ ๘๐ %  พดูภาษาไทยโคราช 

๗.๔ สินค้าพืน้เมืองและของทีร่ะลกึ 
 ประชาชนในเขตต าบลเมืองโดนไดผ้ลิตของใชพ้ื้นเมืองและของท่ีระลึก  ไดแ้ก่   

-  เส่ือท่ีทอจากตน้กก   
-  ผา้ท่ีทอจากผา้ฝ่ายและผา้ไหม   
-  เคร่ืองจกัรสานท่ีท าจากไมไ้ผ่และจากผกัตบชวา     

  -   หตัถกรรมปูนป้ัน 
๘. ทรัพยากรธรรมชาติ 

8.1 น า้  มีแหล่งน ้าตามธรรมชาติท่ีส าคญัในพื้นท่ี  ไดแ้ก่   ล าหว้ยแอก  มีต้ืนเขินบา้งในช่วงฤดูฝนไม่นอ้ย  
จึงไม่สามารถเก็บกกัน ้าไดต้ลอดทั้งปี   

8.2 ป่าไม้ ภูเขา และคุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพื้นท่ีของต าบลเมืองโดน  มีพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ท่ีไดด้ าเนินการปลูกป่าไมไ้ว ้  
  

 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  ๒ 

ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

๑. ความสัมพนัธ์ระหว่างแผนพฒันาระดับมหภาค 
๑.๑. แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  

วสัิยทศัน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแล้วด้วยการพฒันาตามหลกัปรัชญา  ของเศรษฐกจิ
พอเพยีง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ยนื” 
  ๑. ความมั่นคง  

๑.๑ การมีความมัน่คงปลอดภยัจากภยัและการเปล่ียนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุก
ระดบัทั้งระดบัประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล  

๑.๒ ความมัน่คงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อมและการเมือง  
๑.๓ ประเทศมีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบนัชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย์ท่ีเขม้แขง็เป็น

ศูนยก์ลางและเป็นท่ียดึเหน่ียวจิตใจของประชาชน  
๑.๔ ระบบการเมืองท่ีมัน่คงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเน่ืองและโปร่งใสตามหลกั    ธรร

มาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามคัคี สามารถผนึกก าลงัเพื่อพฒันาประเทศ ชุมชนมีความ เขม้แขง็ 
ครอบครัวมีความอบอุ่น  

๑.๕ ความมัน่คงของอาหาร พลงังาน และน ้า ประชาชนมีความมัน่คงในชีวติ มีงานและรายไดท่ี้ มัน่คง
พอเพียงกบัการด ารงชีวติ มีท่ีอยู่อาศยัและความปลอดภยัในชีวติทรัพยสิ์น  

๒. ความมั่งคั่ง  
๒.๑ ประเทศไทยมีการขยายตวัของเศรษฐกิจอยา่งต่อเน่ืองจนเขา้สู่กลุ่มประเทศ รายไดสู่้ความเหล่ือมล ้า

ของการพฒันาลดลง ประชากรไดรั้บผลประโยชน์จากการพฒันาอยา่งเท่าเทียมกนัมากข้ึน  
๒.๒ เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขนัสู่สามารถสร้างรายไดท้ั้งจากภายในและภายนอก ประเทศ  

สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคญัของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง   
การผลิต การคา้ การลงทุน และการท าธุรกิจมีบทบาทส าคญัในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก เกิดสายสัมพนัธ์ทาง
เศรษฐกิจและการคา้อยา่งมีพลงั  

๒.๓ ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสร้างการพฒันาต่อเน่ือง ได้แก่ ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญาทุน         
ทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเคร่ืองมือเคร่ืองจกัร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 
 
 



 

๓. ความยัง่ยนื  
๓.๑ การพฒันาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวติของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอยา่งต่อเน่ือง   

ซ่ึงเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยยีวยาของระบบนิเวศน์ 

๓.๒ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและสอดคลองกบักฎระเบียบของประชาคมโลกซ่ึง
เป็นท่ียอมรับร่วมกนั ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความ
รับผดิชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  

๓.๓ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอยา่งย ัง่ยนื ให้ความส าคญักบัการมีส่วนรวมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
สังคมยดึถือและปฏิบติัตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพฒันาในระดบัอยา่งสมดุล มีเสถียรภาพและ
ย ัง่ยนื 

อนาคตประเทศไทย ป ๒๕๗๙ : ร่วมมือกนัขับเคลือ่นประเทศให้ก้าวไปสู่.......... 
๑. เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพฒันาอยา่งมัน่คงและย ัง่ยนื โดย สถาบนัหลกัของชาติด ารงอยู่อยา่ง

มัน่คงเป็นจุดยดึเหน่ียวของสังคม มีความสามคัคีของคนในชาติมีความสงบและอยูร่่วมกนัอยา่งสันติสุขใน  ทุก
พื้นท่ี และมีระดบัรายไดใ้นกลุ่มประเทศรายไดสู่้ ประเทศไทยมีบทบาทส าคญัในภูมิภาคและโลก  

๒. ระบบเศรษฐกิจเป็น Trading Nation และฐานเศรษฐกิจดิจิตลั ท่ีมีการเติบโตอยา่งมีคุณภาพมีเสถียร 
ภาพ แข่งขนับนฐานการพฒันานวตักรรม และมีฐานการผลิตบริการ และลงทุนท่ีเช่ือมโยงในอาเซียน    เพื่อให้
ประเทศไทยเขา้สู่การมีรายไดสู่้ภายในปี ๒๕๗๙ และกลายเป็นประเทศพฒันาแลว้โดย  

๒.๑ ภาคเกษตร พฒันามุ่งสู่ความมัน่คงและปลอดภยัดา้นอาหารและเป็นฐานการผลิต           
bio-bases ท่ีส าคญั และผลิตภาพการผลิตสู่  

๒.๒ ภาคอุตสาหกรรม ยกระดบัศกัยภาพฐานอุตสาหกรรมเดิม พฒันาอุตสาหกรรม  อนาคตใหม่
เป็นฐานรายไดใ้หม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางการผลิต การคา้และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน   
เช่นศูนยก์ารผลิตรถยนต์และช้ินส่วนและศูนยท์ดสอบและวจิยัพฒันารถยนต์และช้ินส่วนของเอเชีย ศูนยก์ลางการ
ผลิตพลงังาน/วสัดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยก์ลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล เป็นตน้ 

๒.๓ ภาคบริการ ยกระดบัศกัยภาพ/คุณภาพธุรกิจบริการเดิม และส่งเสริมธุรกิจบริการ อนาคต
ใหเ้ป็นฐานรายไดใ้หม่โดยมุ่งสู่การเป็นศูนยก์ลางการลงทุนและการใหบ้ริการของภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลาง
การใหบ้ริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเท่ียวและบริการของอาเซียน  ศูนยบ์ริการ
ทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการดา้นโลจิสติกส์  เป็นตน้ 

๒.๔ วสิาหกิจและการด าเนินธุรกิจ วสิาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอ่มเขม้แขง็ เป็นฐานการผลิต
และบริการท่ีส าคญัของประเทศ  

๓. คนไทยในอนาคต มีศกัยภาพในการร่วมกนัพฒันาประเทศ สามารถปรับตวัรองรับบริบทการ  พฒันา
ในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญามีทกัษะวเิคราะห์อยา่งมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวติ มีภูมิคุม้กนั 



 

ต่อการเปล่ียนแปลง มีจิตส านึกวฒันธรรมท่ีดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผดิชอบ เป็น รากฐานท่ี
มัน่คงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบนัพระมหากษตัริย ์

๔. สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเป็นธรรม มีความเหล่ือมล ้าน้อย อตัราความยากจนต ่า มีการกระจายโอกาสการ    
เขา้ถึงทรัพยากรการสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพและกระบวนการยติุธรรมอยา่งทัว่ถึง โดยท่ี
ประชาชนทุกชวงวยัมีคุณภาพชีวติท่ีดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข ไม่คอรัปชัน่  

๕. เศรษฐกิจและสังคมพฒันาอยา่งเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มเป็นประเทศท่ีมีระบบเศรษฐกิจ  สีเขียวระดบั
การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดอ้อกไซด์ต ่า มีพื้นท่ีสีเขียวใหญ่ข้ึนประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น
มิตร ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

๖. การบริหารภาครัฐ โปร่งใส มีประสิทธิภาพ รับผดิชอบ ตรวจสอบได้อยา่งเป็นธรรมและ ประชาชนมี   
ส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจและแบ่งภาระกิจรับผดิชอบท่ีเหมาะสมระหวา่งส่วนกลาง ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 

กรอบแนวทางทีส่ าคัญของยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กรอบแนวทางทีส่ าคัญ  
๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  

(๑) การเสริมสร้างความมัน่คงของสถาบนัหลกัของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ  
(๓) การป้องกนัและแกไ้ขการก่อความไม่สงบในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ 
(๔) การบริหารจดัการความมัน่คงชายแดนและชายฝ่ังทะเล  
(๕) การพฒันาระบบกลไก มาตรการและความร่วมมือระหวา่งประเทศทุกระดบั   
(๖) การพฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการผนึกก าลงัป้องกนัประเทศและกองทพั  
(๗) การพฒันาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ รักษาความมัน่คงของฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติ        

ส่ิงแวดลอ้มและการปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ทางทะเล รวมทั้งเสริมสร้างความมัน่คงทางอาหาร
พลงังาน และน ้า  

(๘) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเก่ียวขอ้งจากแนวด่ิงสู่แนวระนาบมากข้ึน  
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

(๑) สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเช่ือมัน่ ส่งเสริม
การคา้และการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน และพฒันาประเทศสู่ความเป็นชาติการคา้เพื่อเป็นศูนยก์ลางการคา้และ 
ไดป้ระโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาคเพิ่มข้ึน  

(๒) การพฒันาภาคการผลิตและบริการ ภาคเกษตร ไดแ้ก่ เสริมสร้างฐานการผลิต การเกษตรให ้    
เขม้แขง็และย ัง่ยนื เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคเกษตร พฒันาสินคา้เกษตรและอาหารท่ีมีศกัยภาพ
ในการแข่งขนั และส่งเสริมเกษตรกรรายยอ่ยใหป้รับไปสู่รูปแบบเกษตรย ัง่ยนืท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มและรวม 
กลุ่มเกษตรกรในการพฒันาอาชีพท่ีเขม้แขง็  ภาคอุตสาหกรรม พฒันาอุตสาหกรรมศกัยภาพ ไดแ้ก่  พฒันา



 

อุตสาหกรรมส่งออกท่ีมีศกัยภาพสู่ สร้างความเขม้แขง็ใหก้บัผูป้ระกอบการไทย และพฒันาอุตสาหกรรมท่ีมี
ศกัยภาพในอนาคต เป็นตน้ และภาคบริการ พฒันายกระดบัผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว ผลกัดนัประเทศไทยสู่การ
เป็นศูนยก์ลางการใหบ้ริการสุขภาพ และส่งเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศกัยภาพ  

(๓) พฒันาผูป้ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน ไดแ้ก่ พฒันาทกัษะและองค์ความรู้ของ
ผูป้ระกอบการไทย พฒันาและยกระดบัผลิตภาพแรงงานเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
พฒันาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาด ยอมสู่สากล ยกระดบัศกัยภาพของสินคา้หน่ึงต าบลหน่ึงผลิตภณัฑ ์ (OTOP) 
ไทย ใหก้า้วไกลสู่สากล และพฒันาวสิาหกิจชุมชนและสถาบนัเกษตรกร  

(๔) การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง โดยพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดน พฒันา
พื้นท่ีเศรษฐกิจบริเวณชายฝ่ังทะเลตะวนัออก พฒันาระบบเมือง ศูนยก์ลางความเจริญของประเทศ และพฒันา คร้ัง
ต่อระบบอุตสาหกรรมและบริการท่ี มีศกัยภาพในการขบัเคล่ือนประเทศ 

(๕) การลงทุนพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน ในดา้นการขนส่งความมัน่คงและ พลงังานระบบ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร และการวจิยัและพฒันา  

(๖) การเช่ือมโยงกบัภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุน้ส่วนการ พฒันา กบัประเทศใน
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ส่งเสริมให้ ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกบัภูมิภาค และนานาชาติในการสร้างความมัน่คงดา้นพลงังาน อาหาร ส่ิงแวดลอ้มและ การบริหารจดัการ
ภยัพิบติั ส่งเสริมบทบาทการเป็นผูป้ระสานประโยชน์ในการเช่ือมโยงและสร้างความสมดุลของความสัมพนัธ์ของ
ประเทศไทยกบักลุ่ม อ านาจทางเศรษฐกิจต่างๆ เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองคก์ารระหวา่ง
ประเทศในการผลกัดนัการพฒันาในอนุภูมิภาคและภูมิภาค สนบัสนุน การเปิดการคา้เสรี และสร้างองคค์วามรู้
ดา้นการต่างประเทศต่อส่วนต่างๆ และสาธารณชนไทย  

๓. ยุทธศาสตร์การพฒันา และเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๑) การพฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวติใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของ  ประเทศโดยพฒันา

เร่ิมตั้งแต่ในครรภและต่อเน่ืองไปตลอดช่วงชีวติ  
(๒) การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ใหมี้คุณภาพเท่าเทียมและทัว่ถึง  
(๓) การสร้างเสริมใหค้นมีสุขภาวะท่ีดี  
(๔) การสร้างความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทยใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน   

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกนัทางสังคม  
(๑) การสร้างความมัน่คงและการลดความเหล่ือมล ้าทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม  
(๒) การพฒันาระบบบริการและระบบบริหารจดัการสุขภาพ   
(๓) การสร้างสภาพแวดลอ้มและนวตักรรมท่ีเอ้ือต่อการด ารงชีวติในสังคมสู่วยั   
(๔) การสร้างความเขม้แขง็ของสถาบนัทางสังคมและทุนทางวฒันธรรมและ ความเขม้แขง็ของ

ชุมชน  
(๕) การพฒันาการส่ือสารมวลชนใหเ้ป็นกลไกในการสนบัสนุนการพฒันา  



 

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวติทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม 
(๑) การจดัระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกนัการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒) การวา่งระบบบริหารจดัการน ้าใหมี้ประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน ้า เนน้การปรับระบบการ

บริหารจดัการอุทกภยัอยา่งบูรณาการ  
(๓) การพฒันาและใชพ้ลงังานท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มในทุกภาคเศรษฐกิจ  
(๔) การพฒันาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตวัใหพ้ร้อมกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
(๖) การใชเ้คร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลงัเพื่อส่ิงแวดลอ้ม 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
(๑) การปรับปรุงการบริหารจดัการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
(๒) การพฒันาระบบการใหบ้ริการประชาชนของงานภาครัฐ  
(๓) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ใหมี้ขนาดท่ีเหมาะสม   
(๔) การวา่งระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ  
(๕) การพฒันาระบบบริหารจดัการก าลงัคนและพฒันาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบติัราชการ   
(๖) การต่อตา้นการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(๗) การปรับปรุงแกไ้ขกฎหมาย ระเบียบ และขอ้บงัคบัใหมี้ความชดัเจน ทนัสมยั เป็นธรรม และ

สอดคลองกบัขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ ตลอดจนพฒันาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมี
หนา้ท่ีเสนอ ความเห็นทางกฎหมายใหมี้ศกัยภาพ 

๑.๒. แผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
หลกัการของแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  

๑. ยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” อยา่งต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๙-๑๑  
๒. คนไทยใหเ้ป็นพลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ โดยมีลกัษณะส าคญั ๕ ประการไดแ้ก่ มี

ความ เช่ียวชาญเฉพาะดา้น มีทกัษะในการคิดเชิงสังเคราะหมีความคิดสร้างสรรคมี์ความเคารพในความแตกต่าง 
และมีจุดยนืทางจริยธรรม  

๓. ชุมชน ภาคประชาสังคมภาคเอกชนและภาครัฐร่วมกนัพฒันาประเทศบนหลกัการ ร่วมคิด     
ร่วมท า ร่วมรับผดิชอบ และร่วมรับผลประโยชน์จากการพฒันา  

๔. มีการพฒันาเชิงบูรณาการระหวา่งหน่วยงานท่ียดึพื้นท่ีเป็นหลกั  
๕. ปรับปรุงกฎหมายและกฎ ระเบียบต่างๆ  ใหเ้อ้ือต่อการขบัเคล่ือนการพฒันาในทุกระดบั  
 
 
 



 

เป้าหมายส าคัญของแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๑. คนไทยทุกคนมีคุณภาพสามารถปรับตวัรองรับสังคมสู่วยัและบริบทการพฒันาในอนาคต 

โดย  
๑) ค่าดชันีการพฒันามนุษยไ์ม่ต ่ากวา่ ๐.๘ คะแนน  
๒) IQ เฉล่ียไม่ต ่ากวา่เกณฑม์าตรฐาน ๑๐๐  
๓) ร้อยละ ๗๐ ของเด็กไทยมีคะแนน EQ ไม่ต ่ากวา่เกณฑ์มาตรฐาน  
๔) ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวชิาไม่ต ่ากวา่ ๕๐๐  
๕) สัดส่วนของผูผ้า่นการทดสอบมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่มข้ึน  

๒. สังคมมีความเหล่ือมล ้านอ้ยลงโดย  
๑) รายไดเ้ฉล่ียต่อหวัของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้  ่าสุด เพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่   

ร้อยละ ๑๕ /ปี  
๒) การถือครองสินทรัพยท์างการเงินของกลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายไดต้ ่าสุด
เพิ่มข้ึน ๓) สัดส่วนประชากรท่ีอยูใ่ตเ้ส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ ๗.๔ 

๓. มีระบบเศรษฐกิจท่ีเขม้แขง็และแข่งขนัได ้โดย  
๑) เศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ ๕ โดยมีรายไดต่้อหวัเป็น ๘,๒๐๐ ดอลลาร์  
๒) มีอนัดบัความสามารถในการแข่งขนัทางเศรษฐกิจของประเทศซ่ึงประเมินโดย IMD 

ใหอ้ยูใ่นกลุ่ม ๑ ใน ๒๕ ของประเทศแรก มีรายไดจ้ากการท่องเท่ียวไม่ต ่ากวา่ ๓ ลา้นลา้นบาท  
๓) เกษตรกรมีรายไดเ้งินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มข้ึนเป็น ๕๙,๔๖๐ บาทต่อครัวเรือน  
๔) พื้นท่ีการท าเกษตรอินทรียท่ี์ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มข้ึนเป็น ๕๐๐,๐๐๐ ไร่ 

๔. รักษาทุนทางธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอ้มเพื่อสนบัสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกบั
ส่ิงแวดลอ้มมีความมัน่คงอาหาร พลงังาน และน ้าโดย  

๑) เพิ่มพื้นท่ีป่าไม่ใหไ้ดร้้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ีประเทศ  
   ๒) พื้นท่ีป่าชายเลนเพิ่มจาก ๑.๕๓ เป็น ๑.๕๘ ลา้นไร่ 

๓) การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลงังานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่นอ้ยกวา่      
ร้อยละ ๗  

๕. มีความมัน่คงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภยั สามคัคี สร้างภาพลกัษณ์ดี และเพิ่ม
ความเช่ือมัน่ของนานาชาติต่อประเทศไทย โดย   

๑) ความขดัแยง้ทางอุดมการณ์และความคิดและปัญหาอาชญากรรมลดลง  
๒) ประเทศไทยมีอนัดบัความเส่ียงจากการก่อการรายต ่ากวา่อนัดบัท่ี ๒๐ ของโลก และ

มีอนัดบัความเส่ียงจากการโจมตีดา้นไซเบอร์ไม่ต ่ากวา่อนัดบัท่ี ๑๐ ของโลก  
๖. มีระบบบริหารจดัการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจ 

และมีส่วนร่วมจากประชาชน โดย  



 

๑) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการให้บริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการ
ประกอบธุรกิจของประเทศอยู่ในอนัดบัสองของอาเซียน  

๒) คะแนนดชันีภาพลกัษณ์คอร์รัปชนัใหอ้ยูสู่งกวา่ร้อยละ ๕๐  
ประเด็นยุทธศาสตร์การพฒันา  

ยุทธศาสตร์ที ่๑ การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทุนมนุษย์  
แนวทางการพฒันา  

๑.๑ การพฒันาศกัยภาพคนทุกกลุ่มวยัใหมี้ทกัษะและความรู้ความสามารถ  
๑.๒ การยกระดบัคุณภาพการศึกษาและสร้างสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวติ  
๑.๓ การลดปัจจยัเส่ียงทางสุขภาพและส่งเสริมใหค้นมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  
๑.๔ การเสริมสร้างความอยูดี่มีสุขของสถาบนัครอบครัวในการบมเพาะคนใหมี้คุณภาพ  
๑.๕ การหล่อหลอมคนไทยใหมี้ความเป็นพลเมืองท่ีดีตามบรรทดัฐานของสังคมและส่งเสริมให้

ภาคธุรกิจทางธุรกิจเพื่อสังคม  
๑.๖ การสร้างสภาพแวดลอ้มและวฒันธรรมท่ีเหมาะสมกบัสังคมสู่วยั  

ยุทธศาสตร์ที ่๒ การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลือ่มล า้ในสังคม  
แนวทางการพฒันา  

๒.๑ การใหค้วามช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแตม้ต่อแก่กลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมี
รายไดต้ ่าสุด  

๒.๒ การพฒันาระบบฐานขอ้มูลรายไดใ้หค้รอบคลุมประชากรทัว่ประเทศ เพื่อขยายความ         
คุม้ครองทางสังคมและการจดัสวสัดิการท่ีสามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได ้

๒.๓ การเสริมสร้างศกัยภาพชุมชน การพฒันาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเขม้แขง็
การเงิน ฐานราก  

๒.๔ การก าหนดนโยบายการคลงัเพื่อลดความเหล่ือมล ้าในสังคมและเอ้ือประโยชน์ต่อกลุ่มคนท่ี
มีรายไดน้อ้ยใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน  

๒.๕ การเขา้ถึงกระบวนการยติุธรรมอยา่งเสมอภาพ  
๒.๖ การกระจายการใหบ้ริการภาครัฐทั้งดา้นการศึกษา สาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐาน และการ

จดัสวสัดิการในภูมิภาคใหมี้ความครอบคลุมและทัว่ถึงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งการจดัสรรทรัพยากร  
ใหมี้การกระจายตวัอยา่งเป็นธรรม ตลอดจนการสร้างปัจจยัแวดลอ้มทางธุรกิจรวมทั้งกฎหมาย  

๒.๗ ส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศและบทบาทสตรีในระดบัการบริหารและการตดัสินใจทั้งใน 
ระดบัชาติและระดบัทอ้งถ่ินเพื่อสนบัสนุนการพฒันาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที ่๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยัง่ยนื  
แนวทางการพฒันา  

๓.๑ การบริหารจดัการเศรษฐกิจส่วนรวม  



 

๓.๒ การเสริมสร้างและพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาคการผลิตและบริการ 
ยุทธศาสตร์ที ่๔ การเติบโตทีเ่ป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อมเพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื   
แนวทางการพฒันา  

๔.๑ การรักษาทุนทางธรรมชาติเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
๔.๒ การบริหารจดัการน ้าเพื่อใหเ้กิดความสมดุล ย ัง่ยนื  
๔.๓ แกไ้ขปัญหาวกิฤตส่ิงแวดลอ้ม 
๔.๔ ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 
๔.๕ พฒันาระบบการบริหารจดัการและกลไกแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ดา้นทรัพยากรธรรม ชาติ

และส่ิงแวดลอ้ม 
๔.๖ สนบัสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตวัต่อการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
๔.๗ บริหารจดัการเพื่อลดความเส่ียงดา้นภยัพิบติั  
๔.๘ การพฒันาความร่วมมือดา้นส่ิงแวดลอ้มระหวา่งประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่๕ ความมั่นคง  
แนวทางการพฒันา  

๕.๑ รักษาความมัน่คงภายใน  
๕.๒ พฒันาเสริมสร้างศกัยภาพการป้องกนัประเทศ  
๕.๓ ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการก่อการร้าย  
๕.๔ การส่งเสริมความร่วมมือกบัต่างประเทศดา้นความมัน่คง  
๕.๕ การรักษาความมัน่คงของชาติทางทะเล  
๕.๖ การรักษาความมัน่คงทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๕.๗ การบริหารจดัการความมัน่คงเพื่อการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที ่๖ การเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
แนวทางการพฒันา  

๖.๑ ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมี้ความ
โปร่งใส ทนัสมยั คลองตวั มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุม้ค่า  

๖.๒ ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลงั
ภาครัฐ  

๖.๓ เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดบัการใหบ้ริการสาธารณะใหไ้ดม้าตรฐานสากล  
๖.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการใหแ้ก่องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
๖.๕ ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  



 

๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมใหมี้ความทนัสมยั เป็นธรรม และสอดคล้องกบั         
ขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ  

ยุทธศาสตร์ที ่๗ การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส์ 
แนวทางการพฒันา  

๗.๑ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นคมนาคมขนส่ง 
๗.๒ การสนบัสนุนการพฒันาระบบขนส่ง 
๗.๓ การพฒันาระบบโลจิสติกส์ 
๗.๔ การพฒันาดา้นพลงังาน  
๗.๕ การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั  
๗.๖ การพฒันาสาธารณูปการดา้นน ้าประปา  

ยุทธศาสตร์ที ่๘ วทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีวจัิย และนวตักรรม   
แนวทางการพฒันา  

๘.๑ เร่งส่งเสริมใหเ้กิดสังคมนวตักรรม และผลกัดนังานวิจยัสู่การใชป้ระโยชน์  
๘.๒ พฒันาสภาวะแวดลอ้มของการพฒันาวทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวจิยัและนวตักรรม  

ยุทธศาสตร์ที ่๙ การพฒันาภูมิภาค เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ  
แนวทางการพฒันา  

๙.๑ การพฒันาภาค (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ)  
๑) เกษตรเพิ่มศกัยภาพการผลิตสินคา้เกษตรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหาร

ปลอดภยั  
๒) อุตสาหกรรมพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภณัฑท่ี์มีมูลค่าเพิ่มสู่  
๓) การท่องเท่ียวพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปไปสู่ผลิตภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าเพิ่มสู่  
๔) น ้าเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการน ้าเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื  
๕) ป่าไม่ ฟ้ืนฟูป่าไม่ใหอุ้ดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นท่ีตน้

น ้า  
๙.๒ การพฒันาเมืองจงัหวดันครราชสีมา เมืองศูนย์กลางการคา้การลงทุน การบริการสุขภาพ 

และศูนยก์ลางการศึกษา  
๙.๓ การพฒันาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที ่๑๐ การต่างประเทศ ประเทศเพือ่นบ้านและภูมิภาค  
แนวทางการพฒันา  

๑๐.๑ เร่งพฒันาการเช่ืองโยงดา้นการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมภายใต้ความ       
ร่วมมือระดบัอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน  



 

๑๐.๒ การพฒันาและส่งเสริมใหไ้ทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจและการบริการและการ
ลงทุนท่ีมีสมรรถนะสู่และเป็นท่ียอมรับในภูมิภาค  

๑๐.๓ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) เพื่อขยายฐานการผลิต
การคา้/การบริการ ของผูป้ระกอบการไทยสร้างผลตอบแทนจากเงินลงทุนและ Know how ของไทยและพฒันา
ประเทศไทยไปสู่การเป็นชาติการคา้(Trading Nation)  

๑๐.๔ มุ่งเปิดประตูการคา้และพฒันาความร่วมมือกบัประเทศเพื่อนบา้นในลกัษณะหุน้ส่วนทาง  
ยทุธศาสตร์ทั้งในระดบัอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสอมภาคกนั  

๑๐.๕ การสร้างความเป็นหุน้ส่วนการพฒันากบัประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ  

๑๐.๖ บูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ  ภายในประเทศและภารกิจดา้นการ
ต่างประเทศ  

๑๐.๗ การเขา้ร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหวา่งประเทศระหวา่งภูมิภาคโดยมีบทบาทท่ี  
สร้างสรรคเ์พื่อเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหวา่งประเทศในเวทีโลก เพื่อรักษาสมดุลในปฏิสัมพนัธ์ 
ระหวา่งไทยและมหาอ านาจต่างๆ  ทั้งในระดบัโลกและภูมิภาค ๑๐.๘ ส่งเสริมความร่วมมือกบัภูมิภาคและ
นานาชาติในการสร้างความมัน่คง  

ท่ีมา : ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๑.๓ แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุ่มจังหวดั/แผนพฒันาจังหวดั  
๑. แผนพฒันาภาค  

สรุปกรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาค:  
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
------------------------------------------------- 

สรุปสาระส าคญั กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาค ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ      
แผน่ดิน (ฉบบัท่ี ๗) พ.ศ.๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และ มาตรา ๕๓/๒ บญัญติัให้จงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัท า
แผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดัใหส้อดคลอ้ง กบัแนวทางการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.)   จึงไดจ้ดัท ากรอบยทุธศาสตร์การ พฒันาภาคท่ียึดกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจาก
ทุกจงัหวดัทั้ง ๔ ภูมิภาคข้ึน เพื่อสนบัสนุนจงัหวดัและกลุ่มจงัหวดัใหส้ามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจดัท า
แผนพฒันาจงัหวดัและแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั  

๑. แนวคิดและหลกัการ  
๑.๑ ยดึแนวคิดการพฒันาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ใหเ้กิดการพฒันาท่ีสมดุลเป็น 

ธรรมและมีภูมิคุม้กนัต่อผลกระทบจากกระแสการเปล่ียนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่ กบั



 

แนวคิด “การพฒันาแบบองค์รวม” ท่ียดึคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยทุธศาสตร์ พระราชทาน       
เขา้ใจ  เขา้ถึงและพฒันา ยดึหลกัการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพฒันา และหลกั ธรรมาภิบาล เพื่อใหส้ังคม
สมานฉนัท ์และอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั  

๑.๒ หลกัการมุงสร้างความเช่ือมโยงกบัแผนระดบัชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผน่ดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพฒันาสอดคลองกบัภูมิสังคมของพื้นท่ี โดย  

(๑) ก าหนดรูปแบบการพฒันาเชิงพื้นท่ีของประเทศ และภาครวมถึงชุมชน  
(๒) ก าหนดบทบาทและยทุธศาสตร์การพฒันาภาคใหส้อดคลองกบัศกัยภาพและ

โอกาส ของพื้นท่ี  
๒. ทศิทางการพฒันาเชิงพืน้ที่  
    ภายใตก้ระแสโลกาภิวตัน์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดลอ้มภายนอกเป็นปัจจยั 

ส าคญัต่อการพฒันาประเทศเป็นผลใหจ้ าเป็นตอ้งเตรียมการรองรับการเปล่ียนแปลงดงักล่าวใหเ้หมาะสมการ 
พฒันาท่ีสมดุล ดงันั้นจึงก าหนดทิศทางการพฒันาพื้นท่ีของประเทศ ดงัน้ี  

๒.๑ พฒันาพื้นท่ีในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศใหเ้ช่ือมโยงกบัภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้
เพื่อเป็นฐานการพฒันาดา้นอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเท่ียวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ  

๒.๑.๑ พฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวนัออก-ตะวนัตก (East West 
Economic Corridor) เช่นพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทยั-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร- แนวสะพาน 
เศรษฐกิจพื้นท่ี อรัญประเทศ-สระแก่ว-ปราจีนบุรี พื้นท่ีเศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน 
เศรษฐกิจพงังา-กระบ่ี-สุราษฎรธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา  

๒.๑.๒ พฒันาพื้นท่ีเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต ้(North South Economic 
Corridor) ไดแ้ก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์ จงัหวดัปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ 
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จงัหวดัปริมณฑล พื้นท่ีแหลมฉบงั-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก่ว-        
บุรีรัมย์ มุกดาหาร  

๒.๒ พฒันาบริการพื้นฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพฒันาเศรษฐกิจเช่ือมโยงระหวา่งประเทศ      
โดยเนน้พื้นท่ีชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้และตะวนัออก-ตะวนัตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  

๒.๓ พฒันาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมเพื่อสนบัสนุนการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขนัเชิงพื้นท่ี เช่น การพฒันาระบบรถราง เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางน ้า และเพิ่มประสิทธิภาพการ 
เช่ือมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตดั เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น  

๒.๔ สร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อรักษาสมดุลของระบบ  
นิเวศใหย้ ัง่ยนื ไดแ้ก่ พฒันาแหล่งน ้าใหเ้พียงพอต่อการเกษตร พฒันาส่ิงแวดลอ้มเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจดัใหมี้การจดัการใช้ประโยชน์ท่ีดินอยา่งมีประสิทธิภาพ  



 

๓. ยุทธการพฒันาภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
๓.๑ ยทุธศาสตร์การพฒันา  

(๑) เพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัดา้นเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการ
ผลิตการเกษตร การพฒันาศกัยภาพการประกอบการดา้นอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเท่ียว              
การตั้งองคก์รร่วมภาครัฐและเอกชนระดบัพื้นท่ีเพื่อส่งเสริมอ านวยความสะดวกดา้นการคา้การลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกบัประเทศเพื่อนบา้น  

(๒) สร้างคนใหมี้คุณภาพ เพื่อพฒันาคนใหมี้สุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา   
รอบรู้ เท่ากนัการเปล่ียนแปลงสามารถด ารงชีพไดอ้ยา่งมีคุณภาพ 

(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเ้ขม้แขง็ เพื่อสร้างความมัน่คงดา้นอาหารแกไ้ข
ปัญหาความยากจน หน้ีสิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพท่ีมัน่คง  สามารถพึ่งพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดอ้ยา่งอบอุน  

(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหส้มบูรณ โดยเร่งอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู
พื้นท่ีป่าไมใ่หไ้ด ้๑๕.๙ ลา้นไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีภาค ป้องกนัการรุกพื้นท่ีชุ่มน ้า พฒันาแหล่งน ้าและ
ระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยบัย ั้งการแพรกระจายดินเคม็ และเพิ่มประสิทธิภาพการจดัการโดยส่งเสริมท าเกษตร 
อินทรีย ์ 

๓.๒ ทิศทางการพฒันากลุ่มจงัหวดัและจงัหวดั  
     - กลุ่มภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบดว้ย นครราชสีมา ชยัภูมิ บุรีรัมย์         
   สุรินทร์ มุ่งเนน้การพฒันาระบบชลประทานใหเ้ตม็ศกัยภาพการเตรียมการรองรับ

อุตสาหกรรมพลงังานทดแทน (Ethanol) พฒันาการท่องเท่ียวทั้งการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมดว้ย
การสร้างคุณค่า เพิ่มและพฒันาเส้นทาง  

๓.๓ โครงการท่ีส าคญั (Flagship Project)  
(๑) โครงการผลิตขา้วหอมมะลิอินทรียใ์นทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก  
(๒) โครงการพฒันาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน  
(๓) โครงการพฒันาเส้นทางท่องเท่ียวอารยธรรมขอม  
(๔) โครงการจดัการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน  
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนดว้ยระบบศึกษาทางไกล   
(๖) โครงการเกษตรย ัง่ยนืเพื่อชุมชนเขม้แขง็  
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน ้าชีตอนบนและลุ่มน ้ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตท่ี

ย ัง่ยนื  
 
 



 

๒. แผนพฒันากลุ่มจังหวดั 
 แผนพฒันากลุ่มจังหวดัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)  

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position)  
๑. เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภยั  
๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภณัฑ์ไหมระดบัประเทศ  
๓. เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายทั้งการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬา

ท่ีมีช่ือเสียง  
๔. เป็นประตูสู่อีสาน และเช่ือมโยงการคา้ชายแดนกบัประเทศเพื่อนบา้น  

วสัิยทศัน์ (Vision)  
“ศูนย์กลางการเกษตรอุตสาหกรรม ผลติภัณฑ์ไหม ท่องเทีย่วอารยธรรมขอม และการค้าชายแดน” 

พนัธกจิ (Mission)  
๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปขา้วหอมมะลิ  
๒) ส่งเสริมและพฒันาการผลิตมนัส าปะหลงั เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลงังานทดแทน   
๓) ส่งเสริมการล้ียงโคเน้ือ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบติัตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๕) ส่งเสริมศกัยภาพการผลิตและตลาดผลิตภณัฑไ์หม  
๖) ส่งเสริมการท่องเท่ียวใหไ้ดรั้บความนิยม และบริหารจดัการใหมี้ศกัยภาพ  
๗) ส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน และคา้ขายชายแดน  

เป้าประสงค์รวม (Obgective)  
๑) ผลิตภณัฑม์วลรวมกลุ่มจงัหวดัภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึน  
๒) รายไดจ้ากการท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน  
๓) รายไดจ้ากการจ าหน่ายผลิตภณัฑไ์หมเพิ่มข้ึน  
๔) มูลค่าการส่งออกสินคา้ชายแดนเพิ่มข้ึน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics Issues)  
๑) การพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป  
๒) การยกระดบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภณัฑไ์หม  
๓) การส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน และการคา้ชายแดน  
 



 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑) การพฒันาขีดความสารถในการแข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร  
    ๑.๑ พฒันาและบริหารจดัการน ้าเพื่อการเกษตร  
    ๑.๒ ส่งเสริมและพฒันาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินคา้ในภูมิภาค  
    ๑.๓ ส่งเสริมการบริหารจดัการพื้นท่ีเกษตรกรรมใหเ้หมาะสม  
    ๑.๔ ยกระดบัสินคา้เกษตรเขา้สู่ระบบมาตรฐาน  
    ๑.๕ ส่งเสริมและพฒันาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
    ๑.๖ ส่งเสริมอาชีพการเล้ียงสัตวคุ์ณภาพสู่  
    ๑.๗ ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  
    ๑.๘ สนบัสนุนใหมี้การรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
    ๑.๙ ยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัดา้นการตลาดสินคา้การเกษตร  
๒) การยกระดบัอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว และผลิตภณัฑไ์หม  
    ๒.๑ พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและส่ิงอ านวยความสะดวก  
    ๒.๒ พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียว  
    ๒.๓ พฒันาสินคา้และบริหารทางการท่องเท่ียว  
    ๒.๔ พฒันาบุคลากรทางการท่องเท่ียว  
    ๒.๕ สร้างความเช่ือมัน่และความปลอดภยัใหน้กัท่องเท่ียว  
    ๒.๖ พฒันาระบบบริหารจดัการการท่องเท่ียว ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหย้ ัง่ยนื   
    ๒.๗ เพื่อประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมี้คุณภาพ  
    ๒.๘ พฒันาผลิตภณัฑไ์หมใหมี้คุณภาพและมาตรฐาน  
    ๒.๙ ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพนัธ์การท่องเท่ียวและผลิตภณัฑไ์หม  
๓) การส่งเสริมและพฒันาการคา้การลงทุน และการคา้ชายแดน  
    ๓.๑ ส่งเสริมและพฒันาการคา้ชายแดน และการลงทุนในประเทศ  
    ๓.๒ พฒันาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์  

๓. แผนพฒันาจังหวดั  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  

๑. เป็นศูนยก์ลางอุตสาหกรรม การเกษตรการท่องเท่ียว Logistics และพลงังานสะอาดในภูมิภาค  
๒. เป็นศูนยก์ลางการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากล ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี  
๓. เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 



 

๔. เป็นศูนยก์ลางในการป้องกนัภยัคุกคาม และเสริมสร้างความมัน่คง เพื่อปกป้องสถาบนัหลกั
ของชาติ  

๕. เป็นท่ีตั้งของส่วนราชการท่ีมีการบริหารจดัการภาครัฐแบบบูรณาการอยา่งย ัง่ยนื   

วสัิยทศัน์ จังหวดันครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
“โคราชเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่นวตักรรมใหม่เกษตร อุตสาหกรรม ปลอดภัย” 

เป้าประสงค์รวม  
๑) เพื่อเพิ่มศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจของจงัหวดันครราชสีมา   
๒) เพื่อพฒันาสังคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่  
๓) เพื่อเพิ่มพนูความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และลดมลพิษดา้นส่ิงแวดลอ้ม 
๔) เพื่อเสริมสร้างความมัน่คง ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาภยัคุกคาม และปกป้องสถาบนั

หลกั ของชาติ  
๕) เพื่อใหห้น่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสู่อยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
๑) การพฒันาและเพิ่มศกัยภาพการแข่งขนัเศรษฐกิจ  
๒) ยกระดบัสังคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่  
๓) บริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหมี้ความสมบูรณอยา่งย ัง่ยนื  
๔) การเสริมสร้างความมัน่คงทุกมิติ เพื่อปกป้องสถาบนัหลกัของชาติ และความปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน  
๕) การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ 
 

๑.๔. ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดันครราชสีมา ประกอบดว้ย  
๑. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ  
   ๑.๑ ประสานและบริหารการจดัการน ้า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ 

เม่ือปี ๒๕๓๘ เพื่อแกไ้ขและป้องกนัปัญหาอุทกภยัอยา่งเป็นระบบ  
  ๑.๒ พฒันาขดุลอก คูคลองและจดัสร้างแหล่งน ้า สงวนและเก็บกกัน ้าเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภค และบริโภค รวมทั้งวา่งโครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาน ้าท่วมและน ้าแลง้   
  ๑.๓ พฒันาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และใหเ้ขา้ใจเร่ืองการใช้น ้า

และทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มใหคุ้ม้ค่า 
 



 

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการศึกษา  
    ๒.๑ ส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั

นครราชสีมา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  
    ๒.๒ พฒันาและเตรียมบุคคลดา้นการศึกษา ครู นกัเรียน ใหเ้ป็นผูมี้คุณภาพมีทกัษะและ

ศกัยภาพตาม มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน  
    ๒.๓ สนบัสนุนใหมี้การน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเคร่ืองมือและประกอบ

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของชุมชนและประชาชนทัว่ไป  
    ๒.๔ ส่งเสริมใหป้ระชาชนไดเ้ตรียมพร้อมเขา้สู่ประชาคมอาเซียน  
    ๒.๕ ส่งเสริมการศึกษาในระบบนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั  
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการเกษตร  
    ๓.๑ พฒันา ปรับปรุงพนัธ์ุพืชและเมล็ดพนัธ์ุพืชท่ีดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะได้เพิ่มผลผลิต       

ส่งเสริมใหเ้กิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   
    ๓.๒ ลดตน้ทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมี้คุณภาพ 

พฒันาสินคา้ OTOP ใหมี้มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน   
    ๓.๓ ส่งเสริมและพฒันาเครือข่ายผูน้ าดา้นการเกษตร อาสาสมคัรเกษตร  
    ๓.๔ ส่งเสริมสนบัสนุนการถนอมและแปรรูปสินคา้ทางการเกษตรอยา่งมีคุณภาพน า

เคร่ืองจกัร และ เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใช ้เพื่อเพิ่มมูลค่าสินคา้และปริมาณสินคา้คุณภาพในทอ้งถ่ิน ส่งเสริมการ
กระจายสินคา้ ไปสู่ทั้งภายในและต่างประเทศโดยการร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชน  

     ๓.๕ สนบัสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจ พอเพียงโดยอาศยัเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัโดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน  

     ๓.๖ ส่งเสริมประชาชนในทอ้งถ่ินใหมี้การเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ เพื่อการบริโภค เพื่อจ าหน่าย
และเพื่อ การอนุรักษ ์โดยขอความร่วมมือและใหค้วามร่วมมือกบัหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสังคม  
    ๔.๑ ส่งเสริมและพฒันาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บา้นและชุมชนใหเ้ขม้แขง็เพื่อเป็นผูน้ า

การ พฒันาชุมชนและทอ้งถ่ินท่ีมีคุณภาพ  
    ๔.๒ ส่งเสริมความเขม้แขง็ของชุมชน  
    ๔.๓ ส่งเสริม พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสู่้อาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ย

โอกาสประชาชน และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
     ๔.๔ ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศกัยภาพตามความสามารถของแรงงานในทอ้งถ่ิน เพื่อ

เตรียมยกระดบั เขา้สู่ประชาคมอาเซียน  



 

     ๔.๕ ด าเนินการสนบัสนุน และประสานรัฐบาล องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินทุกระดบัเพื่อ
ป้องกนัและ ใหมี้การปราบปรามและแกไ้ขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดบั  

      ๔.๖ ด าเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อใหบ้ริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และความตอ้งการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการแกไ้ขความเดือดร้อนของประชาชน   

      ๔.๗ ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ี้เป็นแบบอยา่งท่ีดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้ง จดัสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศเกียรติคุณ ผูมี้คุณูปการ และสร้างช่ือเสียงใหแ้ก่ จงัหวดั
นครราชสีมา  

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาสาธารณสุข  
    ๕.๑ สนบัสนุนการจดัตั้งกองทุน และเพิ่มสวสัดิการเพื่อพฒันาศกัยภาพของอาสาสมคัร

สาธารณสุข หมู่บา้น (อสม.)  
    ๕.๒ ส่งเสริมและสนบัสนุนใหก้ารรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดบัท่ีมีคุณภาพและ

มาตรฐาน เพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บบริการท่ีดี ทัว่ถึงและทนัเหตุการณ์ โดยร่วมมือกบัโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล และหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเก่ียวของ  

    ๕.๓ ส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในทุกระดบั ใหมี้สุขภาพแขง็แรง โดยใหก้าร
เรียนรู้ การดูแลสุขภาพ การออกก าลงักาย การป้องกนัโรค การใช้ยาอยา่งถูกตอ้ง การรับประทานอาหารท่ีมี 
ประโยชน์และการเขา้รับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดา้นสาธารณสุขตามขั้นตอนและวธีิการทางการ
แพทย ์ 

๖. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน  
    ๖.๑ ส่งเสริมสนบัสนุนการวา่งระบบการพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ใหส้อดคลองกบัความ

จ าเป็นและความตอ้งการของประชาชนในการด ารงชีวติอยา่งพอเพียง  
    ๖.๒ ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอยา่งทัว่ถึง  
    ๖.๓ ประสาน สนบัสนุน ร่วมมือกบัส่วนราชการ และองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ่ืน ๆ เพื่อ  

สนบัสนุนเคร่ืองมือ เคร่ืองจกัรกล ตลอดจนผูป้ฏิบติังานท่ีมีความช านาญในการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน  
    ๖.๔ ประสานในการแกไ้ขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในดา้นสาธารณูปโภค และ

ส่งเสริมใหป้ระชาชนเขา้ใจในการใชแ้ละรักษาสาธารณูปโภคอยา่งคุม้ค่า 
    ๖.๕ ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งเพื่อแกไ้ขปัญหาการจราจร ความปลอดภยัและความเป็น

ระเบียบในการใหบ้ริการแก่ประชาชน  
๗. ยุทธศาสตร์ด้านการพฒันาการท่องเทีย่ว ศาสนา-วฒันธรรมประเพณ ีและกฬีา  
    ๗.๑ พฒันาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชุมชน

ทอ้งถ่ิน โคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว  



 

    ๗.๒ พฒันาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเท่ียวเดิม สร้างแหล่งท่องเท่ียวใหม่รวมทั้งกิจกรรมดา้นการ
ท่องเท่ียว และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ  โดยร่วมมือกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในจงัหวดั หน่วยงานและ
ส่วนราชการ ตลอดจนองคก์รภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ  

    ๗.๓ สนบัสนุนและส่งเสริมความสามารถของผูป้ระกอบการธุรกิจท่องเท่ียว และสร้างเครือ    
ข่าย เพื่อพฒันาคุณภาพสินคา้และบริการ โดยการจบัคู่ธุรกิจพฒันาคุณภาพสินคา้และขยายตลาดสินคา้ทั้ง 
ภายในประเทศและต่างประเทศ  

    ๗.๔ ส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจดัการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางดา้นกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดบัชาติและนานาชาติ  

๘. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองทีด่ี  
    ๘.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา เพื่อให้

รองรับ การปฏิบติัภารกิจหนา้ท่ี ตามท่ีกฎหมายก าหนดอยา่งมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเขา้สู่ประชาคม 
อาเซียน ทั้งน้ีรวมถึงการสร้างความสัมพนัธ์และแลกเปล่ียนความรู้และ ทศันคติในดา้นต่างๆ  กบัองคก์รปกครอง    
ทอ้งถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศต่างๆ  ในโลก  

    ๘.๒ น าระบบสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารงานภายในองคก์ร เพื่อใหบ้ริการกบัประชาชน
ใหส้ะดวก รวดเร็ว แม่นย  า โดยยดึถือประโยชน์สู่สุดของประชาชนผูรั้บบริการเป็นส าคญั  

    ๘.๓ สนบัสนุนบุคลากรในสังกดัขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา ใหไ้ด้รับ
การศึกษา อบรม การท าวจิยั เพิ่มพนูความรู้ เพื่อยกระดบัประสิทธิภาพ การท างานใหเ้กิดประสิทธิผลในการ
บริการประชาชน และในการส่ือสารและร่วมมือกบัประชาคมอาเซียน  

    ๘.๔ บูรณาการการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ิน ร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อพฒันาทอ้งถ่ิน สร้างประโยชน์สู่สุดแก่ประชาชนในจงัหวดันครราชสีมา  

    ๘.๕ พฒันาระบบการบริการและอ านวยการแกไ้ขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเปิด  
โอกาสใหป้ระชาชนไดเ้ขา้มีส่วนร่วม  

    ๘.๖ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ  
๙. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  
   ๙.๑ ส่งเสริมและสนบัสนุนการติดตั้งระบบเตือนภยัธรรมชาติ และภยัพิบติัต่างๆ   
   ๙.๒ ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองคก์ร            

ท่ีเก่ียวของ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกนัภยั และการช่วยเหลือผูป้ระสบภยั  
   ๙.๓ ส่งเสริม และสนบัสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานท่ีส าคญั        

เพื่อสร้างความอบอุ่นใจและความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน  
   ๙.๔ สนบัสนุนการฝึกอบรมจดัตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่าย

พลเรือน (อปพร.) และอาสาสมคัรอ่ืน ๆ เพื่อเป็นก าลงัสนบัสนุนเจาหนา้ท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภยัและ 
การจราจรในชุมชนหมู่บา้น  



 

   ๙.๕ ส่งเสริมสนบัสนุนการจดัระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
   ๙.๖ ส่งเสริมสนบัสนุนการปรับปรุง การแกไ้ขปัญหาการจราจร เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัแก่ผู ้

ใชร้ถใชถ้นน  
   ๙.๗ ส่งเสริมสนบัสนุนการป้องกนัอุบติัเหตุการใช้ถนน  
๑๐. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 
     ๑๐.๑ ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ภาคเอกชน  ในการพฒันาฟ้ืนฟูและอนุรักษธ์รรมชาติ ส่ิงแวดลอ้มแหล่งน ้า ลุ่มน ้าล าคลอง และป่าไม่ใหมี้ความ
อุดมสมบูรณ์ 

     ๑๐.๒ ส่งเสริม สนบัสนุนและร่วมมือกบัส่วนราชการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพื่อป้องกนัและแกไ้ขปัญหา มลพิษ/มลภาวะและปัญหาส่ิงแวดลอ้มของ
ชุมชน ทอ้งถ่ินทุกระดบั  

     ๑๐.๓ ส่งเสริม สนบัสนุนและสร้างความร่วมมือกบัส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง องคก์รปกครอง  
ส่วนทอ้งถ่ิน ในการจดัท าระบบก าจดัขยะรวม เพื่อจดัการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลูอยา่งเป็นระบบ 
๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒.๑  วสัิยทศัน์   
 “ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ประชาชนมีความรู้ทนัสมยั สุขภาพร่างกายแขง็แรงแหล่งน ้าสะอาด
พอเพียง  สังคมสงบสุข  ส่ิงแวดลอ้มไม่เป็นพิษ  แสงสวา่งอยา่งทัว่ถึง ” 

๒.๒  ยุทธศาสตร์   
 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  
   ๑.  ยทุธศาสตร์ดา้นการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนนัทนาการ 

๒.  ยทุธศาสตร์ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
๓.  ยทุธศาสตร์ดา้นเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
๔.  ยทุธศาสตร์ดา้นสังคมและมนุษยใ์หมี้คุณภาพชีวติท่ีดี 
๕.  ยทุธศาสตร์ดา้นสาธารณสุข 
๖.  ยทุธศาสตร์ดา้นการท่องเท่ียวและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
๗.  ยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารบา้นเมืองท่ีดี 

 ๒.๓  เป้าประสงค์ 
ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 

๑.  ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน  
๒.  ชุมชนมีความเขม้แขง็  สามคัคีกนั 
๓.  สามารถยกระดบัการศึกษาภายในต าบลตามท่ีไดต้ั้งเป้าหมายไว ้ 
๔.  ประชาชนใหค้วามส าคญักบัศาสนา  สืบสานวฒันธรรมประเพณีอนัดีงาม  เพื่อรองรับ     



 

     ประชาคมอาเซียน 
๕.  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดักิจกรรมประเพณีทอ้งถ่ินและการอนุรักษว์ฒันธรรม    
    ทอ้งถ่ินอยา่งต่อเน่ือง 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
๑. เพื่อก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหส้ามารถสัญจรไปมาไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยั

ในชีวติและทรัพยสิ์น 
๒. เพื่อพฒันาบ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และงาน

ก่อสร้างต่างๆ ท่ีไดม้าตรฐาน 
๓. เพื่อซ่อมแซม  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาระบบประปาหมู่บา้นอยา่งมีประสิทธิภาพและมีน ้าอยา่ง

เพียงพอ 
๔. เพื่อใหทุ้กครัวเรือนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
๕. เพื่อติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะใหส่้องสวา่ง 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน  
๑. ส่งเสริมและสนบัสนุนสร้างความเขม้แขง็แก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในทอ้งถ่ิน 
๒. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีรายไดเ้พิ่มอยา่งย ัง่ยนืและลดค่าใชจ่้าย 
๓. ส่งเสริมและสนบัสนุนการพฒันาอาชีพ ฝึกอบรมอาชีพเพื่อน าไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยัง่ยนื  
๔. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีความรู้  ความเขา้ใจและน าหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชใ้นการด าเนินชีวต่ิอยา่งถูกตอ้ง 
 
 
ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี 

๑. ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี 
๒. เพื่อช่วยเหลือประชาชนไดรั้บการสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวติใหดี้ข้ึน  
๓. ชุมชนมีความเขม้แขง็  สามคัคีกนั 
๔. กลุ่มผูน้ าหมู่บา้นไดรั้บการอบรมใหค้วามรู้เก่ียวกบัการรู้รักสามคัคีและพึ่งพาอาศยัซ่ึงกนั

และกนั 
ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 

๑. ประชาชนในต าบลเมืองโดนปราศจากโรคติดต่อ  
๒. จ านวนสุนขัและแมวไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขับา้ทุกตวั 
๓. ประชาชนในต าบลเมืองโดนปราศจากปัญหายาเสพ  วยัรุ่นห่างไกลยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเทีย่วและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
  ๑.  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มภายในต าบลเมืองโดนไดรั้บการบริหารจดัการอยา่ง   



 

               เหมาะสม 
๒.  ประชาชนในต าบลเมืองโดนมีสุขภาพจิตดี 

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองทีด่ี 
๑.  ชุมชนมีความเขม้แขง็ ร่วมคิด ร่วมท า  แกไ้ขปัญหาภายในชุมชนของตนเองไดอ้ยา่งมี 

               ประสิทธิภาพ 
๒.  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการองคก์รใหมี้ความถูกตอ้ง  รวดเร็ว  ตอบสนองความ  

               ตอ้งการของประชาชนไดต้รงตามวตัถุประสงค์ 
 ๒.๔  ตัวช้ีวดั  

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วฒันธรรมและนันทนาการ 
๑. การแข่งขนักีฬาและนนัทนาการท าใหป้ระชาชนมีสุขภาพแขง็แรงข้ึน 
๒.  ส่งเสริมใหศู้นยพ์ฒันาเด็กเล็กประจ าต าบลมีมาตรฐาน 
๓.  ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวติ 
๔.  ประชาชน สืบทอด ฟ้ืนฟู อนุรักษศิ์ลปะ วฒันธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา  
     ทอ้งถ่ินและปราชญช์าวบา้นในชุมชนทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป 
๕.  เด็กและเยาวชนไดอ้อกก าลงักายและห่างไกลยาเสพติด 
๖.  มีสนามกีฬาและสวนนนัทนาการใหป้ระชาชนไดอ้อกก าลงักายมีสุขภาพแขง็แรง 

ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีและปลอดภยัมากข้ึน 
๒. เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐานและปลอดภยัมากข้ึน 
๓. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภยัในการสัญจรไป-มา 
๔. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
๕. หมู่บา้นมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสวา่งอยา่งทัว่ถึง 
๖. ระบบประปาหมู่บา้นมีคุณภาพ  สะอาดและปลอดภยั 
๗. แหล่งน ้าอุปโภคบริโภคไดรั้บการปรับปรุงอยา่งมีประสิทธิภาพ  
๘. ประชาชนมีน ้าสะอาดและมีคุณภาพไวใ้ชอุ้ปโภคบริโภค 

 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกจิและบรรเทาปัญหาความยากจน  
๑.  กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเขม้แขง็ข้ึน 
๒.  แหล่งเรียนรู้ทางดา้นการเกษตร  เพื่อส่งเสริมการฝึกอบรม  การประกอบอาชีพและขยาย    
     ผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.  กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บา้นใหมี้อาชีพเสริมเพิ่มรายไดใ้หค้รัวเรือน 
๔.  ประชาชนไดด้ าเนินชีวติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
๕.  เพิ่มมูลค่าผลผลิตการเกษตรและรายไดก้ารเกษตร 



 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวติทีด่ี 
๑. ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น  มีคุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  สงบสุข

ปลอดจากอบายมุขและส่ิงเสพติด 
๒. ประชาชนไดรั้บการสงเคราะห์และพฒันาคุณภาพชีวติผูท่ี้ไดรั้บความเดือดร้อน  
๓. สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพใหก้บัผูสู่้อาย ุ คนพิการและผูป่้วยเอดส์ 
๔. ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวติเด็ก  สตรี  คนชรา  คนพิการ  และผูด้อ้ยโอกาส  
๕. ประชาชนไดรั้บการรณรงค ์ ป้องกนั  ปราบปราม  อาชญากรรมและยาเสพติด  

ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
๑. ประชาชนไดรั้บการรณรงค์และสนบัสนุนการป้องกนัและควบคุมโรค 
๒. สุนขัและแมวในต าบลเมืองโดนไดรั้บวคัซีนป้องกนัโรคพิษสุนขั  
๓. วยัรุ่นในต าบลเมืองโดนห่างไกลยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเทีย่วและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
๑. ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มภายในต าบลเมืองโดนไดรั้บการจดัการ ดูแล อนุรักษ์

และฟ้ืนฟูเพิ่มข้ึน 
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการการบริหารจดัการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 
 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารบ้านเมืองทีด่ี 

๑.  ชุมชนมีศกัยภาพเขม้แขง็เพิ่มมากข้ึน 
๒.  ประสิทธิภาพการบริหารจดัการขององคก์รเพิ่มข้ึน 

 ๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
๑.  ดา้นการศึกษาบุคลากรดา้นการศึกษา ครู  นกัเรียน  เป็นผูมี้คุณภาพ   รองรับประชาคม 

อาเซียนและส่งเสริมและพฒันาระบบการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐานการเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็ว   ปรับปรุงเส้นทางการ 
     คมนาคมอยา่งทัว่ถึง 
๓.  ดา้นเศรษฐกิจจ านวนประชาชนมีศกัยภาพมีรายไดเ้พียงพอสามารถพึ่งตนเองได้ 
๔.  ดา้นสังคมและมนุษย ์ส่งเสริม  พฒันาบทบาทและคุณภาพชีวติของเด็ก  เยาวชน  สตรี    
    ผูสู่้อาย ุ ผูพ้ิการ  ผูด้อ้ยโอกาส  ประชาชน และคุม้ครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๕.  ดา้นสาธารณสุขส่งเสริมสุขภาพและอนามยัของประชาชนในทุกระดบั ใหมี้สุขภาพ 
    แขง็แรง 
 
 



 

๖.  ด้านการบริหารจัดการภาครัฐทีด่ีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
๒.๖  กลยุทธ์ 

๑. ส่งเสริมการอนุรักษศ์าสนา  วฒันธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาทอ้งถ่ินใหค้งอยูสื่บไป  
๒. ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมใหส้ามารถสัญจรไปมาไดอ้ยา่งสะดวกและปลอดภยัใน

ชีวติและทรัพยสิ์น 
๓. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใชอ้ยา่งทัว่ถึง 
๔. ส่งเสริมอาชีพและใหค้วามรู้เก่ียวกบัอาชีพแก่ประชาชนใหส้ามามารถประกอบอาชีพสร้าง

รายไดใ้หก้บัตนเองและครอบครัวได ้  
๕. ประชาชนในต าบลเมืองโดนสามารถด ารงชีวต่ิอยูใ่นชุมชนไดอ้ยา่งมีความสุข   
๖. ส่งเสริมกิจกรรมดา้นศาสนา วฒันธรรมประเพณี 

๒.๗  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 
๑  การพฒันาชุมชนใหน่้าอยูมี่ความเขม้แขง็ โดยไดรั้บบริการสาธารณะดา้นโครงสร้าง    
     พื้นฐานท่ีจ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตวัของชุมชนและเศรษฐกิจ   
๒  การพฒันาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน 
๓  ส่งเสริมและพฒันาศกัยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
๔  การก าจดัขยะมูลฝอย  ส่ิงปฏิกลูและมลภาวะส่ิงแวดลอ้มท่ีมีอยา่งย ัง่ยนื 
๕  การพฒันาระบบการบริหารจดัการภาครัฐท่ีดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
 

๒.๘  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 

ยุทธศาสตร์การพฒันา
ขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์แผนพฒันา
เศรษฐกจิและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั 

๑. ยทุธศาสตร์ดา้นการ
บริหารจดัการบา้นเมือง
ท่ีดี 

๖. การปรับสมดุลและ
พฒันาระบบบริหาร
จดัการภาครัฐ 

๖. การเพิ่มประสิทธิ 
ภาพการบริหารจดัการ
ในภาครัฐและธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย 

๖. ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยและความมัน่คง
ของบา้นเมือง 

๒. ยทุธศาสตร์ดา้น
สังคมและมนุษยใ์หมี้
คุณภาพชีวติท่ีดี 

๔. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนัทางสังคม 

๒. การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหล่ือมล ้า
ในสังคม 

๔. พฒันาสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึง
และย ัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองน่า
อยู ่

๓. ยทุธศาสตร์ดา้นการ 
ศึกษา ศาสนาวฒันธรรม 

๓. การพฒันาและ
เสริมสร้างศกัยภาพคน 

๑. การเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพทุน

๔. พฒันาสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึง
และย ัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองน่า



 

และนนัทนาการ มนุษย ์ อยู ่
๔. ยทุธศาสตร์ดา้น
สาธารณสุข 

๔. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนัทางสังคม 

๑. การเสริมสร้างและ
พฒันาศกัยภาพทุน
มนุษย ์

๔. พฒันาสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึง
และย ัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองน่า
อยู ่

๕. ยทุธศาสตร์ดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

๒. การสร้างความ 
สามารถในการแข่งขนั 

๗. การพฒันาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ 
โลจิสติกส์ 

๒. พฒันาระบบโลจิสติกส์และ
การคา้เพื่อเป็นศูนยก์ลางความ
เจริญของภาคอีสานรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

๖. ยทุธศาสตร์ดา้น
เศรษฐกิจและบรรเทา
ปัญหาความยากจน 

๔. การสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเท่า
เทียมกนัทางสังคม 

๒. การสร้างความเป็น
ธรรมลดความเหล่ือมล ้า
ในสังคม 

๔. พฒันาสังคมคุณภาพท่ีทัว่ถึง
และย ัง่ยนืเพื่อสู่การเป็นเมืองน่า
อยู ่

๗. ยทุธศาสตร์ดา้น 
การท่องเท่ียวและการ
อนุรักษท์รัพยากร 
ธรรมชาติ และส่ิงแวด 
ลอ้ม 

๕. การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวติท่ีเป็น
มิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

๔. การเติบโตท่ีเป็นมิตร
กบัส่ิงแวดลอ้มเพื่อการ
พฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

5. พฒันาทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม และการบริหาร
จดัการน ้าอยา่งบูรณาการ 

 
๓.  การวเิคราะห์เพือ่พฒันาท้องถิ่น  

๓.๑  การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ใชก้ารวเิคราะห์ SWOT Analysis/Demand Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจยัและสถานการณ์

การเปล่ียนแปลงท่ีผลต่อการพฒันา  อยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยการวเิคราะห์ศกัยภาพดา้นเศรษฐกิจ  ดา้นสังคม  
ดา้นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ) 

ด้านเศรษฐกจิ 
-  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๑.  ประชาชนขาดความรู้ในการท าการเกษตรท่ีถูกตอ้ง    
๒.  ปัญหารายไดไ้ม่เพียงพอในการเล้ียงดูครอบครัว 
๓.  ขาดการพฒันารูปแบบผลิตภณัฑท่ี์ทนัสมยัตามความตอ้งการของตลาด 
๔.  ประชาชนวา่งงานหลงัจากฤดูเก็บเก่ียว 

-  จุดแขง็  (Strengths) 
๑. ผลิตภณัฑท์างการเกษตรมีความหลากหลาย  เช่น  ขา้ว  แตงกวา่  ขา้วโพด  แตงโม   
   แคนตาลูป  เมล่อน  เป็นตน้ 
๒.  มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสามารถสร้างรายไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 



 

-  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  มีโอกาสสร้างรายไดส้ร้างอาชีพใหแ้ก่ราษฎรในทอ้งถ่ิน 
๒.  มีโอกาสการสร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเน่ืองจากมีวตัถุดิบในพื้นท่ีอยา่งพอเพียง  
๓.  มีโอกาสสร้างศกัยภาพสภาวะการเป็นผูน้ าทางเศรษฐกิจระดบัต าบล เน่ืองจากมีพืชทาง 
     เศรษฐกิจมากมาย 

-  อุปสรรค  (Threat) 
๑.  สภาพดินฟ้าอากาศท่ีไม่เอ้ืออ านวยต่อภูมิประเทศในแถบภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
๒.  ราษฎรไม่สามารถน าเทคโนโลยสีมยัใหม่น ามาใชเ้น่ืองจากราคาสู่ 

ด้านสังคม 
-  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๑.  การไม่มีการศึกษาของประชาชนในทอ้งถ่ิน 
๒.  การสนบัสนุนผูด้อ้ยโอกาสยงัไม่ครอบคลุมทัว่ถึง 
๓.  การขาดจิตส านึกของประชาชนในดา้นสังคม  เช่น  การเลือกตั้ง 
๔.  ขาดทกัษะในการประกอบอาชีพ  และไม่มีความรู้พื้นฐานดา้นธุรกิจชุมชน 
 
 

-  จุดแขง็  (Strengths) 
๑.  มีผูน้  าทอ้งถ่ินท่ีเขม้แขง็สามารถเป็นกระบอกเสียงใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน 
๒.  มีความสามคัคีของประชาชนในทอ้งถ่ินท่ีร่วมกนัท ากิจกรรม 
๓.  มีการบริหารจดัการสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน 

-  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  มีโอกาสสร้างชุมชนท่ีเขม้แขง็อยา่งย ัง่ยนื 
๒.  ประชาชนในทอ้งถ่ินมีโอกาสศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมใหแ้ก่ตนเอง  

-  อุปสรรค  (Threat) 
๑.  ประชาชนขาดโอกาสท่ีเท่าเทียมกนัในสังคม 
๒.  ขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ี ของประชาชนในสังคมไม่เด่นชดั 
๓.  ความรู้ สังคม และวฒันธรรมท่ีไม่เหมือนกนั หรือทดัเทียมกนัของคนในทอ้งถ่ิน  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
-  จุดอ่อน  (Weaknesses) 

๑.  ขาดการปรับปรุงฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติในทอ้งถ่ิน 
๒.  ขาดวสิัยทศัน์ของคนในทอ้งถ่ินท่ีจะปรับปรุง ทรัพยากรธรรมชาติ 
๓.  การขาดความรู้ความเขา้ใจในการใชท้รัพยากรธรรมชาติอยา่งมีประสิทธิภาพ 



 

๔.  การใชส้ารเคมีในการท าการเกษตรมีผลท าใหธ้รรมชาติถูกท าลาย 
-  จุดแขง็  (Strengths) 

๑.  มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณ์ในทอ้งถ่ิน 
๒.  มีพื้นท่ีสีเขียวใหร่้วมกนัอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้ม 

-  โอกาส  (Opportunity) 
๑.  เป็นแหล่งพกัผอ่นหยอ่นใจของคนในชุมชน 
๒.  เป็นแหล่งเรียนรู้นอกต าราของเยาวชน 

-  อุปสรรค  (Threat) 
๑.  การการสนบัสนุนงบประมาณจากภาครัฐบาล ในการบริหารจดัการปรับปรุง   
     สภาพแวดลอ้ม 
๒.  สภาพภูมิอากาศของโลกและไทยมีแนวโนม้ท่ีจะน าไปสู่ความแหง้แลง้มากข้ึน  ผลจากการ    
     ตดัไมท้  าลายป่า 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

๑.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการ 
      ๑.๑  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

 ๑. ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล สอดคลอ้งกบัระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ .ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบบัท่ี ๓) ขอ้ ๒๙  

 ๒. ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame)  ความสอดคลอ้ง (Relevance)  ความเพียงพอ 
(Adequacy) ความกา้วหนา้ (Progress) ประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลลพัธ์และผลิต 
(Outcome and Output) การประเมินผลกระทบการประเมินผลกระบวนการ (Process Evaloation)    เป็นตน้ 

 ๓. ก าหนดแนวทางการวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งวเิคราะห์สภาพแวดลอ้มของทอ้งถ่ิน  ทั้งในระดบัหมู่บา้น/ชุมชน  ต าบล  และอาจรวมถึงอ าเภอและ
จงัหวดัดว้ย  เพราะวา่หมู่บา้น/ชุมชน/ต าบล/องคก์ร/หน่วยงานต่างๆ ลว้นมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนักบั
ส่ิงแวดลอ้มภายใตส้ังคมท่ีเป็นทั้งระบบเปิดมากกวา่ระบบปิดในปัจจุบนั 

      ๑.๒ ระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล 
ระเบียบ วธีิในการติดตามและประเมินผล  วธีิการติดตามและประเมินผล  วธีิการในการติดตามและ

ประเมินผลยทุธศาสตร์ ซ่ึงจะตอ้งก าหนดวธีิการติดตามและประเมินผลก าหนดหว้งเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล โดยมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัอยา่งนอ้ย ๒ ประการ ดงัน้ี 

 ๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ระเบียบวธีิในการติดตามและประเมินผล
ยทุธศาสตร์การพฒันา ควรมีองคป์ระกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคญั ๓ ประการ คือ 

     ๑) ผูเ้ขา้ร่วมติดตามและประเมินผล อนัไดแ้ก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผูรั้บผดิชอบแผนยทุธศาสตร์การพฒันา ประชาชนในทอ้งถ่ิน ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนไดเ้สีย (Stakeholders) 
ในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

     ๒) เคร่ืองมือ อนัไดแ้ก่ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือส่ิงท่ีใชเ้ป็นส่ือส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล 

     ๓) กรรมวธีิ อนัไดแ้ก่ วธีิการท่ีจะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะตอ้งศึกษาเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์โครงการ ซ่ึงเป็นการดูเอกสารหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันา 

 ๒. วธีิในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา   
     ๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล   การออกแบบเพื่อการติดตามแลประเมินผล

แผนพฒันามีเป้าหมายเพื่อ มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอ้ยา่งตรงประเด็น  



 

     ๒) วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูลการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ โครงการพฒันา  โดยการ
ส ารวจเป็นการรวบรวมขอ้มูลจากบนัทึกหรือทะเบียนท่ีมีผูจ้ดัท าไวแ้ลว้  

๓. ก าหนดเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการติดตามและประเมินผล 
 ๓.๑ การทดสอบการการวดั  วธีิการน้ีจะท าการทดสอบและวดัผลเพื่อดูระดบัการเปล่ียนแปลง 

ซ่ึงรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบติังานและแนวทางการวดั  
 ๓.๒ การสัมภาษณ์   อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยนืยนัวา่ ผู ้

มีส่วนเก่ียวขอ้งผูไ้ดรั้บผลกระทบมีความเก่ียวขอ้งและไดรั้บผลกระทบในระดบัใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะตอ้งก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ดว้ย  โดยทัว่ไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น   ๒ ประเภท คือ
การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือก่ึงทางการ และ การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ คลา้ยกบัการพดูสนทนา ไม่
มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด 

 ๓.๓ การสังเกต ใชก้ารสังเกตเพื่อเฝ้าดูวา่ก าลงัเกิดอะไรข้ึนกบัการพฒันาทอ้งถ่ิน  ตอ้งมีการ
บนัทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกตและก าหนดการด าเนินการสังเกต 

     ๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม  เป็นวธีิการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขา้
ไปใชชี้วติร่วมกบับุคคล  ชุมชน  มีกิจกรรมร่วมกนั 

     ๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม   หรือการสังเกตโดยตรง  เป็นการสังเกต  บนัทึกลกัษณะ
ทางกายภาพ โครงสร้างและความสัมพนัธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บา้น/ชุมชนนั้นๆ 

 ๓.๔ การส ารวจ การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น  การรับรู้  ทศันคติ  ความพึงพอใจ  ความ
ตอ้งการของยทุธศาสตร์คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตอ้งมีการบนัทึกการส ารวจ  และทิศทางทาง
ส ารวจ 

 ๓.๕ เอกสารการติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์ มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชเ้อกสาร  
ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์  มีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งใชเ้อกสาร  ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัยทุธศาสตร์
การพฒันา ปัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถ่ิน  สาเหตุของปัญหา  แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพฒันา พนัธกิจ และวสิัยทศัน์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒.  สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นในภาพรวม 
โดยใชรู้ปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงไดท้ั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ขอ้มูลต่าง ๆ โดยการ

ใชแ้บบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(๑) แบบตวับ่งช้ีการปฏิบติังาน (Performance Indicators)  
(๒) แบบบตัรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบตัรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 

Norton  
(๓) แบบมุ่งวดัผลสัมฤทธ์ิ (Result Framework Model (RF))  
(๔) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตวัแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  



 

(๕) แบบวดักระบวนการปฏิบติังาน (Process Performance Measurement System (PPMS)) ระบบการวดั
กระบวนการปฏิบติังานหรือ PPMS 
  (๖) แบบการประเมินโดยใชว้ธีิการแกปั้ญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ  Problem-Solving 
Method  

(๗) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
(๘) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
(๙) แบบการประเมินความเส่ียง (Risk Assessment Model)  
(๑๐) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
(๑๑) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินก าหนดข้ึน ทั้งน้ีตอ้งอยูภ่ายใตก้รอบตามขอ้ (๑)-(๑๐) 

หรือเป็นแบบผสมก็ได ้ประชาชนไดป้ระโยชน์อยา่งไรหรือราชการไดป้ระโยชน์อยา่งไร  วดัผลนั้นไดจ้ริงหรือไม่ 
หรือวดัไดเ้ท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) ผลกระทบ (Impact) 

๓  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต  
๓.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
๓.๒ ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ ผลจากการพฒันา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ภาคผนวก 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

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

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘  และเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  หมวด ๓  การจัดท าแผนพัฒนา  ข้อ ๑๗  (๔)  ผู้บริหาร
ท้องถิน่พิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  นั้น  

  บัดนี้  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้มีมติให้ความเห็นชอบร่างแผ นพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดนแล้ว  เมื่อคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน  สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ครั้งที่  ๑/๒๕๖๒  เมื่อวันที่  ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒   

  ฉะนั้น  จงึอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๔  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

 

                                         (นายอุทัย   แสนนอก) 
                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 

 
 
 
 
 


