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  แผนพัฒนาท้องถ่ิน  (พ.ศ.2561 -2565)  ฉบับนี้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้จัดทำ
ข้ึนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา  โดยได้กำหนดแผนงาน / โครงการ  เป็นระยะเวลา  5  ปี  (พ.ศ. 2561-2565) 
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา ตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวง  ทบวง กรมต่างๆ จังหวัด และอำเภอ 
และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580  และแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา 
และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่อยู่ในเขตตำบล  
  แผนพัฒนาท้องถ่ิน   ฉบับนี้เป็นแผนแม่บทที่ใช้เปน็เครื่องมือในการบริหารและพัฒนาตำบลซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา  ทำให้ตำบลมีเป้าหมายและทิศทาง
ในการพัฒนาอย่างชัดเจน  สามารถมองเห็นเปน็รูปธรรม  ทั้งทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  
ด้านการเมืองการบริหาร  และด้านทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งเป็นการประสานความร่วมมือในการพัฒนาของทุกฝ่าย
ไม่ว่าจะเป็นตำบล  ส่วนราชการต่าง ๆ ภาคเอกชน  ประชาชนและองค์กรอื่น  ๆ  ทำให้เกิดการพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมโดยยึดถือผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ มีการบูรณาการ แผนงาน / โครงการเพื่อนำไปสู่จุดมุ่งหมาย
ของการพัฒนาและนอกจากนี้แผนพัฒนาฉบับนี้  ยังใช้เป็นเครื่องมือควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ  การติดตาม  
ตรวจสอบและการควบคุมการดำเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการพัฒนา 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ครั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงได้รับความ
อนุเคราะห์และความร่วมมือด้วยดีจากส่วนราชการต่าง  ๆ  ภาคเอกชน  ประชาชนและองค์กรต่าง ๆ  ในการจัดทำ
ข้อมูลและสำรวจความต้องการด้านต่าง  ๆ  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนา
ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและการปฏิบัติงานก่อให้เกิดการร่วมมือและสร้างความเข้าใจอันดีในการ
พัฒนาร่วมกันทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชนและประชาชนในเขตตำบล  เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สังคมให้น่าอยู่  
และพัฒนาตำบลหนองระเวียงให้เจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป  
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ส่วนท่ี  1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
1. ด้านกายภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  เป็นหน่วยการปกครองท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง และ ได้รับการ
ยกฐานะจากสภาตำบล ข้ึนเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
จัดต้ังองค์การบริหารส่วนตำบล และ ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2539  ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา  เล่ม 
113 ตอนที่ 9 ง  ลงวันที่ 30  มกราคม  2539 
 1.1 ท่ีตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล 
 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอพิมาย ตั้งอยู่เลขที่ 
192 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีระยะทางจากอำเภอพิมาย ประมาณ 25 
กิโลเมตร และระยะห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ  75  กิโลเมตร  

อาณาเขต 

 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีเนื้อที่ประมาณ 115.2 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 
72,000  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ     ติดต่อ    ตำบลธารละหลอด และตำบลในเมือง อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
ทิศตะวันออก   ติดต่อ ตำบลนิคมสร้างตนเอง อำเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา          
ทิศใต้      ติดต่อ ตำบลจกัราชและตำบลหนองพลวง  อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 
ทิศตะวันตก   ติดต่อ ตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสมีา 
 แผนท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 
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1.2 ลักษณะภูมิประเทศ                    
 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ตั้งอยู่ที่ราบลุ่ม และที่ดอน มีแม่น้ำสำคัญไหลผ่าน ได้ ลำน้ำ
จักราช มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดเขตแม่น้ำลำจักราชได้แก่ หมู่ที่ 13 ,3,4,11,10 และลำฉมวก หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ติดเขต
แม่น้ำลำฉมวก ได้แก่ หมู ่ที ่ 19 หมู ่ 17  และหมู่บ้านที ่ตั ้งอยู ่บนที่ดอนไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ได้แก่ หมู่ที่ 
1,2,15,12,14,16,18,และ 20 หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนที่ดอนจะได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝน 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะภูมิอากาศของตำบล จัดอยู่ในลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม ซึง่แบ่งได้ 3 ฤดู  คือ ฤดู 
ฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดผ่านทะเลและ
มหาสมุทร ทำให้มีอากาศชุ่มชื้น และ ฝนตกชุก ส่วนฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ 
โดยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งพัดเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งมา สำหรับฤดู
ร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนซึ่งมีอากาศร้อน และ อบอ้าวการวิเคราะห์ช่วงฤดูเพาะปลูกพืช  ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาช่วงเวลาที่เหมาะสมในการปลูกพืช  ดังนี้ 

 ช่วงระยะเวลาที ่เหมาะสมในการเพาะปลูก อยู ่ในช่วงตั ้งแต่ปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือน
พฤศจิกายน และมีความชื้นหลงเหลืออยู่ในดินพอเพียงสำหรับปลูกพืชไร่ พืชผักอายุสั้นหลังจากหมดฤดูฝน
ประมาณหนึ่งเดือน และอาจใช้แหล่งน้ำในไร่นาช่วยเสริมการเพาะปลูกได้บ้าง แต่ทั้งนี้ควรวางแผนจัดระบบ
การปลูกพืชให้เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ และจากการวิเคราะห์สภาพภูมิอากาศและความต้องการน้ำ ซึ่งสามารถ
ปลูกข้าว พืชไร่ ไม้ผล และไม้ยืนต้นได้ดี 

 ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมต่อการเพาะปลูก ซึ่งมีปริมาณน้ำฝนและการกระจายน้อยหรือไม่เพียงพอต่อ
การเจริญเติบโตของพืช อยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนเมษายนของทุกปี ในช่วงเวลาดังกล่าว
ถ้าได้รับน้ำชลประทานช่วยก็สามารถปลูกพืชฤดูแล้งได้  

1.4 ลักษณะของดิน 
จากการศึกษาแผนที่การใช้ที่ดินของกรมพฒันาที่ดินพบว่าตำบลหนองระเวียง  มีกลุ่ม ชุดดิน 7 กลุ่ม  
ดังนี ้

1)  กลุ่มชุดดินท่ี  4  เป็นกลุ่มดินทีม่ีเนื้อดินเป็นพวกดินมีสนี้ำตาลปนเทาหรือมสีีน้ำตาลดินช้ัน 

ล่างสีน้ำตาลปนเทา หรือสีน้ำตาลหรือสีเทาปนเขียวมะกอกมีจุดประสีน้ำตาลปนเหลืองแก่ อาจพบก้อนปูน 
ก้อนสารเคมีผสมพวกเหล็กและแมงกานิสในช้ันล่าง  การระบายน้ำเลว พื้นที่ที่พบจะเป็นที่ราบเรยีบหรือที่ราบ
ลุ่มระหว่างคันดินริมน้ำ  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปานกลาง  ปฏิกิริยาดินเป็นค่าความเป็นกรด –
ด่าง  ประมาณ  5.5-6.5   

 พื้นที่ที่พบบริเวณ  บ้านนาตาหิน และบ้านโนนสะเดา พื้นที่โดยประมาณ  588  ไร่ และเป็นพื้นที่ใน
การทำนาข้าว ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน ได้แก่  ในฤดูฝนมีน้ำแช่ขัง  4-5  เดือน  ความเหมาะสม
ในการปลูกพืช  ได้แก่การทำนาข้าว  ฤดูแล้งเหมาะในการปลูกพืชผักได้ดี   

การจัดการในการปลูกพืช 

 -  ข้าว  การใช้ปุ๋ยเคมี ครั้งแรก  สูตร  16-20-0 ,  20-20-0 ,  18-20-0  สูตรใดสูตรหนึ่ง  อัตรา  
20  กก./ไร่ สำหรับข้าวไวแสง  และ35  กก./ไร่  สำหรับข้าวไม่ไวแสง  การใส่ครั้งที่สองด้วยแอมโมเนี่ยม
ซัลเฟต  15  กก./ไร่  หรือยูเรีย  6  กก./ไร่  ก่อนข้าวออกดอก  30  วัน  พันธ์ุข้าวที่เหมาะสม  ขาวดอกมะลิ 
105  เหลืองประทิว 123  กข.7, 13, 23   สุพรรณบุรี 90 เป็นต้น 
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 - พืชไร่  การปลูกพืชไร่หรือพืชฤดูแล้งต้องปลูกโดยวิธีการยกร่องเพื่อการระบายน้ำเพราะชุดดนินี้มี
การระบายน้ำไม่ดีโดยยกร่องระบายน้ำกว้าง 40 - 50  ซม. ห่างกันร่องละ 10 –15 เมตร  ลึก  20-30  ซม.   

2)  กลุ่มชุดดินท่ี  18  เป็นกลุ่มดินที่มเีนื้อดินเป็นพวกดินรว่นปนทราย  ส่วนดินล่างเป็นดิน 
ร่วนเหนียวปนทราย  มีสีเทาหรือสีน้ำตาลอ่อน  พบจุดปะสีน้ำตาล สีเหลืองหรือสีแดงปะปนกัน  เกิดจากวัตถุ
ต้นกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ  สภาพพื้นที่  ที่พบจะเป็นที่ราบเรียบ  เป็นดินลึก  ดินมีการระบายน้ำค่อนข้าง
เลวถึงเลว    ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นด่างปานกลาง  ค่าความ
เป็นกรด – ด่าง  ประมาณ   6.0-7.0 
ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ได้แก่  เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นทรายหยาบ  พืชมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาด
แคลนน้ำ  ฤดูฝนน้ำแช่ขังประมาณ  4  เดือน ความเหมาะสมในการทำนามากกว่าการปลูกพืชไร่ ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ทำนา  บริเวณที่พบ  ได้แก่หมู่ที่  3,4,11,15,13  พื้นที่ประมาณ  7,332 ไร่ 

การจัดการในการปลูกพืช 

 - ข้าว  พันธุ์ข้าวที่เหมาะสม  ขาวปากหม้อ ขาวตาแห้ง เหลืองประทิว 123   ขาวดอกมะลิ 105 
ปทุมธานี  60 และข้าว กข. ต่างๆ  สูตรปุ๋ยที่เหมาะสม  15-15-15  อัตรา  35 กก./ไร่  16-16-8  อัตรา  
25-35  กก./ไร่  หรือ  16- 20-0  ,  20-20-0   อัตรา  30  กก./ไร่ ร่วมกับ  ปุ๋ยยูเรีย  อัตรา 15-20  
กก./ไร่  โดยแบ่งใส่  2  ครั้ง 
 - พืชไร่  ไม่เหมาะสม  เพราะการระบายน้ำเลวและน้ำท่วมขัง  การปลูกพืชฤดูแล้งควรทำการยกร่อง
ก่อนปลูก 
 3)  กลุ่มชุดดินท่ี 22  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย สีเทาหรือน้ำตาลปนเทา มีจุด
ประสีน้ำตาลปนเหลือง  อาจพบศิลาแลงในดินชั้นล่าง มีการระบายน้ำค่อนข้างเลวถึง เลว  ดินมีความอุดม
สมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำ  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 
5.5 ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกข้าว บริเวณที่พบได้แก่  หมู ่ที ่ 5,18, 7,8, 16, 9   พื้นที่
ประมาณ  4,329  ไร่ปัญหาสำคัญในการใช้ประโยชน์ดินชุดน้ี  เป็นที่ดอน  ที่เป็นดินทราย  ความสามารถใน
การเก็บอุ้มน้ำต่ำ  การปลูกพืชจำเป็นจะต้องปรับปรุงดินโดยการใส่ปุ๋ยหมัก/ปุ๋ยคอก 1.5-2  ตัน/ไร่  หรือการ
ปลูกพืชปุ๋ยสด  การไถกลบตอซัง ทุกปีหลังการเก็บเกี่ยว 

การจัดการในการปลูกพืช 
 -  ข้าว  พันธ์ุที่เหมาะสม  ปทุมธานี  60   สุพรรณบรุี 60   ขาวดอกมะลิ 105   ขาวตาแห้ง 
กข.7,15,23  การใช้ปุ๋ยสูตร  15-15-15  ,  16-16-18  อุตรา  40  กก./ไร่ โดยแบง่ใสส่องครั้ง 

 -  พืชไร่  พืชสวน  ไม่เหมาะในการปลกูพืชไร่ พืชสวน  เพราะการระบายน้ำไม่ดีและน้ำแช่ขัง 
  4)  กลุ่มชุดดินท่ี 35  เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  ช้ันล่างเค็ม   ดินร่วนเหนียวปนทราย  สีน้ำตาล 
เหลือง และสีแดงเกิดจากวัตถุกำเนิดดินพวกตะกอนลำน้ำ การสลายตัวของหินเนื้อหยาบ  พบบริเวณที่ลาดสูง 
ลาดชัน  3-20 % การระบายน้ำดีความอุเมสมบูรณ์ต่ำ ระดับน้ำใต้ดินต่ำกว่า 1.5 เมตร  ความเปน็กรดเป็น
ด่าง  4.5-5.5  ปัญหาดินชุดน้ี  ค่อนข้างเป็นทราย  อุ้มน้ำได้น้อยถึงปานกลาง น้ำใต้ดินลึก ค่าความเป็นกรด
สูง อยู่บนที่สูงมักขาดแคลนน้ำ  พบที่  หมู่ที่  5  พื้นที่  780  ไร่ 
 การจัดการในการปลูกพืช 

-  ข้าว ไม่เหมาะสมเนื่องจากเป็นทีสู่ง เหมาะในการปลกูข้าวไร่  พันธ์ุซิวแม่จันทร์  จีนฮ่อ 
-  พืชไร่  ไม้ผล  เนื่องจากเป็นที่สงูจงึใช้ในการปลูกพืชไร่ เช่น มันสำปะหลงั พันธ์ุระยอง และ
เกษตรศาสตร์  และอ้อยโรงงาน 
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 5)   กลุ่มชุดดินที่ 40  เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทราย สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อนสี
เหลืองหรือสีแดง  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทราย  พืชที่ปลูกมีโอกาสขาดแคลนน้ำได้ง่าย  ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ต่ำ  และในบริเวณที่มีความลาดชันสูง  จะเกิดการชะล้างพังทลายของหน้าดินได้ง่าย  ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัด
ถึงเป็นกรดแก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 4.5 – 5.5 ปัญหาในดินชุดน้ี  เนื้อดินเป็นทรายจัด  การอุ้ม
น้ำที่ไม่ดี  ระดับน้ำใต้ดินต่ำมากบริเวณที่พบได้แก่  หมู่ที่ 5,6,15,7,8,11,13    พื้นที่ประมาณ  13,962 ไร่  
ปัจจุบันบริเวณดังกล่าวส่วนใหญ่ใช้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลังและไม้ผล 
 6)  กลุ่มชุดดินท่ี 41   เป็นกลุ่มดินที่มีเนื้อดินร่วน  50  ซม.  ตอนบนเป็นดินทรายหรือดินทรายปน
ดินร่วน  สีดินเป็นสีน้ำตาลอ่อนหรือสีเหลืองปนน้ำตาล  มีการระบายน้ำดีปานกลาง  ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติต่ำ ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดถึงเป็นกรดแก่  ค่าความเป็นกรดเป็นด่างประมาณ 6.0-8.0 ปัญหา
สำคัญในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดินค่อนข้างเป็นทรายจัด  พืชที่ปลูกมีโอกาสเสี่ยงต่อการขาดแคลนนำ้ได้
ง่าย   แต่ถ้ามีฝนตกมากดินจะเละ  ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติต่ำมาก  บริเวณที่มีความลาดชันสูงจะ
เกิดการชะล้างพังทลายได้ง่ายบริเวณที่พบได้แก่ หมู่  6,7,5,19    เนื้อที่ประมาณ  13,260  ไร่  ปัจจุบัน
บริเวณดังกล่าวใช้ปลูกอ้อยและมันสำปะหลัง 
 7)  กลุ่มชุดดินที่ 59  ดินมีความเหมาะสมกับพืชหลายชนิด  เกิดจากตะกอนลำน้ำพัดพามาทับถม
กัน  มักพบในที่ราบลุ่ม  การระบายน้ำค่อนข้างเลวถึงเลว  สี  ความอุดมสมบูรณ์ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับวัตถุ
กำเนิดดิน  ส่วนมากมักมีก้อนกรวดเศษหินปะปนอยู่ด้วยปัญหาในการใช้ประโยชน์ดินชุดน้ี  การระบายน้ำไม่ดี  
มีน้ำแช่ขังในฤดูฝนดินแฉะเกินไปในการปลูกพืชความเหมาะสม  มีความเหมาะสมในการทำนาในฤดูฝน  และ
ปลูกพืชไร่อายุสั้นในฤดูแล้งเพราะดินมีความช้ืนดี(หลังการเก็บเกี่ยวข้าว) พบชุดดินน้ีหมู่ที่ 4, 5, 13, 9, 10, 
11  เป็นพื้นที่  3,237  ไร่ จากการวิเคราะห์สภาพการใช้ที่ดินของตำบลหนองระเวียง  จะเห็นว่า มีการทำ
เกษตรกรรมเป็นหลักโดยพื้นที่เกษตรกรรมส่วนใหญ่เกษตรกรใช้ทำไร่อ้อย  ไร่มันสำปะหลัง  ทำนา  ปลูกหญ้า
เลี้ยงสัตว์ (โคนม)  

2.  ด้านการเมือง/การปกครอง 
2.1  เขตการปกครอง 

ตำบลหนองระเวียง  ประกอบด้วย จำนวน  20  หมู่บ้าน  โดยมีผู้ใหญ่บ้านปกครองหมู่บ้าน  ดังนี ้

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
1 บ้านหนองใหญ ่ นายสุนทร  พลองพิมาย 
2 บ้านหนองขาม นายสมัย    ดีกล้า 
3 บ้านดอนหวาย นายรวย   ทันโคกกรวด 
4 บ้านงิ้ว นายคมสัณห์   เชื่อฟัง 
5 บ้านหนองบัวคำ นายอำนาจ    ศรีสกุล 
6 บ้านหนองระเวียง นายประจักษ์   อาศยํกลาง 
7 บ้านมาบประดู ่ นายสมชาย   ราวพิมาย 
8 บ้านโนนหญ้านาง นายสมชาย  สันโดษ (กำนัน) 
9 บ้านนาตาหิน นางสมปอง   วาจาสัตย ์
10 บ้านโนนสะเดา นายแสวง วสิันเทียะ 
11 บ้านหนองโสน นายวินัย   นักปราชญ ์
12 บ้านเพชร นายบุญห่วง   หิ้วพิมาย 
13 บ้านดอนประดู ่ นายเฉลิม  กล้าถูก 
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หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน 
14 บ้านหัวถนน นางลำพ ู  นวลไธสง 
15 บ้านโจด นายสำรวย  กังวานกิจตระกูล 
16 บ้านก้าวพัฒนา นางสุทิน   หนีกระโทก 
17 บ้านหนองกุฎงีาม นายสงบ   เปร่ืองนา 
18 บ้านน้ำตาลพฒันา นายภาษิต   แสนเจ๊ก 
19 บ้านใหม่ทิพย์ประชา นายสมศักดิ์  ร่มเย็น 
20 บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม นายต้อย  กุศล 

2.2  การเลือกต้ัง 
ตำบลหนองระเวียง  มีการเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวยีง  

ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน  และ
มีการเลือกตั้งผูบ้รหิาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง ล่าสุด เมื่อวันที่  30 กันยายน 2555  
มีจำนวน  20 หมู่บ้าน แยกเป็น 

เลือกตั้งผูบ้ริหารท้องถ่ิน เมือ่วันที่ 30 กันยายน 2555 จำนวนผู้มีสทิธิลงคะแนน 7,981 คน จำนวนผู้
มาใช้สิทธิลงคะแนน 6,646  คน  แยกเป็น 

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล ผลคะแนน หมายเหต ุ

1 นายอุดมเดช    สวา่งจติร 3,163 นายก อบต.ได้รับการเลือกตั้ง 
2 นายปราณีศลิป์   ปราสาทสูง - รองนายก อบต.ได้รับการแตง่ตัง้ 
3 นายวันชัย   จันทร - รองนายก อบต.ได้รับการแตง่ตัง้ 
4 นายจรูญ  บัวทองหลาง - เลขานุการนายก อบต.ได้รับการแต่งตัง้ 

 

เลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2555  จำนวน 20 
หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 2  คน  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียงที่ได้รับการเลือกตั้ง ดังนี้ 

หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จำนวน 
ผู้มีสิทธิ

ลงคะแนน 

จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ

ลงคะแนน 

ชือ่ – สกุล  ผล 
คะแนน 

หมายเหต ุ

1 หนองใหญ ่ 467 388 นางแสงทอง  อาศยัป่า 135  
นางสาวอารีรัตน์  ขวัญยืน 129  

2 หนองขาม 485 396 นายพูน   แตกโพธ์ิ 192  
นายบุญยิง่  เฮฮา 189  

3 ดอนหวาย 419 324 นายสมบตัิ  เชญิกลาง 135  
นายฐปนพงษ ์ พิมพ์พัชรบญุ 129  

4  งิ้ว 259 219 นายบุญช่วย   ยิ้มน้อย 117  
    นายสุชาติ   เฮฮา 78  
5 หนองบัวคำ 615 477 นายประดษิฐ ์  ชัยสิทธ์ิ 287  
    นายสมบตัิ  ก้ินบุราณ 237  
6 หนองระเวียง 375 320 นายแปลก  ปั่นสันเทียะ 206  
    นายภาคิน    หาญนา 192  
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หมู่ที ่ ชื่อบ้าน จำนวน 
ผู้มีสิทธิ

ลงคะแนน 

จำนวนผู้มา
ใช้สิทธิ

ลงคะแนน 

ชื่อ – สกุล  ผล 
คะแนน 

หมายเหต ุ

    นายจำลอง   ราวพิมาย 125  
7 มาบประดู ่ 284 253 นายคูณ   เป็นพิมาย 111  

8 โนนหญ้านาง 
259 235 นายประจวบ  เน้ือนา 91  

นายสังวาล  สุนทะวงค ์ 77  

9 นาตาหิน 
467 526 นางสมปอง   วาจาสัตย ์ 296 ลาออก 

นายคำแสน  อ่ำกลาง 287  

10 โนนสะเดา 
150 133 นายหิรัญ   เน้ือนา 77  

นายบุญนิธ ิ  ทำด ี 74 เสียชีวติ 

11 หนองโสน 
480 407 นายนู  จำพิมาย 189  

นายณรงค์  ม่ิงพิมาย 188  

12 เพชร 
671 521 นายสำรวย  กว้างพิมาย 280  

นายเชดิ  บญุสกุลไทย 272  

13 ดอนประดู ่
196 181 นายอมรเทพ  สานคล่อง 112 ลาออก 

นายเม้า  กล้าถูก 95  

14 หัวถนน 
261 222 นายบุญเสริม  กรวดกระโทก 115  

นางศศิธร  บรรจงปรุ 94  

15 โจด 
599 473 นายสำรวย  กังวานกิจตระกูล 331 ลาออก 

นายประภากร  อยูเ่ย็น 319  

16 ก้าวพัฒนา 
499 445 นางสวัสดิ์   เยีย่งอย่าง 210  

นายเชาว ์ ศิริเถยีร 167  

17 หนองกุฎีงาม 
421 368 นายสมบตัิ   เผือกเล็ก 126  

นายฉลอง  พฤกษาชีพ 126  

18 น้ำตาลพฒันา 
187 154 นางจิดาภา  แสนเจ๊ก 110  

นายบำรงุ  ซ่ือสัตย ์ 89  

19 
ใหม่ทิพย์
ประชา 

314 268 นายอุทิตย์   บรรจงปรุ 176  
นายสมาน   บานสันเทยีะ 151  

20 
ทรัพย์โพธ์ิ
งาม 

389 336 นายสำเริง  ม่ิงพิมาย 157  
นายชนะ  เน้ือนา 137  

 

3. ประชากร 
3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับประชากร  

            (ข้อมลู ณ เดือนกันยายน  2559  กันยายน  2560 และ กันยายน 2561 
             สำนักบริหารทะเบียน  กรมการปกครอง) 

หมู่ท่ี ชื่อบ้าน ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

1 หนองใหญ ่ 274 277 551 276 283 559 275 285 260 
2 หนองขาม 329 343 672 331 344 675 337 345 682 
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หมู่ท่ี 
ชื่อบ้าน 

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

3 ดอนหวาย 289 300 589 287 303 590 285 304 589 
4 งิ้ว 172 161 333 172 158 330 174 159 333 
5 หนองบัวคำ 429 431 860 436 430 866 440 430 870 
6 หนองระเวียง 274 260 534 276 264 540 276 260 536 
7 มาบประดู ่ 193 194 387 195 201 396 196 203 399 
8 โนนหญ้านาง 198 179 377 195 179 374 195 181 376 
10 โนนสะเดา 115 98 213 115 98 213 116 98 214 
11 หนองโสน 318 317 635 309 311 620 310 311 621 
12 เพชร 474 458 932 472 443 915 470 442 912 
13 ดอนประดู ่ 136 122 258 131 122 253 130 123 253 
14 หัวถนน 178 170 348 173 173 346 173 170 343 
15 โจด 428 382 810 431 385 816 434 383 817 
16 ก้าวพัฒนา 346 349 695 356 356 710 359 353 712 
17 หนองกุฎีงาม 313 301 614 314 303 617 318 308 626 
18 น้ำตาลพฒันา 128 92 220 123 92 215 123 89 212 
19 ใหม่ทิพย์ประชา 197 206 403 194 203 397 199 203 402 
20 ทรัพย์โพธ์ิงาม 268 313 581 268 314 582 268 313 581 

รวม 5,512 5,417 10,292 5,511 5,431 10,942 5,538 5,431 10,969 
3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร ท่ีอาศยัอยู่จริง จำแนกตามช่วงอายุในข้อมูล  จปฐ.ประจำปี 2561 
 มีครัวเรอืนทั้งหมด    2,613 ครัวเรือน 
 จำนวนประชากรที่อาศัยอยูจ่รงิ  ทั้งหมด  9,728 คน 
 เพศชาย    4,884 คน เพศหญงิ 4,844 คน  

ช่วงอายุ 
เพศชาย เพศหญิง รวม 

คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 
1 เดือน ถึง  5  เดือน 
6 เดือน ถึง 1 ปี  0  เดือน 
1 ปี 1 เดือน  - 2 ปี 
3 ปี – 5 ปี 
6 ปี – 12 ปี 
13 ปี – 14 ปี 
15 ปี – 18 ปี 
19 ปี – 25 ปี 
26 ปี – 34 ปี 
35 ปี – 49 ปี 

4 
20 
66 

163 
413 
143 
273 
521 
605 

1,286 

0.04 
0.21 
0.68 
1.68 
4.43 
1.47 
2.81 
5.36 
6.22 

13.22 

6 
21 
42 

151 
388 
121 
254 
470 
562 

1,267 

0.06 
0.22 
0.43 
1.55 
3.99 
1.24 
2.61 
4.83 
5.78 

13.02 

10 
41 

108 
314 
819 
564 
527 
991 

1,167 
2,548 

0.10 
0.42 
1.11 
3.23 
8.42 
2.71 
5.42 

10.19 
12.00 
26.24 

50 ปี – 59 ปี 
60 ปี ข้ึนไป 

666 
706 

6.85 
7.26 

720 
842 

7.40 
8.66 

1,386 
1,548 

14.25 
15.91 

รวม 4,884 50.21 4,844 49.79 9,728 100.00 
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4. สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

1) สถานศึกษาประถมศึกษา สังกัด สพฐ. และสงักัด อปท. มีโรงเรียน 6 แห่ง และเป็นโรงเรียน
ขยายโอกาส จำนวน 2 แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ จำนวน  2  แห่ง  ดังนี ้ 

ลำดับท่ี ชื่อ / ท่ีตั้ง พิกัดตำแหน่ง หมายเหต ุ

1 โรงเรียนเพชรหนองขาม  หมูท่ี่ 2  15.103851 , 102.431696 โรงเรียนขยายโอกาสจัดการ
เรียนการสอนต้ังแต่ระดบั
อนุบาล–ชันมัธยมศึกษาปีที่  6 

2 โรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย 4 
หมู่ที่ 6 

15.129625 , 102.458764 โรงเรียนขยายโอกาสจัดการ
เรียนการสอนต้ังแต่ระดบั
อนุบาล– มัธยมศึกษาปทีี่  3 

3 โรงเรียนหนองบัวลอย  หมูท่ี่ 9 15.151051 , 102.454068 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 

4 โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 15.081204 , 102.427467 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 

5 โรงเรียนบ้านดอนหวาย  หมู่ที่ 3 15.116263 , 102.402010 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 

6 โรงเรียนบ้านหนองโสน   
หมู่ที่ 11 

15.130999 , 102.418760 จัดการเรียนการสอนต้ังแต่
ระดับช้ันอนุบาล-ช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 

7 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง บ้านหนอง
ขามหมู่ที่ 2   

15.098691 , 102.428505 จัดการเรียนการสอนสำหรบัเดก็
เล็กอายุ  3  ป ี

8 ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองระเวียง บ้านหนอง
ระเวียงหมูท่ี่ 6   

15.132885 , 102.458133 จัดการเรียนการสอนสำหรบัเดก็
เล็กอายุ  3  ป ี

   4.2 การสาธารณสุข 

ตำบลหนองระเวียงมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 2 แห่ง คือ  

1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองระเวียง ตั ้งอยู ่ หมู ่ที ่ 6 ตำบลหนองระเวียง    
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา อัตรากำลังสำหรับบริการประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 6 คน มี
ลูกจ้าง จำนวน  7 คน รวมเป็น 13  คน และอาสาสาธารณสุขประจำหมู่บา้น 166 คน  รวมเป็นจำนวน  ทั้งสิน้ 
179  คน  ( พิกัดตำแหน่ง  15.127001 , 102.459143 ) 
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2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลหนองขาม ตั้งอยู่ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพิ
มาย  จังหวัดนครราชสีมา อัตรากำลังสำหรบับริการประชาชน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน  4  คน  มีลูกจา้ง 
จำนวน  4 คน รวมเป็น 8  คนและ อาสาสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 170 คน  รวมเป็นจำนวน   ทั้งสิ้น 178  
คน   ( พิกัดตำแหน่ง  15.105787 , 102.428697 ) 

4.3  อาชญากรรม 
อาชญากรรม  ในเขตตำบลหนองระเวียง  มีคดีที่เกิดขึ้นในเขตตำบลหนองระเวียง ในระหวา่งปี 
2559-2561 ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธร อำเภอพิมาย แยกเป็น 
 

ประเภทคดี 
 

ปี  2559 
จำนวน (คดี) 

ปี  2560 
จำนวน (คดี) 

ปี  2561 
จำนวน (คดี) 

 บุกรุกเคหะสถาน  1 2 1 
 ลักทรพัย ์ 1 2 3 
 การพนัน 4 3 5 
 อาวุธปืน 1 1 0 
 ทำร้ายร่างกาย 1 3 2 
 จราจร 5 4 5 

รวม 13 15 16 
 

4.4 ยาเสพติด 
จากการวิเคราะห์ข้อมลูสถานการณ์คดีเกี่ยวกับยาเสพติด ของตำบลหนองระเวียง ในช่วง 

ระหว่างปี 2559-2561 และที่ผ่านมา ถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงด้านยาเสพติด จำพวก ยาบ้า เพราะพื้นที่
ตำบลหนองระเวียงเป็นพื้นที่ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ทำให้มีผู้คนที่มาทำงานจากหลายพื้นที่ อีกทั้งยังมี
รถบรรทุกอ้อยนำมาส่งให้กับโรงงาน มาจากหลายตำบล อำเภอ จังหวัด  ทำให้มีการควบคุมดูแลยาก  ปัญหา
เด็กและเยาวชนมีการมั่วสุม  อาจมีเครือข่ายเช่ือมโยงระหว่างผู้ค้า ผู้เสพ  จึงจำเป็นต้องเฝ้าระวัง กลุ่มผู้เสี่ยง
ต่อการติดยาเสพติด แต่พบว่าในช่วงปี 2559-2561  มีคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ข้อมูลจากสถานีตำรวจภูธร
อำเภอพิมาย  แยกเป็น 

 

ประเภทคดี 
 

ปี 2559 
จำนวน(คดี) 

ปี 2560 
จำนวน(คดี) 

ปี 2561 
จำนวน(คดี) 

 จำหน่ายยาบ้า 1 0 0 
 มียาเสพติดไว้ในครอบครอง  
 เพื่อรอจำหน่าย 

2 0 2 

เสพยา 11 3 10 
รวม 14 3 12 

  
4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  มีหน้าที่ในการสงเคราะห์ กลุ่มสตรี จำนวน 20  
หมู่บ้าน  กลุ่มเด็กเยาวชน จำนวน 20  หมู่บ้าน   ผู้ด้อยโอกาสในสังคม ผู้ประสบปัญหาความ 
เดือดร้อน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
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จำนวนผู้สูงอายุ ท่ีได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ  
 

 

 

 
 
 
 
 

 

ที่มา :   กองสวัสดิการสงัคม อบต.หนองระเวียง  (ข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี และปปีัจจุบัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมู่ท่ี ปี 2560 (คน) ปี 2561 (คน) ปี 2562 (คน) 
1 87 91 97 
2 75 76 80 
3 90 90 94 
4 44 48 53 
5 108 114 123 
6 67 72 83 
7 59 59 55 
8 44 47 60 
9 109 116 113 
10 39 41 43 
11 112 107 112 
12 124 127 131 
13 38 36 40 
14 46 49 48 
15 124 129 127 
16 65 68 80 
17 68 69 76 
18 21 24 24 
19 60 64 70 
20 63 65 69 
รวม 1,452 1,499 1,576 
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จำนวนผู้พิการ  ท่ีได้รับสวัสดิการเบีย้ยังชีพ  
 

 
 
 
 

 
ที่มา :   กองสวัสดิการสงัคม อบต.หนองระเวียง  (ข้อมูลย้อนหลงั 2 ปี และปปีัจจุบัน 

5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  ถนนสายหลัก 
  ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท 3010 (โนนคอย-พิทักษากร) ผ่านบ้านทพิย์ประชา หมู่ที่ 19 
หนองระเวียง  หมู่ที่ 6   ทรัพย์โพธ์ิงาม หมูท่ี่ 20 หนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 ก้าวพัฒนา หมู่ที่ 16 หนองใหญ่ หมู่ที่ 
1 หนองบัวคำ หมู่ที่ 5  (ระยะทาง 13  กิโลเมตร) ถนนลาดยาง ทางหลวงชนบท  ผ่าน บ้านมาบประดู่ หมูท่ี่ 7  
(ระยะทาง  4 กิโลเมตร) 
  ถนนสายสายรอง  เป็นถนนในความรบัผิดชอบของ อบต.หนองระเวียง ดังนี้ 

- ถนนหินคลุก   ระยะทางรวม   3.655  กิโลเมตร 
- ถนนดิน/ลูกรงั  ระยะทางรวม 12.977  กิโลเมตร 

 

หมู่ท่ี ปี 2560 (คน) ปี 2561 (คน) ปี 2562 (คน) 
1 12 159 17 
2 10 16 17 
3 25 29 29 
4 7 8 8 
5 17 21 25 
6 7 10 13 
7 6 6 10 
8 5 7 8 
9 16 21 24 
10 5 4 4 
11 13 14 14 
12 26 25 23 
13 4 3 4 
14 7 8 6 
15 16 26 25 
16 12 11 12 
17 17 17 19 
18 4 4 1 
19 9 9 10 
20 10 8 16 
รวม 228 262 285 
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- ถนน คสล.   ระยะทางรวม 62.160   กิโลเมตร 
  -   ถนนลาดยางเอสฟัลติก  ระยะทางรวม      4.427   กิโลเมตร 

         5.2 การไฟฟ้า 

ประชากรที่มีไฟฟ้าใช้ครบถ้วนครอบคลุมทุกหมู ่บ้าน แต่ยังมีบางครัวเรือนที ่มีการขยายออกมา
สร้างใหม่และยังขาดไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ครอบคลุมจุดเสี่ยงของหมู่บ้าน  

 
5.3  การประปา 
ในเขตตำบลหนองระเวียง ประชาชนได้ใช้บริการน้ำประปา จำนวน 100% ของทุกหมูบ่้าน และมี

ประปาหมูบ่้าน จำนวน  25  แห่ง  ดังนี้   

ลำดับท่ี ชื่อ / ท่ีตั้ง แหล่งน้ำต้นทุน พิกัดตำแหน่ง 
1 ประปาหมูบ่้านหนองใหญ่ หมูท่ี่ 1 สระน้ำหนองขาม 15.103883 , 102.430334 

2 ประปาหมูบ่้านหนองขาม  หมูท่ี่ 2 สระน้ำหนองขาม 15.102785 , 102.426418 
3 ประปาหมูบ่้านดอนหวาย  หมู่ที่ 3 สระน้ำดอนหวาย 15.117194 , 102.401705 

4 ประปาหมูบ่้านงิ้ว  หมู่ที่  4 สระน้ำหนองบัว 15.123830 , 102.406219 
5 ประปาหมูบ่้านหนองบัวคำ  หมู่ที่  5 สระน้ำหนองบัวคำ 15.088685 , 102.428381 

6 ประปาหมูบ่้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 บ่อบาดาล 15.120008 , 102.459473 
7 ประปาหมูบ่้านหนองระเวียง หมู่ที่ 6 บ่อบาดาล 15.128830 , 102.458553 

8 ประปาหมูบ่้านมาบประดู่ หมูท่ี่ 7 บ่อบาดาล 15.110525 , 102.458784 
9 ประปาหมูบ่้านมาบประดู่ หมูท่ี่ 7 บ่อบาดาล 15.112194 , 102.469889 

10 ประปาหมูบ่้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 สระน้ำหนองขามป้อม 15.085438 , 102.476624 
11 ประปาหมูบ่้านนาตาหิน  หมูท่ี่  9 บ่อบาดาล 15.150987 , 102.455569 

12 ประปาหมูบ่้านโนนสะเดา  หมูท่ี่ 10   สระน้ำสันอ้อยช้าง 15.147730 , 102.443593 
13 ประปาหมูบ่้านหนองโสน  หมู่ที่ 11   ลำจักราช 15.134582 , 102.419280 
14 ประปาหมูบ่้านเพชร  หมู่ที่ 12  สระน้ำบ้านเพชร 15.116651 , 102.436608 
15 ประปาหมูบ่้านดอนประดู่  หมูท่ี่ 13   คลองตาแก้วลำจักราช 15.096275 , 102.401860 
16 ประปาหมูบ่้านหัวถนน  หมู่ที่ 14   บ่อบาดาล 15.119286 , 102.437115 
17 ประปาหมูบ่้านโจด  หมู่ที่ 15   สระน้ำหนองขาม 15.102785 , 102.426418 
18 ประปาหมูบ่้านก้าวพฒันา  หมู่ที่ 16    บ่อบาดาล 15.119247 , 102.450286 
19 ประปาหมูบ่้านก้าวพฒันา  หมู่ที่ 16    บ่อบาดาล 15.097970 , 102.435246 
20 ประปาหมูบ่้านหนองกุฎีงามหมู่ที่ 17 บ่อบาดาล 15.136392 , 102.457181 
21 ประปาหมูบ่้านน้ำตาลพัฒนาหมู่ที่ 18 บ่อบาดาล 15.120201 , 102.444670 
22 ประปาหมูบ่้านใหม่ทิพยป์ระชาหมู่ที่ 19 บ่อบาดาล 15.120516 , 102.468407 
23 ประปาหมูบ่้านใหม่ทิพยป์ระชาหมู่ที่ 19 บ่อบาดาล 15.129180 , 102.467083 
24 ประปาหมูบ่้านทรัพย์โพธ์ิงามหมู่ที่ 20 บ่อบาดาล 15.128912 , 102.455056 
25 ประปาหมูบ่้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมูท่ี่ 20 สระน้ำทรัพยโ์พธ์ิงาม 15.132775 , 102.448123 
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5.4  โทรศัพท์  
มีการใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีเสารบัสญัญาณโทรศัพท์ ในพื้นที่ ดังนี้ 
 

ลำดับท่ี ชื่อ / ท่ีตั้ง พิกัดตำแหน่ง 

1 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  True หมูท่ี่  1 15.107206 , 102.428621 
2 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Ais หมู่ที่  3 15.117178 , 102.401778 
3 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Ais หมู่ที่  6 15.119243 , 102.460408 
4 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Trueหมู่ที่  13 15.098250 , 102.407316 
5 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Ais หมู่ที่  15 15.104725 , 102.421743 
6 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Dtacหมู่ที่  20 15.123064 , 102.451404 
7 เสารับ-สง่สญัญาณโทรศัพท์  Dtacหมู่ที่  20 15.128286 , 102.449358 

• มีการบริการระบบอินเตอร์เน็ตตำบล จำนวน  1  แห่ง 
• มีหอกระจายข่าว    จำนวน  20  แห่ง 

 
5.5   ไปรษณยี์หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 

  ตำบลหนองระเวียง  มีไปรษณีย์ หรือการสื่อสารหรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่สะดวก
รวดเร็ว สามารถเข้าถึงครอบคุลมทุกหมู่บ้าน  

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 การประกอบอาชีพของประชาชนในตำบลหนองระเวียง ซึง่ได้ข้อมูลจาก จปฐ. ประจำปี 2559 
ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ อาชีพรบัจ้างทั่วไป  ข้าราชการ/
พนักงานของรัฐ 

6.1  การเกษตร 
 ตำบลหนองระเวียง  ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น ทำนา  ทำไร่ เลี้ยงสัตว์สภาพพื้นที่
เป็นพื้นเป็นเนินลูกคลื่นมีความลาดเทสูง เนินจะอยู่ส่วนกลางของตำบล พื้นที่ลาดต่ำจะอยู่ด้านทิศเหนือและ
ตะวันตกของตำบล  เหมาะกับการประกอบอาชีพทำนา ทำไร่อ้อย  ไร่มัน  เลี้ยงสัตว์  และทำเกษตรพอเพียง 
ปลูกผักสวนครัว  ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อเป็นรายได้เสริม  

6.2 การประมง 
 ตำบลหนองระเวียง  มีผู้ประกอบอาชีพประมงโดยการเลี้ยงปลาด้วยการขุดบ่อละขุดบ่อเพื่อดักจบัปลา
ในนา ซึ่งหลังจากเก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรบางรายมีการขายเหมาทั้งบ่อ  และบางรายสูบน้ำออกเพื่อจับปลาไป
กินหรือขายเพื่อเสริมรายได้ และเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์ เพื่อไว้บริโภคในครัวเรือนและขายให้คนในชุมชน 

6.3 การปศสุัตว์ 
 ตำบลหนองระเวียง  มีผู้ประกอบอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงโคนม ประมาณ  20  ราย เพื่อเป็นรายได้หลัก 
และจะเลี้ยงสัตว์ ไว้กินเองในครัวเรือน หรือไว้ขาย อาทิจำพวกเช่น  ไก่  เป็ด  วัว  ควาย  สุกร  ตำบลหนองระ
เวียง  มีสัตว์เลี้ยงประเภท สุนัข  แมว  ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง  ไม่มีปศุสัตว์ประจำ
ตำบล แต่มีการเฝ้าระวังเพื่อป้องกันโรคที่เกิดจากสัตว์ 
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6.4 การบริการ 

 ตำบลหนองระเวียง  มีผู้ประกอบการประเภทบริการ อาทิเป็นร้านค้า ร้านอาหาร ร้านเสริมสวย 
โรงแรม/บ้านเช่าในเขตชุมชน ซึ่งเริ่มมีการบริการทีท่ันสมยั ก้าวเข้าสู่เป็นชุมชนเมือง และ จำนวนสถานบริการ
มีอัตราเพิ่มข้ึนทุกปี  จากการเก็บสถิติที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบัน แยกเป็น 

• โรงแรม / บ้านเช่า  จำนวน     5   แห่ง 
• ร้านค้า     จำนวน    130  แห่ง 
• ร้านค้าชุมชน   จำนวน    10   แห่ง 
• ร้านอาหาร    จำนวน     12 แห่ง 
• ร้านขายกาแฟ/ขายชา  จำนวน      5 แห่ง 
• ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต  จำนวน       4 แห่ง 
• เต็นท์ขายรถมือสอง  จำนวน       3 แห่ง 
• โรงส ี    จำนวน      14 แห่ง 
• โรงงานอุตสาหกรรม  จำนวน      3  แห่ง 
• ร้านเสริมสวย   จำนวน      6 แห่ง 
• ร้านซ่อมรถ   จำนวน      18 แห่ง 
• ร้านปะยาง   จำนวน       4  แห่ง 
• ร้านไดนาโม   จำนวน       2  แห่ง 
• โรงกลึง    จำนวน       1  แห่ง 
• ร้านทำธูป   จำนวน        2  แห่ง 
• ร้านคาราโอเกะ   จำนวน       1  แห่ง 
• สถานบรกิารล้างรถ  จำนวน       2  แห่ง 
• ร้านทำป้าย   จำนวน       1  แห่ง 
• ร้านขายปุ๋ยเคมี    จำนวน       1  แห่ง 
• โต๊ะสนุก    จำนวน       1  แห่ง 
• ผลิตน้ำกลั่น   จำนวน       1  แห่ง 
• สถานที่สะสมน้ำมัน  จำนวน       24  แห่ง 

 
6.5 การท่องเท่ียว 

ตำบลหนองระเวียง มีงานประเพณีที่สำคัญ คือ ประเพณีทำบุญวันเข้าพรรษา ประเพณีสงกรานต์ ประเพณี
ทำบุญเทศน์มหาชาติ งานปริวาสกรรม และงานแข่งเรือประเพณี 7 ฝีพาย ถือเป็นแหล่งเที่ยวที่สำคัญแหล่ง
หนึ่งของตำบลหนองระเวียง 

6.6 การอุตสาหกรรม 
ตำบลหนองระเวียง  มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในพื้นที่ จำนวน  3  แห่ง คือบริษัทอุตสาหกรรมโคราช  จำกัด 
บริษัทเอธานอล  จำกัด  บริษัทไบโอก๊าซ  จำกัด จะเห็นได้ว่า ตำบลหนองระเวียงเป็นแหลง่อุตสาหกรรมทีใ่หญ่
ที่สุดในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย สร้างงาน สร้างรายได้ ให้คนในพื้นที่ตำบลหนองระเวียง ตำบลใกล้เคียง รวมถึง
ในเขตพื้นที่อำเภอพิมายได้อย่างมหาศาล  
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        6.7 การพาณชิย์ และ กลุม่อาชีพ 

ตำบลหนองระเวียง  อำเภอพมิาย จังหวัดนครราชสมีา ได้มีการพาณิชย์และกลุ่มอาชีพดงันี ้
-ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลหนองระเวียง  1  แห่ง 
-กองทุนหมู่บ้าน  20  กองทุน 
-กลุ่มออมทรพัย์เพือ่การผลิต  20  กลุ่ม 
-ร้านค้าชุมชน หมู่ที่ 1,2,3,5,7,8,11,12,15,19 
-กลุม่อาชีพทำดอกไม้จันทนบ์้านหนองใหญ่ หมูท่ี่ 1 
-กลุม่อาชีพทอผ้าไหมบ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 
-กลุ่มอาชีพเพาะเห็ดฟางบ้านหนองระเวียง หมูท่ี่ 6 
-กลุ่มอาชีพทอเสือ่กกยกลาย บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 บ้านงิว้ หมู่ที่ 4 
-สินค้า OTOP ตำบลหนองระเวียง คือน้ำอ้อยสด 

 6.8 แรงงาน   
 ผลการสํารวจ ปฐ. ประจำปี 2561   ภาวการณ์ทํางานของประชากรตำบลหนองระเวียงพบวาตำบล
หนองระเวียง มจีํานวนประชากรทีม่ีอายุ 15-60 ปเต็ม มีอาชีพและมีรายได้ จํานวน 6,222 คน สําหรับผทูี่มีอายุ 
มากกว่า 60 เต็มข้ึนไป มีอาชีพและมรีายได้ จำนวน 1,499  คน  

7. ศาสนา ประเภณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา 
 ประชาชนในพื้นทีส่่วนใหญ่ นับถือศาสนาพุทธ  99.89 %  นับถือศาสนาครสิต์ ร้อยละ 0.16 

 
 

ประเภทวัด /สำนักสงฆ์ ที่ตั้ง พื้นที่บริการ 
พิกัดตำแหน่ง 

1.วัดหนองขาม หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 1,2,15,16 15.106255 , 102.430075 
2.วัดบ้านเพชร หมู่ที่ 12 หมู่ที่ 12,14 15.117423 , 102.403597 
3.วัดดอนหวาย หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 3,4,13 15.089649 , 102.428593 
4.วัดหนองระเวียงวนาราม หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 6,16,17,19 15.131854 , 102.462903 
5.วัดบ้านนาสุทธาวาส หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 9 15.111249 , 102.470726 
6.วัดใหม่หนองบัวลอย หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 10 15.086250 , 102.476077 
7.วัดหนองโสน หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 11 15.151230 , 102.454730 
8.วัดชัยสวรรค์ หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 8 15.152322 , 102.445152 
9.วัดสุขาพิริวราราม หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 5 15.135011 , 102.424875 
10.วัดมาบประดู่ หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 7 15.115789 , 102.434822 
11.วัดหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 20 ประชาชนทั่วไป 15.133783 , 102.444669 
12.สำนักสงฆ์โนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 ประชาชนทั่วไป 15.091162 , 102.465645 

รวม 11 วัด 1 สำนัก
สงฆ์ 

 15.106255 , 102.430075 
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7.2 ประเพณีและงานประจำปี  
ด้านประเพณี / วัฒนธรรม / กฎ / ระเบียบ / ค่านิยมและความสัมพันธ์ของชุมชนเป็นลกัษณะของ

พื้นที่หรือหล่อหลอมจากประสบการณ์ของรุ่นสูรุ่่นเป็นสำนึกร่วมของคนในชุมชนที่สร้างขึ้นมาเพื่อกำกับดูแล
ชุมชนให้ดำเนินชีวิตไปตามระบบคุณค่าแนวคิดของชุมชนน้ันๆเป็นกฎของหมู่บ้าน 

ประเพณี / กิจกรรม ห้วงเวลาที่ดำเนินการ 
งานปีใหม ่ มกราคม ของทุกป ี

งานวัด หรืองานประจำป ี ธันวาคม – มกราคม 
สงกรานต์และวันผู้สงูอายุ เมษายน ของทุกป ี

ทำบุญกลางบ้าน พฤษภาคม 
เข้าพรรษา กรกฎาคม 

ประเพณี / กิจกรรม ห้วงเวลาที่ดำเนินการ 
ตักบาตรเทโว ตุลาคม 

งานแข่งเรอืประเพณี 7 ฝีพาย ตุลาคม ของทุกป ี
ออกพรรษา/งานปริวาสกรรม ตุลาคม 

เทศมหาชาติ ตุลาคม – มีนาคม ของทุกป ี
งานทอดกฐิน ตุลาคม / ช่วงออกพรรษา 
ลอยกระทง พฤศจิกายน 

 
7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 

 ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสมีา  ใช้ภาษาถ่ินไทยโคราช และมีภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
ดังนี้ 

ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล และ 
ท่ีอยู่ของเจ้าของภูมิปัญญา 

ความสามารถ 

ด้านสิ่งประดิษฐ ์ นายถวิล  สุขแก้ว 50/4 หมู่ที่ 9 
นายประเสริฐ   พวงพิมาย 55/4 หมู่ที่ 7 
นางเหลียว  ถนัดหมอ 

-ทำพลุ ทำตะไล 
-สานปลา นก ด้วยใบตาล 
-ทอเสื่อกก ด้วยต้นกก 

ด้านสมุนไพร นายถวิล  สุขแก้ว 50/4 หมู่ที่ 9 -นำสมุนไพรพื้นบ้านมารกัษาโรค 

ด้านผู้อนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรม 

นายศรนรินทร์  ศรีเพชร หมู่ที่  6 -ขับร้อง/แสดงลเิก  
นายคำผาย  สุวรรณวิจิตร  หมูท่ี่ 5 
นางแตง  ชัยสิทธ์ิ  หมู่ที่ 5 
นายชูศักดิ์  แสนเลิศ หมู่ที่ 5 
นางบุปผา  กลางนอก  หมู่ที่ 5 
นางเจียม  ปินะกะเส  หมูท่ี่ 5 
นางบุญมี  แพงโธสง  หมูท่ี่ 5 

-ขับรอ้ง/แสดง หมอลำ 

นายจำนงค์  แผนกลาง  หมู่ที่ 9 
นางยอด  ปฐพี  หมู่ที่  16 

-ขับร้อง/แสดงเพลงโคราช 

นายดำ  จีรังโคกกรวด หมู่ที่ 2 -การละเล่นพื้นบ้าน 
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ประเภทภูมิปัญญา ชื่อ – สกุล และ 
ท่ีอยู่ของเจ้าของภูมิปัญญา 

ความสามารถ 

ด้านทำขนมไทย นางสวิง   เสือทะเล 191/1 หมู่ที่ 2 -ขนมฝักบัว 
นางเจมิ   คล่องดี  หมู่ที่ 6 -ขนมไทยห่อใบตอง 

ด้านงานฝีมือด้านจัก
สาน 

นายสี  ชินหัวดง 105/3 หมู่ที่ 5 -ทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ ่
-สานกระดง้ กระโล่จากไม้ไผ่- นายพล  สุขบุญ 68 หมู่ที่ 9 

ด้านการเกษตร นายอ้าย  เกลี้ยงกรแก้ว  หมู่ที่ 5 -ปลูกพืชผกัสวนครัว  เกษตร
ผสมผสาน แบบเศรษฐกจิพอเพียง  นายสุวิชัย  ศักดิ์เพชร  หมู่ที่ 16 

นางสกลุรัตน์  เครือ่งไชย หมู่ที่ 16 
ด้านการจัดดิน นายสุด  ประเสริฐการ 32 หมูท่ี่ 12 -การบรหิารจัดการดิน  ปรับปรงุ

ดิน  เพื่อทำการเกษตร 
ด้านผู้มีความรู้พิธีกรรม
ทางศาสนา 

นายพวง  แตรพิมาย   48/5 หมู่ที่ 9 
นายสุด  ประเสริฐการ  หมูท่ี่ 12 

-ทำพิธีเรียกขวัญนาค 
-มรรคทายก/เรียกขวัญนาค 
-มรรคทายก 
-มรรคทายก 
-มรรคทายก 

นายต่ิง  ท้าวกลาง หมู่ที่ 6 
นายปลอด  หนองงู   หมู่ที่ 16 
นายฐปพงษ์  พิมพ์พัชระบุญ  หมู่ที่ 3 

7.4   สินค้าพ้ืนเมือง และของท่ีระลึก 
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา  มีสินค้าพื้นเมือง เป็นข้าว โดยมีการแปรรูปข้าว   
 

ชื่อผลิตภัณฑ์ / 
สินค้า 

แหล่งวัตถุดิบ วิธีการผลิต ตลาด 

เห็ดฟาง บ้านหนองระเวียงหมู่ที่ 6 
บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 
บ้านโนนหญ้านาง หมูท่ี่ 8 
บ้านก้าวพัฒนา หมูท่ี่ 16 
บ้านใหม่ทพิย์ประชาหมูท่ี่ 19 

เพาะเห็ดฟางใน
โรงเรือนแบบ 

อบไอน้ำ 

ภายในประเทศ 

ผักสวนครัว นายสุวิชัย  ศักดิ์เพชร หมู่ที่ 16 
นางสกลุรัตน์เครื่องไชย หมู่ที่ 16 

ปลูกผักสวนครัว ภายในประเทศ 

น้ำอ้อยสด บ้านหนองระเวียง หมูท่ี่ 6 

 
ปลูกอ้อยพันธ์ุอู่ทอง 

เพื่อบบีน้ำขาย 
ภายในประเทศ 

เสื่อกก  บ้านดอนหวาย หมูท่ี่ 3 

บ้านงิ้ว   หมู่ที่ 4 

ตัดกก มาเหลาตาก
ให้แห้ง แล้วนำมา
ทอเสื่อ 

ภายในประเทศ 

ผ้าไหม บ้านหนองบัวคำ หมู่ที่ 5 

บ้านโนนหญ้านาง หมูท่ี่ 8 

เลี้ยงไหม เพื่อนำเส้น
ไหมมาถักทอ 

ภายในประเทศ 

ตะกร้าเชือกฟาง บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 ถักตะกร้าด้วยเชือก
ฟาง 

ภายในประเทศ 
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8.  ทรัพยากรธรรมชาต ิ

8.1 น้ำ 
ตำบลหนองระเวียง  มีแหล่งน้ำที่สำคัญ เช่น แม่น้ำลำจักราช   แม่น้ำลำฉมวก     
- แม่น้ำลำฉมวกเป็นแหล่งน้ำที่ได้รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวกเป็นแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแนวเขต
ระหว่างตำบลหนองระเวียง และตำบลนิคมสร้างตนเอง เกษตรกรได้รับประโยชน์ในการทำนา 
ปลูกอ้อย ปลูกพืชฤดูแล้ง  หมู่บ้านที่ได้รับประโยชน์โดยตรง ได้แก่ บ้านโนนหญ้านาง หมู่ที่ 8 
บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 7 บ้านใหม่ทิพย์ประชา หมู่ที่ 19 บ้านหนองกุฎีงาม หมู่ที่ 17 บ้านนาตาหิน 
หมู่ที่ 9  บ้านทรัพย์โพธ์ิงาม หมู่ที่ 20 และบ้านโนนสะเดาหมู่ที่ 10 
- แม่น้ำลำจักราชเป็นแหล่งน้ำที่ไหลมาจากอำเภอจักราช เป็นแหล่งน้ำที่ใช้เป็นแนวเขตระหวา่ง
ตำบลหนองระเวียง  ตำบลหนองพลวง  ตำบลจักราช บางส่วน  และตำบลธารละหลอด 
เกษตรกรได้รับประโยชน์ในการทำนา ปลูกอ้อย ปลูกพืชฤดูแล้ง  หมู ่บ้านที ่ได้รับประโยชน์
โดยตรง ได้แก่ บ้านดอนประดู่ หมู่ที่ 13 บ้านดอนหวาย หมู่ที่ 3 บ้านงิ้ว หมู่ที่ 4 บ้านหนองโสน 
หมู่ที่ 11 และบ้านโสนสะเดา หมู่ที่ 10 

8.2 ป่าไม ้
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา มีพืน้ที่ที่เป็นป่าลักษณะเสื่อมโทรม ป่าไม่
พุ่มขนาดเลก็  ใช้เป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์และเป็นแหลง่อาหารป่า 

8.3 ภูเขา 
ตำบลหนองระเวียง อำเภอพิมาย จงัหวัดนครราชสีมา ไม่มพีื้นที่ที่เป็นภูเขา   

8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
มีแหลง่น้ำธรรมชาติ  ที่สำคัญ  2  แห่ง  ได้แก่  ลำน้ำจักราช และลำน้ำฉมวก เป็น 

แหล่งน้ำที่สำคัญของตำบลหนองระเวียง  แต่ยังมีบางช่วงตืน้เขิน 
      มีพื้นที่ป่าเป็นป่าลกัษณะป่าไม้เบญจพรรณ  มีลักษณะป่าเสือ่มโทรม  ใหเ้ป็นทำเลเลี้ยงสัตว์และ
เป็นแหล่งอาหารป่า  มีพื้นที่ป่าประมาณ  900  ไร่  ได้แก่ป่าสาธารณะหนองขาม  ป่าช้าบ้านงิ้ว  ป่าชุมชนบ้าน
หนองบัวคำ  ป่าช้าบ้านหนองบัวคำ  ป่าวัดหนองระเวียง  ป่าสาธารณะหนองขามป้อมบ้านโนนหญ้านาง  ป่า
ดอนหัวแหลมบ้านหนองโสน  ป่าช้าบ้านเพชร  ป่าหนองเรอืบ้านดอนประดู่  ป่าช้าหนองกุฎีงาม  เป็นต้น 
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ส่วนที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื ่อวันที ่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
กำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพื ่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อ
รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามร ัฐธรรมนูญแห ่งราชอาณาจ ักรไทย ซ ึ ่ งจะต ้องนำไปส ู ่การปฏิบ ัต ิ เพ ื ่อให ้ประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ์ แนวโน้ม วิสยัทัศน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทนำ 

 การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ เป็น
ต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน  และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศ
ไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการ
พัฒนาที่สำคัญ อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่า
ศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจาก
การชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้าง
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เศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ ่มประสิทธิภาพในการผลิต  
ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
  นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทาย
สำคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่
ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพื้นที่ ซ่ึงเป็นหนึ่งในสาเหตุหลัก
ที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็น
ประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อม
ล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่าง
บูรณาการเพื ่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็วทั้งนี้  ปัญหา
ดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาด
ความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะที่
ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทาง
ความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ  ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดม่ัน
สถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี   ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น 
ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงข้ึน 
การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนา
แล้ว 

๒. ปัจจยัและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
  แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและ
เป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้านยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั ่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้
ความสำคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอื่น ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเช่ือมโยงกันหลายมิติ 
ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชน
กับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
กลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเช่ือที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายข้ัวอำนาจ หรือเกิดการย้าย
ข้ัวอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กร
ที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากข้ึนในการกำหนดกฎ ระเบียบ 
ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความมั ่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่ม
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เศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู ่ความเชื ่อมโยงในทุกระบบ  อาจก่อให้เกิดความเสี ่ยงด้าน
อาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย์  และการลักลอบเข้า
เมืองในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ได้ร ับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน  อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่าน้ี คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที ่ช่วยทำให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที ่จะกลับมาขยายตัวได้เข้ม แข็งข้ึน 
แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความ
หลากหลายเพิ่มมากขึ้น การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของ
สินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ  นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูง
วัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
สูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมี
รูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วง
อายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซ่ึงจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของ
ประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะ
เป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไปในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้
เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้นเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยที่ลดลง ซ่ึงปัจจัยด้านการ
เปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การ
เคลื ่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมีความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซ่ึงมีแนวโน้ม
ในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อ
แสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของ
ประชากรจากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้าย
ถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซ่ึงจะยิ่ง
ทำให้เกิดความเสี ่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย
นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรพัย์สิน 
ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคง
ด้านอาหารและน้ำ ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงใน
การสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบ
นิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการ
รักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รั บความสำคัญและ
ความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก
รวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที ่จะมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น
กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น  โดยกรอบการพัฒนาตาม
ข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีส
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จะได้รับการนำไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้นแนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพฒันา
ประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคง
ของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบ
การก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูล
ข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้าน
การสาธารณสุขในประเทศมีความสำคัญมากขึ้น อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมาก
ขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
ซ่ึงรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่
จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้
สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป  มี
ความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและ
บางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ำ  ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงต่อความม่ันคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุค
สมัยที ่เปลี ่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที ่จะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือ ง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมาก
ยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความ
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที ่จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศอย่างมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุม
ทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆ ใน
รูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ  เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความ
เกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ 
และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างมีความสุข มีอาชีพที่ม่ันคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และ
มาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบ
และปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนา
ทักษะฝีมือที ่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย  ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้าง
พื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถ
ยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบาย
ไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและ
ภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำ และนำไปสู่การเสริมสรา้ง
คุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วนนอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนิน
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ชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม  
พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เก่ียวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจน ขณะที่
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถ
อำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่อง
ตำแหน่งที ่ตั ้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับ
และสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจ
และรักษาความม่ันคงของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมี
การปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเรง่ให้มี
การปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มี
การส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคี  และลด
ความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับ
โครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั ้น ภายใต้เงื ่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื ่องที ่ต้องใช้
ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรับตัวซ่ึงจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิง
โครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์
ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ  และปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง  ๆ  อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการ
ขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น  ๆ  เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ 
ภารกิจและพื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกเพื่อให้การพัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างม่ันคง ม่ังคั่ง และ ยั่งยืน 

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
  “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลกั
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมเีกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจรญิเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี ่ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีความมั่นคง  หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัย
และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ  ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน 
ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
การเมือง เช่น ประเทศมีความมั ่นคงในเอกราชและอธิปไตย  มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยท ี ่มี
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พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่
ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและ
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพยีง
กับการดำรงชีวิต มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยู่อาศัยและความ
ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
  ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความ
ยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั ้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื ่อให้สามารถสร้างรายได้ทั ้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทำ
ธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที ่เป็นเครื ่องมือเครื ่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการ
ฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 
และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อม
มีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและใหค้วามสำคัญกับการมสี่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วน
ในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และ
ยั่งยืนโดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลาย
มิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 
  ๑) ความอยู่ดีมสีุขของคนไทยและสงัคมไทย 
  ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกจิ และการกระจายรายได ้
  ๓) การพฒันาทรพัยากรมนุษย์ของประเทศ 
  ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสงัคม 
  ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
  ๖) ประสิทธิภาพการบรหิารจัดการและการเข้าถึงการให้บรกิารของภาครัฐ 



25 
 

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  (๒)การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มผีลกระทบต่อความมัน่คง 
  (๓) การพฒันาศักยภาพของประเทศใหพ้ร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ่ความมั่นคงของ  
      ชาติ 
  (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถงึองค์กร 
                         ภาครัฐและทีม่ิใช่ภาครัฐ 
  (๕) การพฒันากลไกการบรหิารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
 ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งความสามารถในการแข่งขัน 

(๑) การเกษตรสร้างมลูค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกจิบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

 ๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
  (๑) การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิต ิ
  (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกจิ สังคม และเทคโนโลย ี
  (๓) การเสริมสร้างพลงัทางสังคม 
  (๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพฒันา การพึง่ตนเองและการจัดการ 
                         ตนเอง 
 ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  (๑) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิสเีขียว 
  (๒) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมเศรษฐกจิภาคทะเล 
  (๓) สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  (๔) พัฒนาพื้นที่เมอืง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมอืงที่
       เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
  (๕) พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  (๖) ยกระดบักระบวนทัศนเ์พื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
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๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
                         รวดเร็ว โปร่งใส 
  (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการ 
                         พัฒนา ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 
  (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน 
                         ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
  (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
  (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำ นึกมีความสามารถ 
                          สูงมุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ 
  (๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (๗) กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับบรบิทต่าง ๆ และมีเท่าที่จำเป็น 
  (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดทาข้ึนใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลีย่นแปลงอย่างรวดเรว็และเช่ือมโยงกันใกล้ชิดกันมาก
ข้ึน โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสรา้งภูมิคุ้มกนัและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมัน่คง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่ง
เป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู ่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับ
ภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง 
และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเช่ือมตอ่
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย 
๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
 ๑.๑ หลักการ 

๑.๒ จุดเปลี่ยนสำคัญในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
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๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สำคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒ 
๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

 ๓.๒. เป้าหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
 ยุทธศาสตร์ในแผนพฒันาฯ ฉบับที่ ๑๒ มทีั้งหมด ๑๐ ยทุธศาสตร ์โดยม ี๖ ยทุธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ป ีและอีก ๔ ยทุธศาสตร์ทีเ่ป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี ้ 

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลือ่มล้ำในสงัคม  

 ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพือ่การพัฒนาประเทศสู่ความมัง่ค่ัง   

       และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

       ในสังคมไทย  
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส ์ 
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นทีเ่ศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมอืระหว่างประเทศเพือ่การพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลือ่นแผนพฒันาฯ ฉบับที ่๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ ๑๒  

๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ➔  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบับทบทวน 
 ๑. สภาพท่ัวไป  
  ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และ
ลองติจูด ๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้าโขงเป็นเส้น
กั้นพรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

  ๑.๒ พ้ืนท่ีและลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่
ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบ
โคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่
ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนคร ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  
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  ๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื ้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วง
เดือนพฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทาให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนว
เทือกเขาดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขต
เงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ 
นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

  ๑.๔ การใช้ประโยชน์ท่ีดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ 
๑๕.๖๖ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที ่ทาการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพื้นที ่ใช้
ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นที่ภาค  

  ๑.๕ ทรัพยากรธรรมชาติ  

   ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้า ทาให้ขาดแคลนน้า และขาดธาตุอาหาร 
ใต้ดินมีเกลือหิน ทาให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพื่อการเกษตร  

   ๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุ่มน้าขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้าชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ 
กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ามลูทีจ่ังหวัดอุบลราชธานี 
แม่น้ามูล มีความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้าโขงที่จังหวัด
อุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้าอูน ลาน้าสงคราม ลาเสียว ลาน้าเลย ลาน้า
พอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้าบาดาล มีปริมาณน้าในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อช่ัวโมง 
ที่ความลึกของบ่อประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ใน
แอ่งโคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้าเค็ม  

   ๑.๕.๓ ป่าไม้ ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 
ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังตำกว่าค่า
เป้าหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่จะต้องมีพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะ
เป็น ป่าเบญจพรรณ  

๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  

 ๒.๑ โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่ประเทศเพ่ือนบ้าน สปป.
ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  

  ๒.๑.๑ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
  ๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
  ๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  

๒.๒ รถไฟ  
๒.๓ สนามบนิ  
๒.๔ ด่านชายแดน  

 ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ที ่อยู ่ระหว่างดำเนินการในภาค  ได้แก่ รถไฟ
ความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทางถนนจิระ-
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ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วง
บางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

๒.๖ บริการสาธารณูปโภค  
  ๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
  ๒.๖.๒ ประปา  

๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได ้
  ๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
  ๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
  ๓.๓ เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  
๔. ประชากรและสังคม 
  ๔.๑ ประชากรจำนวนประชากรของภาคมากท่ีสุดของประเทศ ป ี๒๕60 มีจานวน
ประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรอืร้อยละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มข้ึนจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมี
อัตราการเพิ่มข้ึนของประชากรในช่วงป ี๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยรอ้ยละ ๐.๓1 ต่ำกว่าประเทศที่มอีัตราการ
เพิ่มเฉลี่ยรอ้ยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสมีา มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จงัหวัด
อุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจงัหวัดขอนแก่น มปีระชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 
๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลาดับ    
  ๔.๒ แรงงาน แรงงานส่วนใหญ่มคีวามรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมี
สัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร รอ้ยละ 50.77 ของ
กาลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดบัประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อย
ละ 56.48 ในปี ๒๕60 มีความรูร้ะดับมัธยมต้น เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 
ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นรอ้ยละ ๑๑.96 ในป ี๒๕60 
แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มข้ึนเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในป ี๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในป ี๒๕๖๐ 
ระดับอุดมศึกษา เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในป ี๒๕๕5 เปน็ร้อยละ 9.56 ในปี ๒๕60 
  ๔.๓ การศึกษา  
  สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด 
แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจานวนนี้เป็น
สถาบันวิจัย ๑๒ แห่ง ซึ่งมากที่สุดในประเทศ  
  ๔.๔ สาธารณสุข  
  มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั ่วถึงทุกพื ้นท่ี  ในปี 2560 มีจานวน
โรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 แหง่ 
โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  
๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
  ๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้ม
ลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จานวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.9 ของ
พื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่มมากข้ึน โดย
จังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่ จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย 
และจังหวัดอุบลราชธานี  
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  ๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพิบัติการเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี ๒๕๕6-๒๕60 มี
จานวนการเกิดไฟป่าเพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี ๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จำนวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 
9,687 ไร่ ลดลงจาก ป ี๒๕๕6 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปี
ที่เกิดไฟไหม้ป่ามากที่สุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพื้นที่
ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ต่อปี 
๖. สภาวะแวดล้อม  
  ๖.๑ จุดแข็ง  

๖.๒ จุดอ่อน  
๖.๓ โอกาส  
๖.๔ ภัยคุกคาม  
๗. ปญัหาและประเดน็ท้าทาย 
๘. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า  ดินคุณภาพต่ำ ประสบ
อุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุม่ 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่  ๆ  ให้แก่
ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่สว่นอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะ
ยาว  
  ๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น้ำโขง”  
  ๘.๒ วัตถุประสงค์  

๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 
และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  

๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดี พึ่งพา
ตนเอง พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

๘.๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  

๘.๒.๔ เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า
โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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๘.๓ เป้าหมาย  
๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  

๘.๓.๒ สัมประสิทธิ ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  

๘.๔ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี้วัด ค่าฐาน 
ค่าเปา้หมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676 
ล้านบาท 

(ป ี2559) 

ขยายตัว 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่ำกว่า 
ร้อยละ 
3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.5ต่อป ี

สัมประสิทธ์ิความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446 
(ป ี2560) 

ลดลงต่ำ
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ำ
กว่า 

0.446 

ลดลงต่ำกว่า 
0.446 

 
  8.5.1 ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืน  
  8.5.2 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือ
ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม  

 
  8.5.3 ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ  การ
แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  8.5.4 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  
  8.5.5 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที ่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) เพื ่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
  8.5.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

 ➔  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูม ิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 
  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝ่าย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
บูรณาการนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 
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25กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการ
ประจาปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยทุธ์
จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ ่มจังหวัด  ประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 
2561 และเห็นชอบแนวทางการกาหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด  ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 
ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพื้นที่  หรือประเด็นร่วมของกลุ่ม
จังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่
กลุ ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 จึงได้ดาเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 
ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง 
และมุ ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน  (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
สถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  เพื ่อให้แผนพัฒนากลุ ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื ่อนไปได้ด้วยดีมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็น
การแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การ
กระตุ ้นให้เก ิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กล ุ ่มจ ังหวัดแผนพัฒนากลุ ่มจ ังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ 
ได ้ ร ับความเห ็นชอบจากคณะกรรมการบร ิหารงานกล ุ ่มจ ั งหว ัดแบบบ ูรณาการ  (ก .บ .ก .) ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2560 โดยสรุป
ประเด็นสำคัญ ดังนี้ 

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการทอ่งเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนเิวศน์ การ

      กีฬาที่มีช่ือเสียง 
4) เป็นประตสูู่อสีาน และเช่ือมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
 ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ทอ่งเที่ยวอารยะธรรมขอม และสงัคมเป็นสุข 
 ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่วการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
 ประเด็นการพัฒนาท่ี 3 ยกระดับการพฒันาคุณภาพชีวิต 

➔  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาท้องถ่ินมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  

ตำแหน่งทางยุทธศาสตร ์
 ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลงังานสะอาดในภูมิภาค 
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 ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล 
               ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 ๓.  เป็นแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพื่อปอ้งกันสถาบันหลกัของ 
               ชาติ 
 ๕.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มกีารบรหิารจัดการภาครัฐแบบบรูณาการอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสมีา  ระยะ  ๔  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 ๑.  เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจงัหวัดนครราชสีมา 
 ๒.  เพื่อพัฒนาสังคมให้เป็นเมอืงน่าอยู ่
 ๓.  เพื่อเพิ่มพูนความอุดมสมบรูณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 ๔.  เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามและป้องกันสถาบันหลักของ 
               ชาติ 
 ๕.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสงูอย่างมีประสทิธิภาพและประสิทธิผล 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ๑.  การพัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกจิ 
 ๒.  ยกระดับสังคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบรูณ์อย่างยัง่ยืน 
 ๔.  การเสริมสร้างความมั่นคงทกุมิติ  เพื่อปอ้งกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอัตรา
การเจรญิเตบิโตทาง
เศรษฐกจิ 

๑. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรอืนใน
จังหวัด (%) 
๒. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 

๑. ส่งเสรมิอาชีพเสรมิเพือ่เพิม่
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกจิพอเพียง 
 
๒. ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
๓. ส่งเสรมิการสร้างมลูค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตร
ต้นทาง กลางทางและปลายทาง 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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๓. จำนวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพื้นที่(ครัวเรือน) 

๔. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาจงัหวัด 
๕. ส่งเสรมิการนำวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มา
เพิ่มศักยภาพในการผลิต 
๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

๒. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกจิ 

๔. อัตราการว่างงาน 
(%) 
๕. อัตราส่วนหนีเ้ฉลี่ย
ต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ย
ของครัวเรอืน (%) 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
๙. ส่งเสรมิความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของ
ครัวเรือน 

 ๓. เพื่อเพิม่ขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
 
 
๘. จำนวน
ผู้ประกอบการด้าน
นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิม่ขึ้น 
(ราย) 
 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และผู้ประกอบการ
ใหม่ทางธุรกิจเทคโนโลยี (Tech 
Startup)ของจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและ
บริการ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ยกระดับสังคม ให้เป็น
เมืองหน้าอยู่ 

๑. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ำ 

๑. ร้อยละของ
ประชากรที่อยู่ใต้เส้น
ความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธ์ิการ
กระจายรายได้ (Gini 
Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้
ลดรายจ่าย 
 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่างทั่ง
ถึง และได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก
จากโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ 
รวมทั้งระบบป้องกันภัยที่เอ้ือต่อการ
กระจายเศรษฐกิจ 

๒. เพื่อพฒันา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสงัคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อ
สำนักงานแรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความ
ครอบคลมุของบัตร
ประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 
  

๓. ส่งเสรมิการเข้าถึงระบบสงัคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสรมิการจัดบริการ
สาธารณะสุขทีม่ีคุณภาพและ
สามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลมุ 

๕. จำนวนศูนย์
ช่วยเหลือสัตว์เรร่่อนใน
พื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

๕. ส่งเสรมิการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เรร่่อนในพื้นทีจ่ังหวัด
นครราชสีมา 

 ๓. เพื่อสร้างความคุ้ม
กันให้กับสังคม 

๖. ระดับความสำคัญ
ของหน่วยงาน ที่จัด
กิจกรรมสง่เสริมด้าน
ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
(ครั้ง) 
๗. ร้อยละของผูป้ระสบ
ปัญหาทางสังคมที่ขอรบั
บริการได้รับบรกิารทาง
กฎหมาย (%) 

๖. ส่งเสรมิใหส้ังคมมีภูมิคุ้มกัน
ทางสงัคม 
 
 
๗. ส่งเสรมิและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วน
ราชการทีร่ับผิดชอบทางภารกจิที่
กฎหมายกำหนด 

๔. เพื่อใหป้ระชาชน 
เข้าถึงโอกาสทาง
เศรษฐกจิและสังคม 

๘. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) 
(ปี๒๕๕๙ แพทย์ ๖๒๖ 
คน ประชากร 
๒,๖๒๙,๙๗๙ คน) 
๙. อัตราส่วนทันตะ
แพทย์ต่อประชากร (ทัน
ตะแพทย์/คน) 
 

๘. ส่งเสรมิการให้มกีารผลิต
แพทย ์
 
 
 
๙. ส่งเสรมิใหม้ีการผลิตและ
พัฒนาทันตะแพทย์เพิม่เพื่อ
รองรับภาวะผูสู้งอายุของจงัหวัด 
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๑๐. อัตราส่วนพยาบาล
ต่อประชากร (พยาบาล/
คน) 
 
๑๑. ประชาชนนักศึกษา
และบุคลากรด้านดิจิทลั
ได้รับความรู้และ
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยี
ดิจิทัล (คน) 
๑๒. จำนวนปีการศึกษา
เฉลี่ยประชากรไทยอายุ 
๑๕-๕๙ ปี  
๑๓. อัตราการไดร้ับงาน
ทำของบัณฑิตที่จบ
ภายใน ๑ ปี (%) 
 
๑๔. อัครการว่างงาน
ของประชากร (ปี ๕๘) 
(%) 
 
 
 
๑๕. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-
net ม. ๓ (คะแนน) 

๑๐. ส่งเสริมใหม้ีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพิ่มข้ึน 
๑๑. ส่งเสริมการสร้างทกัษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทลัแกป่ระชาชน 
ทุกสาขาอาชีพ 
 
๑๒. ส่งเสริมใหป้ระชากรศึกษา
ในและนอกระบบ 
๑๓. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แกป่ระชากรใน
ทุกพื้นที่ ในทุกด้าน 
๑๔. ส่งเสริมและแนะนำความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบ
ใหม ่
๑๕. ส่งเสริมใหม้ีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพือ่ลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
๑๖. ส่งเสริมการเรียนการสอน
ของครูเพือ่ให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
กำหนด 

 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

๑. เพื่ออนรุักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๒. เพื่อใช้พลงังาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พื้นที่ป่าไม้ในจงัหวัด 
๒. ปริมาณขยะในจงัหวัด 
(ตัน) 
๓. การจัดการน้ำเสีย (จำนวน
ระบบ) 
๔. พื้นที่บรหิารจัดการน้ำ
เพิ่มข้ึน (ไร่) 

๑. ปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้
ประชาชนได้ตะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรป่าไม ้
๒. การอนุรกัษ์และพื้นฟู ป่าไม ้
๓. การรณรงค์ใหป้ระชาชน 
และผูป้ระกอบการสำนึก
รับผิดชอบต่อสังคมเกี่ยวกับ
การลดปรมิาณขยะ 



37 
 

๕. ความยาวสะสมของเข่ือน
ป้องกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง 
(เมตร) 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพื้นที่
ระบบป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่
ชุมชน (%) 
๗. สัดส่วนปริมาณการใช้
น้ำมันเช้ือเพลิงเพื่อ
ยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร/คน) 
 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าภาคครัวเรือนต่อ
ประชากร (ล้านกโิลวัตต์/คน/
ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้
ไฟฟ้าในภาคที่ไม่ใช่ครัวเรือน
ต่อ GPP (กิโลวัตต์-ช่ัวโมง/
ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นำ
มันเช้ือเพลิงใน
ภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/ล้าน
บาท) 

๔. การจัดหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการกำจัดขยะ 
๕. ส่งเสรมิให้ อปท. มรีะบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. ส่งเสรมิใหม้ีการบรหิาร
จัดการน้ำทั้งในเขตชลประทาน
และนอกเขนชลประทาน 
๗. เพิ่มสิง่ก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิง่ตามแม่น้ำลำ
คลองสายหลักของจังหวัด 
๘. พัฒนาระบบป้องกันน้ำท่วม
ในพื้นที่ชุมชนเมือง 
๙. รณรงค์ใหป้ระชาชนลดการ
ใช้ยายพาหนะส่วนตัว โดย
เปลี่ยนมาใช้รถสาธารณแทน 
๑๐. รณรงค์ใหป้ระชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ใหป้ระชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๒. รณรงค์ใหผู้ป้ระกอบการ
ลดช่ัวโมงการผลิตลงในบาง
ช่วงเวลา 

 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การเสริมสรา้ง
ความมั่นคงทุกมิติ
เพ่ือปกป้อง
สถาบันหลักของ
ชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสรมิสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

๑. จำนวนตำบลทีเ่ข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจถึงความสำคัญ
ของสถาบันหลัดของชาติ 
(ตำบล) 

๑. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ 
๒. ส่งเริม พฒันาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำร ิ
๓. ส่งเสรมิการเรียนรูห้ลกัการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชดำร ิ
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๒. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิต ิ
 

๒. จำนวนตำบลทีเ่ข้าร่วม
โครงการ/กจิกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลทีเ่ข้าร่วม
โครงการ/กจิกรรมเครือข่าย
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ทุกมิติ (ตำบล) (ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาแรงงานต่างด้าวผิด
กฎหมายและการค้ามนุษย ์
๖. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการบุกรกุทำลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยกอ่การร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 
๘. การป้องกันลการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม ่
๙. การป้องกันและการ
แก้ปัญหาภัยพิบัต ิ
๑๐. การป้องกันและรกัษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
๑๑. ส่งเสริมและสร้าง
เครือข่าย 

๓. เสรมิสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

๔. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ตำบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมสี่วนร่วม 
(ตำบล) 

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปอง
ดองสมานฉันท์ ของประชาชน 
หรือนกัเรียน นักศึกษา ใน
จังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมสี่วนร่วม
ของทุกส่วนภาค 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวชี้วัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัตริาชการ 

๑. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
๒. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงน้ำประปา (%) 
๓. ร้อยละของครัวเรือนที่
เข้าถึงไฟฟ้า (%) 
๔. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
๕. จำนวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
๖. ร้อยละความสำเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
๗. ร้อยละของภาษีท้องถ่ินที่
จัดเกบ็รายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

๑. เพิ่มขีดความสามารถ
การใหบ้ริการภาครัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. เพิ่มขีดความการ
จัดเกบ็รายได้ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

๘. ร้อยละความพงึพอใจของ
ประชาชนต่อประสทิธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

๓. การพัฒนาบุคลากร 
๔. การปรับปรงุระบบ
สารสนเทศ 
๕. การปรับปรงุวัฒนธรรม
องค์กร 
๖. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
๕ ยุทธศาสตร ์

รวม 
๑๕ เป้าประสงค ์
เชิงยุทธศาสตร ์

รวม ๔๖ ตัวชี้วัด รวม ๖๑ กลยุทธ ์
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สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เปา้ประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

๑) เพื่อเพิ่ม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกจิของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพฒันา
สังคมให้เป็นเมอืง
น่าอยู ่

๓) เพื่อเพิ่มพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ 

๕) เพื่อให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

๑) การพฒันา
และเพิม่
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกจิ 

๒) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู ่

๓) บรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมให้มี
ความสมบรูณ์อย่าง
ยั่งยืน 

๔) การเสรมิสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน
ของประชาชน 

๕) การพฒันา
ระบบการบรหิาร
บรหิารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์
 

๓ เป้าประสงค์ ๔ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๓ เป้าประสงค์ ๒ เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 
 

๘ ตัวช้ีวัด ๑๕ ตัวช้ีวัด ๑๐ ตัวช้ีวัด ๕ ตัวช้ีวัด ๘ ตัวช้ีวัด 

 
กลยุทธ ์
 

๑๔ กลยุทธ์ ๑๖ กลยุทธ์ ๑๒ กลยุทธ์ ๑๓ กลยุทธ์ ๖ กลยุทธ์ 
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๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวท าง
พระราชดำริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่
ดี  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  โดย
ปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  
ดังนี้ 
 ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
  ๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ำ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
เมื่อปี ๒๕๓๘ เพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
  ๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อ
การอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 
  ๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   ๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผูม้ีคุณภาพมีทักษะ
และศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรบัประชาคมอาเซียน 
   ๒.๓)  สนับสนุนให้มกีารนำระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้เป็นเครือ่งมอืและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
   ๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนกัถึงความสำคัญของการเข้าสู่
ประนะชาคมอาเซียนในทกุด้าน  

๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
 ๓)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 

๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรงุพันธ์ุพืชและเมล็ดพันธ์ุพืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร
อุตสาหกรรม  เกิดพันธ์ุพืชใหม่ๆ  ที่มีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกบัหน่วยงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 

๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรบัปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมอืและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
๓.๔)  ส่งเสริมสนบัสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถ่ินใหม้ีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่วย

และเพือ่การอนุรักษ์  
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๔)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้

เข้มแข็ง 
๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔.๔)  ส่งเสริมพฒันาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถ่ิน   
๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความ

ต้องการของประชาชนในพื้นที ่
๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท้ี่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  

สร้างช่ือเสียงใหก้ับจังหวัดนครราชสมีา  
 ๕)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ่้าน (อสม) 
  ๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
  ๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามขั้นตอนและวิธีการทางการ
แพทย์ 

๖)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๖.๑)  ส่งเสริมสนบัสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความ
จำเป็นและความต้องการของประชาชน 

๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  ๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  
เพื่อสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
  ๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความ
ปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

๗)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
  ๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถ่ินโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเช่ือมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
  ๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้าน
การท่องเที่ยว  และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มข้ึน 
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  ๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
  ๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
  
๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  ๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบรหิารงานภายในองค์กร   
  ๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ไดร้ับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพิ่มพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสทิธิภาพ การทำงานใหเ้กิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกบั
ประชาคมอาเซียน 
  ๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพื่อพัฒนาทอ้งถ่ิน สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
  ๘.๕)  เปิดโอกาสใหป้ระชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพฒันาจงัหวัดนครราชสีมา 

๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 ๙)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๙.๑)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
  ๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมอืกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลอืผูป้ระสบภัย 
  ๙.๓)  ส่งเสริมและสนบัสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานทีส่ำคัญ  
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
  ๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดต้ังและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 ๑๐)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๐.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรกัษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหลง่น้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้
มีความอุดมสมบรูณ์ 
  ๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปญัหามลพิษและปญัหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ   
  ๑๐.๓)  จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมลูฝอยและสิง่ปฏิกลู 
๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุม่อาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยี
ทางการแพทย์ กลุ ่มเครื ่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  กลุ ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที ่เชื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
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เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียด
ไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กล ุ ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลย ีช ีวภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

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

๓. กลุ่มเครื ่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ ่นยนต์ และระบบเครื ่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาทิ เทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทคโนโลย ี สมองกลฝ ั งต ั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ  
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เช่ือมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ  เทคโนโลย ีการออกแบบ (Designtech) ธ ุรก ิจไลฟ ์สไตล์ (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
        “พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ประสานความร่วมมอืทกุภาคส่วน  
          ประชาชนล้วนอยู่ดีมีสุข    ปลุกจิตสำนึกด้านสิง่แวดล้อม 
          มีความพร้อมด้านบรหิารจัดการที่ดี   มีแหล่งน้ำอุดม” 
2.2  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
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 1) ยุทธศาสตร์ที่  1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 2) ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 
 3) ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาด้านสังคมและการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 4) ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 5) ยุทธศาสตร์ที่  5 การพัฒนาด้านอนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6) ยุทธศาสตร์ที่  6 การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ 
2.3 เป้าประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 
 1) เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานรวมถึงการบริการสาธารณูปโภคที่ครอบคลุมทกุพื้นที่ 

2) ประชาชนมีอาชีพที่มั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต โดยยึดหลักเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
3) ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม  
    ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี รวมถงึการกีฬานันทนาการ 
4) การบริหารงานขององค์กรมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
5) การอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม ป้องกันไม่ใหเ้กิดมลภาวะหรือภาวะมลพิษและพัฒนาฟื้นฟู 
    สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
6) มีแหลง่น้ำอุดมสมบรูณ์ เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอยา่งเพียงพอ 

 2.4 ตัวชี้วัด 
 1) มีการสร้างพัฒนาปรบัปรุงซอ่มแซมโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
         การคมนาคมให้ได้มาตรฐาน 
 2) ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิม่ขึ้น 
 3) ระดับความสุขของคนในครัวเรือนเพิ่มข้ึน 
 4) การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
 5) มีการดำเนินโครงการหรือความสำเร็จของโครงการ กจิกรรมที่อนุรกัษ์ พัฒนาฟื้นฟู 
        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 
 6) มีจำนวนแหลง่น้ำในพื้นที่ตำบลหนองระเวียงอุดมสมบรูณ์ 
2.5 ค่าเปา้หมาย 

  1) ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในการดำเนินโครงการวางระบบการพัฒนาด้าน 
              โครงสร้างพื้นฐานตามความต้องการของประชาชน และการใช้ประโยชน์จากการก่อสร้าง  
             ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคม 

2) ระดับความสำเรจ็ของโครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการตามกลุม่เป้าหมาย และร้อยละความ 
   พึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการ กิจกรรมพฒันาอาชีพ กิจกรรมสง่เสรมิให ้
   ความรู้ด้านการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
3) ระดับความสำเรจ็ของโครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการตามกลุม่เป้าหมาย และร้อยละความ 
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   พึงพอใจของประชาชนในการดำเนินโครงการ กิจกรรมส่งเสริมพฒันาคุณภาพชีวิต 
4) ระดับความสำเรจ็ของโครงการกจิกรรม และร้อยละความพึงพอใจของประชาชน     
5) ร้อยละความพงึพอใจของประชาชน ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ พฒันาฟื้นฟู 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6) ร้อยละความพงึพอใจของประชาชน ในการดำเนินโครงการ กิจกรรมพัฒนาแหลง่น้ำ 

     2.6 กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    กลยุทธ์ 
    แนวทางที่ 1   พัฒนาและบำรุงรักษาถนน 
    แนวทางที่ 2   พัฒนาและบำรุงทางระบายน้ำ  คู คลอง 
    แนวทางที่ 3   พัฒนาระบบด้านสาธารณูปโภค รวมถึง  ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง / ระบบ 

                  ระบบน้ำประปา 
         ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพฒันาด้านเศรษฐกจิ  

          กลยุทธ์  
แนวทางที่ 1  ส่งเสริมพฒันาอาชีพและสนบัสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนาบุคลากรองค์กรต่าง ๆ   
                   ในชุมชน 
แนวทางที่ 2  ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเทคนิค วิธีการและสง่เสรมิการดำเนินชีวิตโดย 
                 ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางที่ 3  ส่งเสรมิการผลิตสนิค้าเกษตรและอุตสาหกรรมในครัวเรอืนเพือ่เตรียมสู่ครัวโลก             

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพฒันาด้านสงัคมและการพฒันาคุณภาพชีวิต 
          กลยุทธ์  

     แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการศึกษา 
      แนวทางที่ 2  ส่งเสริมการสาธารณสุข 
               แนวทางที่ 3  ส่งเสริมศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
               แนวทางที่ 4  ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน 
               แนวทางที่ 5  ส่งเสริมกีฬา และ นันทนาการ 
               แนวทางที่ 6  การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
               แนวทางที่ 7  สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
               แนวทางที่ 8  สังคมสงเคราะห ์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาดา้นการเมืองการบริหารกลยทุธ์  
               แนวทางที่ 1  จัดให้มีการส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมืองการบริหาร 
     แนวทางที่ 2  บริหารจัดการที่ดเีพิ่มประสิทธิภาพในการบรหิาร 
               แนวทางที่ 3   พัฒนา ปรบัปรุงระบบข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้ที่  

            ทันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
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              แนวทางที่ 4  ส่งเสรมิและพัฒนาศักยภาพของบคุลากรให้มีความรู้ความสามารถ  
          มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีต่อการให้บริการและการปฏิบัติหน้าที ่

              แนวทางที่ 5  จัดให้มีการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลยุทธ ์   
   แนวทางที่ 1  ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพิม่พื้นทีส่ีเขียว รวมถึงดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม 

         อย่างยั่งยืน 
    แนวทางที่ 2  จัดให้มีการกำจัดขยะมลูฝอยและสิ่งปฏิกูลให้ถูกสุขลักษณะ 
             แนวทางที่ 3  ดูแลรักษาป้องกันการบุกรกุทีส่าธารณะ รวมถึงการสร้างสวนสาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาดา้นแหล่งน้ำกลยุทธ ์  
             แนวทางที่ 1  พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติและจัดหาเพิ่ม  
    แนวทางที่ 2  จัดให้มกีารก่อสร้างฝายน้ำล้นและก่อสร้าง ซ่อมแซมประตูเปิด-ปิดบาน  
                              ระบายน้ำ 
            แนวทางที่ 3  จัดหาและพฒันาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์

1) เป็นแหล่งพฒันาโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน 
2) เป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจของชุมชนโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3) เป็นแหล่งพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชน ด้านการศึกษา ศาสนา  
    ขนบประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน และสาธารณสุขที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน  
4) เป็นแหล่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติเป็นทุนและสามารถป้องและแก้ไขปญัหาสิ่งแวดล้อม 
5) เป็นแหล่งที่มีแหล่งน้ำอุดมสมบรูณ์ 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 

➢ พันธกิจ  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ ระบบสาธารณูปโภค  รวมถึง การบริหาร 
   จัดการน้ำ ให้ได้รบัการบริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบล 
➢ เป้าประสงค ์ เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐาน รวมทัง้การบรกิารสาธารณูปโภคที่ครอบคลุม 

             ทุกพื้นที่ 
➢ ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์

1. ถนนที่ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 
2. แหล่งน้ำ เหมอืงส่งน้ำ คลองส่งน้ำ มกีารปรบัปรุงขยายขุดลอก หรือขุดใหม่เพิ่มข้ึน 
3. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค รวมถึงระบบไฟฟา้ ระบบน้ำประปาเพิม่ขึ้น 
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➢ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์  

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง ปรับปรงุซ่อมแซม บำรุงรักษาถนน ท่อ 
  ระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้มมีาตรฐานและใช้งานได้ 

จำนวนเส้นทางถนนที่ได้มาตรฐานเพิม่ขึ้น 

2.พัฒนาและบำรงุทางระบายน้ำ คู คลอง 
 

 

จำนวนลำน้ำ คลองส่งน้ำ เหมืองสง่น้ำ ทาง
ระบายที่ได้มาตรฐาน และสามารถระบายน้ำไหล
สะดวก และกกัเกบ็น้ำท่วมล้นได้ดีเพิ่มข้ึน 

3.พัฒนาระบบด้านสาธารณูปโภค รวมถึงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบน้ำประปา 

ได้รับการบรกิารด้านสาธารณูปโภคเพิม่ขึ้น 

 
 

➢ ความเชื่อมโยง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
1. ยุทธศาสตร์จงัหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่   
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

➢ พันธกิจ    สร้างความมั่นคงของเศรษฐกจิชุมชน การสง่เสรมิภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
➢ เป้าประสงค ์ ประชาชนมีอาชีพทีม่ั่นคง มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพดำรงชีวิตโดยยึดหลกั  

เศรษฐกจิพอเพียง 
➢     ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน 
➢ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์  

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสรมิพัฒนาอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ พัฒนา
บุคลากรองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน 

จำนวนโครงการ/กจิกรรม 

2.ส่งเสริมให้ความรู้และพัฒนาเทคนิค วิธีการและสง่เสริม
การดำเนินชีวิตโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จำนวนโครงการ/กจิกรรม 

3.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือน 

จำนวนโครงการ/กจิกรรม 
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➢ ความเชื่อมโยง   
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและเพิม่ศักยภาพการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านการสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

➢ พันธกิจ พัฒนาให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึนทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้าน
สังคม ด้านศาสนา วัฒนธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมที่เปลีย่นแปลงเปน็พลวัตร อย่างรู้เท่าทัน 

➢ เป้าประสงค ์ ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน ทั้งด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสังคม 
ด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณี รวมถึงการกีฬา นันทนาการ 

➢ ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์
1. ระดับความสุขเฉลี่ยของคนในครัวเรอืนเพิม่ขึ้น 

➢ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการศึกษา 

 
มีเด็กก่อนวัยเรียนเข้ารับการพฒันา
การศึกษา ตามเกณฑม์าตรฐานเพิ่มข้ึน 

2. ส่งเสริมการสาธารณสุข จำนวนประชาชนมสีุขภาพและอนามัยดี
ผ่านเกณฑ์ช้ีวัดเพิม่ขึ้น 

3. ส่งเสริมศาสนา เสรมิสร้างคุณธรรมจริยธรรม จำนวนประชาชนมีการเข้ารบัการฝกึอบรม
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มข้ึน 

4. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ิน จำนวนประชาชนปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนา  
และอนุรกัษ์วัฒนธรรมประเพณีเพิม่ขึ้น 

5. ส่งเสริมกีฬา และ นันทนาการ จำนวนประชาชนมสีุขภาพและมกีารออก
กำลังกายเพิ่มข้ึน 

6. การรกัษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและ
การสง่เสรมิการมีส่วนร่วมและดำเนินการ
ป้องกันและแกป้ัญหาความยากจนและไข
ปัญหายาเสพติด 

ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยส์ิน สามารถลดปญัหาผลกระทบ
ความเดือดร้อนของประชาชน 

7. ดูแลเด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
และผู้ด้อยโอกาส 

เด็ก สตรี ผู้สงูอายุ ผู้พิการ ผูป้่วยเอดส์ และ
ผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเพิ่มข้ึน 
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➢ ความเชื่อมโยง   
3. ยุทธศาสตร์จงัหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่  2 ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
ยุทธศาสตร์ที่  4 การเสรมิสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพือ่ปกปอ้งสถาบันหลักของชาติ และความ 
                    ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์ที่ 7  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวศาสนา วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา 
ยุทธศาสตร์ที่ 8  ด้านการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
ยุทธศาสตร์ที่ 9  ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 

➢ พันธกิจ พัฒนาการปฏิบัติราชการให้มปีระสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตามหลักเกณฑก์าร
บรหิารกจิการบ้านเมืองที่ด ี  

➢ เป้าประสงค ์ การบริหารงาขององค์กรมปีระสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมอืง  
➢                    ที่ด ี
➢ ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์

การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมปีระสิทธิภาพและประสทิธิผลเพิม่ขึ้น 
➢ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์  

 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.จัดให้มกีารส่งเสริมการมสี่วนร่วมทางการเมืองการ
บรหิาร 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

2.บรหิารจัดการที่ดีเพิม่ประสทิธิภาพในการบริหาร จำนวนโครงการ/กจิกรรม 
 

3.พัฒนา ปรบัปรุงระบบข้อมลูข่าวสาร เทคโนโลยี 
เครื่องมือเครื่องใช้ทีท่ันสมัย เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
-จำนวนครั้งที่ดำเนินการ 
-จำนวนครั้งที่จัดหาพสัด ุ

4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถ  มีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดี
ต่อการใหบ้รกิารและการปฏิบัตหิน้าที่ 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรม 

5.จัดให้มกีารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย -จำนวนโครงการ/กิจกรรม 
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➢ ความเชื่อมโยง   
5. ยุทธศาสตร์จงัหวัด  6 การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   ด้านการพฒันาการศึกษา 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการพฒันาสงัคม 
ยุทธศาสตร์ที่  8   ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 

➢ พันธกิจ   พัฒนาอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สามารถแก้ไขปัญหา 
                  มลภาวะหรือภาวะมลพิษ 

➢ เปา้ประสงค ์  การอนุรักษ์สิง่แวดล้อมป้องกันไม่ใหเ้กิดมลภาวะหรอืภาวะมลพิษ และพฒันาฟื้นฟู 
                       สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
➢  ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์

1. ประชาชนในชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
➢  กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์ 

 
กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ส่งเสริมการปลูกป่าไม้เพิม่พื้นทีส่ีเขียว รวมถึง
ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยัง่ยืน 

ชุมชนน่าอยู่ข้ึน 

2.  จัดให้มีการกำจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลูให้ถูก
สุขลักษณะ 

ขยะในชุมชนลดลง 

3. ดูแลรักษาปอ้งกันการบุกรกุทีส่าธารณะ รวมถึง
การสร้างสวนสาธารณะ 

การบุกรุกที่สาธารณะลดลง 
ประชาชนมีสถานที่พักผ่อนหยอ่นใจ 
และออกกำลงักาย 

 

➢ ความเชื่อมโยง   
1. ยุทธศาสตร์จังหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยกระดบัสงัคมใหเ้ป็นเมืองน่าอยู ่
ยุทธศาสตร์ที่  3  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมให้มีความสมบูรณ์ 
                       อย่างยั่งยืน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 10   ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่  6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ำ 
➢ พันธกิจ  พัฒนาแหล่งน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ของตำบล 
➢ เป้าประสงค์  แหล่งน้ำสามารถกักเก็บน้ำได้อย่างมาตรฐานทุกพื้นที่ของตำบล 

 
➢ ตัวชี้วัดระดับเปา้ประสงค ์

1. มีแหลง่น้ำอุดมสมบูรณ์ 
2. เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรอย่างเพียงพอ 

➢ กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และ ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์  
 

กลยุทธ์ / แนวทางการพฒันา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาแหลง่น้ำธรรมชาติและจัดหาเพิ่ม  แหล่งน้ำอุดมสมบรูณ์ 
2.จัดให้มกีารกอ่สร้างฝายน้ำล้นและก่อสร้าง ซ่อมแซม
ประตเูปิด-ปิดบานระบายน้ำ 

เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำการเกษตรในช่วง
ฤดูแล้ง 

 
➢ ความเชื่อมโยง   
1. ยุทธศาสตร์จงัหวัด  

ยุทธศาสตร์ที่  3   บรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบรูณ์ 
                       อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ยุทธศาสตร์ที่  1   ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชดำริ 
 

3. การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ( จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ อุปสรรค ) 
ปัจจัยภายใน ดา้นจุดแข็ง ( Strength – S )   

1) ศักยภาพด้านที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง มีเส้นทาง 
คมนาคมสายพิทกัษากร-โนนคอย ถือเป็นตำบลมีการใช้เส้นทางในการบรรทุกผลผลิตเข้าโรงงานอุตสาหกรรม 
มาก 

2) เป็นแหล่งผลิตทางการเกษตรที่มีศักยภาพ สามารถพฒันาไปสู่เกษตรปลอดภัย  
สามารถสร้างรายได้ และเพิ่มมลูค่าผลิตผลทางการเกษตรทีม่ีคุณภาพ เช่น การปลูกออ้ย ปลกูมันสำปะหลงั 

3) มีแหลง่น้ำไหลผ่าน เช่น ลำน้ำจกัราช ลำฉมวก  สามารถพัฒนาไปสูร่ะบบการ 
บรหิารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการแก้ไขน้ำท่วม และพัฒนาไปสูร่ะบบการควบคุมน้ำและผันน้ำ
เพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งน้ำแลง้ 
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4) มีศูนย์ข้าวชุมชนผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าวพันธ์ุดีบ้านดอนหวาย สามารถผลิตพันธ์ุข้าว  
และอนุรกัษ์พันธ์ุข้าวพื้นเมือง ขยายพันธ์ุข้าวสร้างรายได้และสร้างเครอืข่ายระดบัตำบล ระดับอำเภอ 

5) มีเทศกาล ประเพณี วัฒนธรรมทีส่นับสนุนกจิกรรมการทอ่งเที่ยว โดยเฉพาะงาน 
แข่งเรือประเพณี 7 ฝีพาย ช่วงเทศกาลออกพรรษา ที่มีการจดัทุกปี เพือ่อนุรกัษ์ และสนบัสนุนงานประเพณี
การแข่งเรือยาวอำเภอพมิาย เป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว รวมทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของตำบล สามารถ
สร้างงาน อาชีพ และรายได้แก่คนในพื้นที ่
ปัจจัยภายใน ดา้นจุดอ่อน ( Weakness – W )   

1) พื้นฐานทางเศรษฐกิจส่วนใหญอ่ยู่ในภาคการเกษตร โดยเน้นการเกษตรแบบ 
เชิงเดี่ยว   จึงทำใหส้่งผลต่อการผลิต และกลไกการตลาด อีกทั้งระบบชลประทาน ไม่ครอบคลุมในพื้นที่ การ
บรหิารจัดการน้ำยงัไม่เพียงพอ  ประกอบกับทำนาปี พึ่งน้ำฝนตามธรรมชาติ ทำใหร้าคาตกต่ำ ส่งผลประชาชน
มีรายได้ไม่แน่นอน 

2) กิจกรรมภาคการเกษตรโดยรวมยงัใช้สารเคมีเกินความจำเป็น และยงัไม ่
ปรับเปลี่ยนวิธีการในการทำการเกษตร ก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อทรัพยากร ธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และ
สุขภาพของประชาชน 

3) มีปัญหาทางด้านสังคมที่ต้องเฝ้าระวัง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อครอบครัว และ 
ชุมชน เช่น ปัญหายาเสพติด  มีแนวโน้มจากสถานการณ์ปญัหายาเสพติดเพิม่ขึ้น  ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของ
เด็กและเยาวชน   

4) มีปัญหาการขัดแย้งระหว่างผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ อันเนื่องมาจาก 
การเลือกตัง้ ระดับท้องถ่ิน ระดบัประเทศ  ส่งผลทำให้ไม่เอือ้ต่อการพฒันาท้องถ่ิน 

5) การเตรียมความพรอ้มในการรบัปัญหาภัยทางธรรมชาติยงัไม่เพียงพอ ไม่ 
สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มที่ จึงเกิดปญัหาการปรับตัวและแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่างๆที่เกิดข้ึนไม่ดีพอ 

6) บุคลากร เจ้าหน้าที่ปฏิบัตงิานขององค์การบรหิารส่วนตำบลหนองระเวียง ไม่ 
พอเพียงตอ่ภารกจิ อำนาจหน้าที่ตาม พรบ. จัดต้ัง และ บุคลากรที่ปฏิบัตงิานยังขาดความเช่ียวชาญ ในการ
พัฒนาท้องถ่ิน หรือการแก้ไขปญัหา และการให้บริการแกป่ระชาชน   ยังไม่ดีพอ 
ปัจจัยภายนอก ดา้นโอกาส  ( Opportunities – O )     

1) จังหวัดนครราชสีมามีนโยบายเอื้อต่อการพฒันาและแก้ไขปัญหาของท้องถ่ินใน 
ภาพรวม 

2) กระแสการรวมตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ส่งผลให้ตำบลต้องม ี
การเตรียมความพร้อมในการด้านการตลาด และ ฐานผลิตร่วม เพื่อการบูรณาการ และเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันการผลิตกับเศรษฐกิจระดับต่าง ๆ 

3) กรอบการพฒันาของแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสมีา มีความสอดคล้องกับทิศ 
ทางการพัฒนาทอ้งถ่ิน ซึ่งทำใหส้ามารถขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ิน และทำให้บรรลุตาม
วิสัยทัศน์ที่กำหนดได้ 
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4) มีหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ แบบบรูณาการ เช่น  
สำนักงานพฒันาชุมชนอำเภอพมิาย สำนักงานเกษตรอำเภอพิมาย สำนักงานสาธารณสุข เป็นต้น ทำให้การ
พัฒนาท้องถ่ิน ประสบความสำเร็จ ตามวิสัยทัศน์ ที่วางไว้ 
ปัจจัยภายนอก ดา้นอุปสรรค  ( Threats – T )   

1) การจัดสรรงบประมาณจำนวนจำกัด และ ล่าช้า  ทำให้เป็นข้อจำกัดในการ 
ดำเนินกิจกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 

2) ระเบียบของทางราชการบางประการมีขั้นตอนมากไม่เอือ้ต่อการพฒันา และ  
หนังสือสัง่การไม่สอดคล้องกับระเบียบในการแก้ไขปัญหาเรง่ด่วนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองระเวียง 

3) รัฐบาลเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้นโยบายการพัฒนาขาดความต่อเนื่อง 
4) ผลกระทบจากปจัจัยภายนอก โดยเฉพาะการแพรร่ะบาดของโรคอบุัติใหม่ –  

อุบัติซ้ำ ปัญหากระแสโลกาภิวัฒน์  สง่ผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกจิและสังคมขององค์การบรหิารส่วนตำบล
หนองระเวียง 

5) ปัญหาภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง  มีแนวโน้มของความถ่ีและความ 
รุนแรงเพิ่มข้ึน แต่มีงบประมาณในการเตรียมความพรอ้ม และการป้องกันสาธารณภัยไม่เพียงพอ  

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 
3.2.1 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง 

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลต่อการพัฒนาผลการวิเคราะหป์ัญหาและความต้องการ
ของประชาชนในท้องถ่ินตามประเด็นการพฒันาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

1) สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของไทย  
ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒนาเศรษฐกิจ การสร้างอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างการผลิต  
การสั่งสมองค์ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีการผลิต  การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ทำให้เศรษฐกิจไทยมีปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
และความพร้อมที ่จะได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื ่อขับเคลื่อนไปสู ่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว  ปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อท้องถ่ิน 

1.1) โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและการบรกิารมาก
ข้ึน  โดยสัดส่วนของภาคเกษตรปรับตัวลดลง การเปลี่ยนแปลงของโครงสรา้งการผลิตทำ
ให้มีการเคลื่อนย้ายแรงงานและทรัพยากรการผลิตจากภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพต่ำ
ไปสู่สาขาการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง  โดยสัดส่วนกำลังแรงงานในภาค
เกษตรปรับตัวลดลง  ในขณะที่สัดส่วนแรงงานในภาคอุตสาหกรรมและการบริหาร
เพิ่มข้ึน  

1.2) ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง  
ทำให้โครงสร้างการผลิตภาคอุตสาหกรรม และภาคเกษตรเปลี่ยนผ่านจากโครงสร้างการ
ผลิตอุตสาหกรรมขึ้นปฐมภายใต้การบริหารจัดการของเงินทุนต่างชาติ ทำให้การผลิต
สาขาบริการที ่เริ ่มมีความเชี ่ยวชาญหลากหลาย มีการใช้เทคโนโลยีและความ คิด
สร้างสรรค์มากขึ้น   
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1.3) รูปแบบการค้ามีแนวโน้มเปลี ่ยนแปลงไปสู ่การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น และมีการ
รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจทีห่ลากหลาย เพื่อขยายการค้า และการลงทุนระหว่างประเทศ ซึ่ง
จะเป็นทั้งโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นสำหรับการค้าและการลงทุน 

1.4) การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม  
ส่งผลทำให้ราคาสินค้าภาคการเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม ลดลงอย่างต่อเนื่อง  เศรษฐกิจ
ชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วและมีความผันผวนมาก  

 2) สถานการณ์และแนวโน้มสังคมช่วงที ่ผ ่านมาสถานการณ์และแนวโน้มของสังคม เป็นการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องตามโลกาภิวัฒน์  ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
  2.1 การเข้าสู่สังคมสูงวัยของประชาชน ส่งผลต่อเศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิต กลุ่ม
ผู้สูงอายุเป็นกลุ่มสำคัญทำให้การบริโภคสินค้าและการบริการเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้า
และบริการด้านสุขภาพ  ดังนั้น จึงเป็นโอกาสสำหรับการพัฒนาสินค้า และนวัตกรรมใหม่ ๆ รวมถึงการบริการ
ทางแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุเพื่อรองรับความต้องการของผู้สูงอายุ  การเป็นสังคมสูงวัยส่งผลการขาด
แรงงานในวัยทำงาน 
  2.2 การเลื ่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อการ 
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและรูปแบบการบริโภค พลวัตความเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทยที่ได้รับอิทธิพลจาก
กระแสวัฒนธรรมโลกมีสาเหตุจากโลกาภิวัฒน์ เกิดการผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรม ส่งผลให้มีการ
เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต ทัศนคติ  ความเช่ือ  ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การเรียนรู้และการบรโิภคในรูปแบบตา่ง 
ๆ อาทิ การใช้สื่อออนไลน์ในการจับจ่ายใช้สอยและการทำธุรกรรมต่าง ๆ  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกับผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์โดยไม่จำเป็นต้องรู้จักตัวตนซึ่งกันและกัน การบริโภคสื่อ
หลายช่องทางในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลให้คนไทยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างไร้ขีดจำกัด เกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วม
สมัย  และมีโอกาสสำหรับการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับประเทศ  ขณะเดียวกัน
อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจากขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม จนทำให้เกิดการ
ละเลยอัตลักษณ์มีพฤติกรรมทีเ่น้นบรโิภคนิยมและค่านิยมที่ฟุ้งเฟ้อ  ใช้ชีวิตแบบเร่งรีบ  ไม่เคารพในสิทธิคนอื่น
ขาดความเอื้อเฟื้อเกื้อกูล ซึ่งนำไปสู่การสูญเสียคุณค่าทางวัฒนธรรมดั่งเดิมและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใน
สังคม 
 3) การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็นกุญแจสำคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมสิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดำรงชีวิตของคนในทุกสังคม   ทุกเพศ ทุกวัย ในช่วงที่ผ่านมา
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ  ได้ทำให้รูปแบบการ
ผลิต  การดำเนินธุรกิจ และการใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  มนุษย์สามารถสื่อสารทั้ง
ภาพและเสียงได้อย่างไร้พรมแดน  และในอนาคตองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สั่งสมมาอย่าง
ต่อเนื่อง  ประกอบกับความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานแขนงใหญ่ มีวิทยาการทำงานระหว่างสมอง และ
จิตใจ ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระทำ มีความสำคัญต่อการสร้างเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและการดำรงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดังกล่าวมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในสังคมที่สำคัญ   
   3.1 เกิดสาขาอุตสาหกรรมและบริการใหม่ ๆ  ที ่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
หลากหลายสาขา  เพื่อตอบสนองความต้องการในภาคการเกษตร มีการผลิต การบริการ และพฤตกิรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป  มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตอาหาร  ภาคการเกษตร  ภาคการ
บริการ  
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   3.2 ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล และองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด การพัฒนาเทคโนโลยี
จะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น  อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคน เนื่องจาก
การพัฒนาอุปกรณ์สื่อสารประสิทธิภาพสูงที ่สามารถบรรจุ รับ  ประมวลผล และแสดงผลข้อมูลได้อย่าง
มหาศาล ทำให้ผู้บริโภคที่มีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็น
ส่วนตัวมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความชอบคล้ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความ
เป็นปัจเจกนิยมมากข้ึน  ความต้องการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจะลดลง   ความสมพันธ์ระหว่างคน
ในครอบครัว ลดน้อยลงด้วยเช่นกัน 
   3.3 การแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีระดับสูงมีความสามารถเฉพาะทางหรือมี
ทักษะหลายด้าน ในตลาดแรงงานสูงข้ึน  เนื่องจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  และความต้องการ
พัฒนาเทคโนโลยีของประเทศต่าง ๆ โดยแรงงานทักษะต่ำจะเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน เพราะจะถูก
แทนที่ด้วยการใช้ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ แรงงานจึงต้องมีการปรับตัวพัฒนาศักยภาพของตนให้มีทกัษะ
การใช้เทคโนโลยีระดับสูงมากขึ้น ประกอบกับกำลังแรงงานของประเทศที่เข้าสู่สังคมผูสู้งอายุลดลง  จะนำไปสู่
การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติมากขึ้น  
   3.4 เกิดความเหลื่อมล้ำในมิติต่าง ๆ  ความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยีอันเนื่องมาจาก
ความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะ หรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานของเทคโนโลยี ความเห
ลี่อมล้ำของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ  ความเหลื่อมล้ำของผู้ประกอบการ
ขนาดใหญ่ และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีแตกต่างกัน 
  4) สถานการณ์แนวโน้มด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทิศทางการรักษาและบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุ่นแรง
และพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง ทำให้ไทยต้องพร้อมรับภาระในการลดก๊าซเรือนกระจกมากขึ้นภายใต้กระแสการ
แข่งขันการค้าที่เข้มข้น 
  4.1 ทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันในการ
จัดให้มีน้ำ และสุขอนามัยสำหรับประชาชน ยกระดับคุณภาพน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำทุกภาคส่วน การมี
รูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน  และหยุดยังการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืนลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม  การ
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดข้ึน  ทำให้ประเทศ
ต้องมีการกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการพัฒนาเพื่อรักษาฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ก ับแนว
ทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใหน้้อยทีส่ดุ 
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่จะพัฒนากลไกดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ให้เกิดการบูรณาการไปในทิศทางเดยีวกัน 
เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
  4.2 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความเข้มข้น ส่งผลให้ต้องดำเนินมาตรการลด
ก๊าซเรือนกระจกอย่างจริงจัง   ต้องมีการทบทวนเพื่อเพิ่มระดับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ก่อให้เกิด
นัยสำคัญต่อการพัฒนา ต้องเร ่งดำเนินการเพื ่อลดการปล่อยก๊าซเร ือนกระจกในท ุกภาคส่วน ทั้ง
ภาคอุตสาหกรรม บริการและการผลิตไฟฟ้า ตลอดจนภาคครัวเรือน เป็นแรงกดดันให้ประเทศต้อง
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและบริโภคให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเพิ่มการใช้พลังงานหมุนเวียนและ
พลังงานชีวภาพเพิ่มมากข้ึน ซึ่งอาจสร้างโอกาสสำหรับธุรกิจใหม่ด้านสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมการเพิ่มประสิทธิภาพการลดของเสีย  
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  4.3 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น สิ่ง
ผลต่อการผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านน้ำและอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิด
การขาดแคลนน้ำ อุทกภัย และภัยธรรมชาติที่รุนแรง สร้างความเสียหายต่อระบบการเพาะปลูก ทำให้ปริมาณ
ผลผลผลิตทางการเกษตรของโลกลดลง อาจก่อให้เกิดความไม่มั ่นคงด้านอาหารความผันผวนและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อเนื่องไปยังการสง่ออกสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญ 
อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นด้านอาหารทั้งระดับประเทศและระดับครัวเรือน ในขณะเดียวกัน  ภาคเกษตรก็เป็น
แหล่งรายได้หลักของเกษตรกรผูม้ีรายได้น้อยที่ต้องประสบความสูญเสยีจากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ส่งผล
ซ้ำเติมปัญหาความยากจน 
 5) สถานการณ์ความมั่งคง 
 5.1 อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวและควบคุมได้ยาก มีการเช่ือมโยงใน 
ภูมิภาคและพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีทีทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการทีซ่ับซ้อนมาก 
ข้ึน ได้แก่ 

 5.1.1 การค้ายาเสพติด  ปัจจุบันมีการลักลอบนำยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้า
ประเทศทั้งตามแนวชายแดน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดวงจรยาเสพติดตั้งแต่การผลิต จำหน่าย และเสพ 

 5.1.2 ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามขาติ โดยเฉพาะจากประเทศ
เพื่อนบ้านเข้ามาทำงานในประเทศ เกิดปัญหาอาชญากรรม  สุขอนามัยและสาธารณสุข รวมถึงเป็นภาระของ
รัฐทั้งด้านสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมาย การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนเกิดปัญหาความขัดแย้ง 
   5.1.3 การค้ามนุษย์  เชื ่อมโยงกับการลักลอบเข้าเมือง การใช้แรงงานเด็กและ
ค้าประเวณี    5.1.4 การฟอกเงินเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น ๆ  เช่น การก่อการร้าย
การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปช่ัน  
 5.2 สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบจากความขัดแย้ง  ที่มีรากฐานของปญัหามาก 
จากความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติบนพื้นฐานความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ สงัคม 
วัฒนธรรม และการเมือง เกิดการใช้เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเผยแพร่ข้อมูลที่บิดเบือนเพื่อให้เกิดความ
ขัดแย้ง แตกแยกในสังคม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนที่ขาดความรู้ความเข้าใจในความสำคัญของสถาบันหลัก
ของชาติ 
 5.3 ปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุข  ซึ ่งที ่ผ ่านมาประเทศไทยเป็นจุด
เชื่อมต่อสำคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีผู้คนจำนวนมากเดินทางเข้าออกด้วยวัตถุประสงค์ที่
หลากหลาย ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปญัหาโรคระบาดทั้งโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซำ้ที่อาจนำไปสู่ภาวะ
ฉุกเฉินทางสาธารณสุข และมีโอกาสหรือแนวโน้มที่จะแพร่ไปสู่พื้นที่  อันได้แก่  โรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน
รุนแรง  โรคไข้หวัดนก  เป็นต้น  ซึ่งยังมีการขาดแคลนวัคซีนพื้นฐานที่จำเป็น ทำให้ไม่สามารถป้องกันและ
ควบคุมโรคที่เป็นปัญหาสำคัญทางสาธารณสุขของประเทศรวมถึงโรคติดต่อเช่ืออุบัติใหม่ได้ 
 
 
 



                                                                  ส่วนที่ ส่วนที่ 33                                                                                5588  
การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ  

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน   
ท่ี ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
หน่วยงาน
สนับสนนุ 

๑ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง อบต. 
หนองระ 

เวียง 
/ 

อบจ. 
/กรม

ชลประทาน 
/ทางหลวง

ชนบท 

ด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง 

๒ การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานเกษตร กองสง่เสรมิ
การเกษตร 

3 การพัฒนาด้านสังคม
และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานศาสนา
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ   

กองการศึกษาฯ 
 
 

สำนักปลัด แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ด้านการดำเนินงานอื่นๆ  แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ
สังคม 

4 ด้านการเมืองการ
บริหาร 
 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

สำนักปลัด 
กองคลงั 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

สำนักปลัด 
กองช่าง 

 
ด้านเศรษฐกิจ แผนงาน

อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

5 ด้านพัฒนาอนุรักษ์
ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสง่เสรมิ
การเกษตร 

กองสาธารณสุขฯ 
ด้านบริการชุมชนและ
สังคมและสงัคม 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

6 
 

การพัฒนาด้านแหล่ง
น้ำ 

ด้านเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร กองสง่เสรมิ
การเกษตร 

รวม  6 ยุทธศาสตร ์       5 ด้าน    10 แผนงาน 7  กอง  
 



จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

1. กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 37                28,438,000     38                33,602,000     88                60,568,000     56                45,005,000     21                28,850,000     240               196,463,000    
1.2 แผนงานเคหะชุมชน 4                  480,000         4                  920,000         7                  2,120,000       4                  720,000         2                  280,000         21                4,520,000       
1.3 แผนงานการเกษตร 1                  500,000         -               -               2                  10,500,000     -               -               1                  600,000         4                  11,600,000     

รวม 42                29,418,000    42                34,522,000    97                73,188,000    60                45,725,000    24                29,730,000    265              212,583,000  
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานการเกษตร 8                  180,000         7                  150,000         7                  150,000         7                  150,000         7                  150,000         36                780,000         

รวม 8                 180,000        7                 150,000        7                 150,000        7                 150,000        7                 150,000        36                780,000        
3. กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
3.1 แผนงานการศึกษา 8                  6,376,000       9                  6,696,000       9                  6,696,000       9                  6,696,000       9                  6,696,000       44                33,160,000     
3.2 แผนงานสาธารณสุข 8                  1,350,000       11                1,650,000       10                1,340,000       10                1,340,000       9                  1,140,000       48                6,820,000       
3.3 แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรม 8                  640,000         8                  640,000         12                1,240,000       8                  640,000         8                  640,000         44                3,800,000       
     และนันทนาการ
3.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 10                1,700,000       11                1,750,000       11                1,550,000       10                1,350,000       10                1,350,000       52                7,700,000       
3.5 แผนงานงบกลาง 3                  16,000,000     2                  17,000,000     2                  18,500,000     2                  20,000,000     2                  21,000,000     11                92,500,000     

รวม 37                26,066,000    41                27,736,000    44                29,326,000    39                30,026,000    38                30,826,000    199              143,980,000  

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอพิมำย   จังหวัดนครรำชสีมำ

รวม 5  ปีปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565ปี 2561
ยุทธศำสตร์

แบบ ผ 01
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จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ จ ำนวน งบประมำณ
โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท)

4. กำรพัฒนำด้ำนกำรเมืองกำรบริหำร
4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 3                  900,000         3                  1,000,000       6                  5,050,000       3                  3,400,000       1                  500,000         16                10,850,000     
4.2 แผนงานสาธารณสุข 1                  100,000         -               -               -               -               -               -               -               -               1                  100,000         
4.3 แผนงานบริหารท่ัวไป 7                  1,220,000       7                  1,120,000       6                  1,280,000       5                  1,260,000       5                  1,260,000       30                6,140,000       
4.4 แผนงานการศึกษา 1                  50,000           1                  50,000           1                  50,000           1                  50,000           1                  50,000           5                  250,000         
4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5                  120,000         4                  170,000         5                  190,000         5                  190,000         5                  190,000         24                860,000         

     รวม 17                2,390,000      15                2,340,000      18                6,570,000      14                4,900,000      12                2,000,000      76                18,200,000    
5. กำรพัฒนำด้ำนกำรพัฒนำอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม
5.1 แผนงานการเกษตร 3                  120,000         4                  170,000         5                  190,000         5                  190,000         5                  190,000         22                860,000         
5.2 แผนงานสาธารณสุข 3                  115,000         4                  125,000         4                  125,000         5                  1,125,000       4                  125,000         20                1,615,000       
5.3 แผนงานเคหะชุมชน 1                  2,000,000       1                  2,000,000       4                  2,190,000       2                  1,200,000       1                  500,000         9                  7,890,000       

รวม 7                 2,235,000      9                 2,295,000      13                2,505,000      12                2,515,000      10                815,000        51                10,365,000    
6. กำรพัฒนำด้ำนแหล่งน้ ำ
6.1 แผนงานการเกษตร 1                  1,000,000       2                  1,900,000       5                  3,780,000       7                  18,400,000     5                  6,630,000       20                31,710,000     

รวม 1                 1,000,000      2                 1,900,000      5                 3,780,000      7                 18,400,000    5                 6,630,000      20                31,710,000    
รวมท้ังส้ิน 112              61,289,000    116              68,943,000    184              115,519,000  139              101,716,000  96                70,151,000    647              417,618,000  

รวม 5  ปี
ยุทธศำสตร์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565

บัญชีสรุปโครงกำรพัฒนำ
แผนพัฒนำท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565)

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง  อ ำเภอพิมำย   จังหวัดนครรำชสีมำ

แบบ ผ 01
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ส่วนที่ ๔ 
การติดตามและประเมินผล 

 
4.1  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ของตนเอง  โดยในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องดำเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถ่ินจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอำเภอ  แผนพัฒนาตำบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั ้น  จึงต้องมีการกำหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดข้ึน ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคม
ท้องถ่ินระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนา
ท้องถ่ินระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด  ร่วมกันจัดทำ  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยนำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ินของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการ
กับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอนัจะ
นำไปสู้การจัดทำงบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้
เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถ่ิน   

 

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถ่ิน  จึงต้องกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อนำไปสู่การ  
บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผ นพัฒนากลุ่มจังหวัด  
แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ 
๔.๐  และในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการให้
คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดำเนินการให้แล้ว
เสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ดังนี้     
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  ข้อมลูสภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 
๓.  ยุทธศาสตรป์ระกอบด้วย ๖๐ 
     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๑. ข้อมลูสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลกัษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครองการเลือกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 
(๓) 

 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตัง้ ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และ
ช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสงัคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสงัคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบรหิารพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การ
ประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่ม
อาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนบัถือศาสนา
ประเพณี และงานประจำปี ภูมปิัญญาท้องถ่ิน ภาษาถ่ิน สินค้าพื้นเมือง
และของทีร่ะลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรพัยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพ
ของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสำรวจและจัดเกบ็ข้อมลูเพือ่การจัดทำแผนพัฒนาทอ้งถ่ินหรอื
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รปูแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถ่ินโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไขปญัหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๓)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวดั ยุทธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น 
รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยทุธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ีแผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแหง่ชาติ และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห์การใช้ผงัเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผล
ของการบงัคับใช้ สภาพการณ์ทีเ่กิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสงัคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วฒันธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เป็นตน้ 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสงัคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สเีขียว ธรรมชาตติ่างๆ ทางภมิูศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดษิฐท์ี่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการ
พัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะหศ์ักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบัน
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานไดแ้ก่ S-Strengit (จดุแขง็) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์
๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจงัหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์
จังหวัด 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิและ Thailand ๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิง่แวดล้อมของท้องถิ่น 
และยุทธศาสตร์จังหวดั และเชื่อมโยงหลักประชารฐัแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาตแิละ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพฒันากลุ่มจงัหวดั ยุทธศาสตร์พฒันาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารฐั แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ
๒๐ ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ท่ีได ้

๓.๔ วิสัยทัศน์ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 
 
 
๓.๖ เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 
๓.๗ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์
(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมลีักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลกัษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
สัมพันธ์กบัโครงการพฒันา 

(๕)  

แสดงใหเ้ห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือ
แสดงใหเ้ห็นถึงความชัดเจนในสิง่ทีจ่ะดำเนินการใหบ้รรลุวิสยัทัศน์น้ัน 

(๕)  

เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นกลยทุธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ทีจ่ะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิง่หนึง่สิง่ใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ทีจ่ะนำไปสูผ่ลสำเรจ็ทางยทุธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาในอนาคต กำหนดจดุมุ่งหมาย
ในเรื่องใดเรือ่งหนึง่หรือแผนงานทีเ่กิดจากเป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย กลยทุธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินที่มีความชัดเจน นำไปสู่การทำโครงการพฒันาท้องถ่ินใน
แผนพัฒนาท้องถ่ิน โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(๕)  

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพฒันาท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ Thailand ๔.๐ แผนพฒันาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.2  การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
จะต้องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
จะต้องดำเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการ
พิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
ดังนี้     

 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 
๒.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงปริมาณ ๑๐ 
๓.  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัตใินเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 
๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 
     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมีความสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและ 
            สังคมแห่งชาติ 

(๕) 

     ๕.๖  โครงการมีความสอดคล้องกบั Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์จงัหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างใหป้ระเทศชาติมั่งคง มั่งค่ัง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารฐั 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกบัเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกำหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะได้รบั (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ท่ีได ้
๑. การสรปุ
สถานการณ์การ
พัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปจัจยัและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มผีลตอ่การพัฒนา อย่างน้อยต้อง
ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกจิ, ด้านสงัคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ 
เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลติน่ังเอง
ว่าเป็นไปตามที่ตัง้เป้าหมายเอาไว้หรอืไม่จำนวนที่ดำเนินการจริง
ตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไร จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มจีำนวน
เท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของ
การพัฒนาท้องถ่ินตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการ
นำแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
นำเอาเทคนิคๆ มาใช้เพือ่วัดค่าภารกิจ โครงการ กจิกรรม งานต่างๆ 
ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึ่งพอใจ
หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ มสีภาพหรือ
ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึง่เป็นไปตามหลกัประสทิธิผล (Effectiveness) ผลการ
ปฏิบัติราชการตามที่บรรลุวัตถุประสงค์  และเป้าหมายของ
แผนปฏิบัตริาชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกบัส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
๒) วิเคราะหผ์ลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่
ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในมิติต่างๆ จน
นำไปสู่การจัดทำโครงการพฒันาท้องถ่ินโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand/ 
Trend หรอืหลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินทีม่ีพิ้นที่ติดต่อกัน 
๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลกัประชารัฐ 

๑๐  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแน
นเต็ม 

คะแน
นท่ีได้ 

๕. โครงการพัฒนา 
๕.๑ ความชัดเจน
ของช่ือโครงการ 
 
 
๕.๒ กำหนด
วัตถุประสงค์
สอดคล้องกบั
โครงการ 
๕.๓ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสูก่ารตั้ง
งบประมาณได้
ถูกต้อง 
๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกบัแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ป ี
 
 
๕.๕ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของ
โครงการ) มีความ
สอดคล้องกบั
แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคมแหง่ชาติ 
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุามวิสัยทัศน์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่กำหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน 
มุ่งไปเรื่องใดเรือ่งหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกบัความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกบั
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานตอ้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มี
ความเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้อง
ชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุม่เป้าหมายคืออะไร มผีลผลิต
อย่างไร กลุม่เป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบาย
ให้ชัดเจนว่าโครงการนีจ้ะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร 
ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุม่เป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้
บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุม่เป้าหมายหลายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความ
เสนอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม (๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการ
บรหิารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมีความสอดคล้องแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ โดย (๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนา (๓) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ (๕) ยึดหลักการนำไปสูป่ฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจรงิจงัใน ๕ ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิทีเ่ป็นเปา้หมายระยะ
ยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและ
การหลุดพ้นกบัดักรายได้ปานกลางสูร่ายได้สงู (๒) การพฒันาศักยภาพคน
ตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมคุีณภาพ (๓) 
การลดความเลื่อมล้ำทางสงัคม (๔) การรองรบัการเช่ือมโยงภูมิภาคและ
ความเป็นเมือง (๕) การสร้างความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกจิและสังคม
อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบรหิารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

(๕)  
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนน
ท่ีได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕.๗ โครงการ
สอดคล้องกบั
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 
 
 
 
๕.๘ โครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้
ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 
๕.๙ งบประมาณมี
ความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย(ผลผลิต
ของโครงการ) 
๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการ
งบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกบัการปรบัเปลี่ยนโครงสรา้งเศรษฐกจิ
ไปสู่ Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
ทำน้อย ได้มาก เช่น (๑) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสูส่ินค้า
เชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เตมิเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตร
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคลอ้งกบัห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำเนิดข้ึน เพื่อขับเคลือ่นการพฒันาทอ้งถ่ินเสมือน
หนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่ง
ออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพฒันาท้องถ่ินต้องเป็นโครงการ
เช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จงัหวัดที่ได้กำหนดข้ึนเป็น
ปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงทีป่ระชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็น
โครงการทีป่ระชาชนต้องการเพือ่ใหเ้กิดความยั่งยืน ซึ่งมีลกัษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มัง่ค่ัง ยั่งยืน เป็นท้องถ่ินที่พัฒนาแล้วด้วยการ
พัฒนาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพฒันาจะต้องคำนึงถึงหลกัสำคัญ ๕ ประการในการ
จัดทำโครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมปีระสิทธิผล (Effectiveness) (๔) 
ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส (Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้อง
ตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถ่ิน มีความ
โปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ท่ีได ้

๕.๑๑ มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกบั
วัตถุประสงค์และผลที่
คาดว่าจะได้รับ 
 
๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) 
ท ี ่  ส า ม า ร ถ ว ั ด ได ้  ( measurable)  ใ ช ้ บ อ ก ป ร ะส ิ ท ธ ิ ผ ล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การ
กำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจาก
ผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนาซึ ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที ่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการ
เขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (๑) มีความเป็นไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเน ินงานตามโครงการ (๒) ว ัดและ
ประเมินผลดับของความสำเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงาน
อย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่ง
บอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ก็เพื่อ
ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย  
เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนอง
ความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ
รายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถ่ิน  เป็นการติดตามผลการนำยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิง
สถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา ดังนี้ 

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคณุภาพ 
  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  

          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) 

ได้กำหนดโครงการท่ีจะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   

ยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา อบต.   

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ จำนวน งบประมาณ 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

        
  

๒. ด้านเศรษฐกิจ           

๓.  ด้านการสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

        
  

๔.  ด้านการ
การเมืองการ
บริหาร 

        
  

5.ด้านอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

        
  

6.ด้านแหล่งน้ำ           

รวม           
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สรุปรายงานผลการดำเนินการ  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 
ลำดับ

ท่ี 
รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการท่ีสามารถดำเนินการได้ (.......... 

โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นส่ีปี 

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ดำเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน   
  

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

  

๓ จากเงินสะสม   

๔ จัดทำแผนการ
ดำเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = .......... 
+  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถดำเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 
- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการ
ดำเนินงานของเทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

แบบที่  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ให้หน่วยงานภายนอกดำเนินการ) 
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4.4 ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(4.4๑)  ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  อันได้แก่  ภัยแล้ง  

วาตภัย  น้ำท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดข้ึนและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรพัยส์นิ  
แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุ
แผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ  จัดต้ังศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  เพื่อสามารถดำเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิต
ประชาชน  และสัตว์ต่างๆ ในตำบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้ า ปาก  ที่เกดิขึ้นกับเด็กๆ    
โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การป้องกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกดิ
โรคระบาด  การทำลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ำ  ประชาชนในตำบลยังมีคนรายได้
น้อย มีหนี้สินเยอะ  ไม่เพียงพอในการดำรงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้าน
การศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับ
เด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตำบล  ในพื้นที่ยังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบ
รายงานว่ามีผู้ติดยาเสพติด แต่เพื่อเป็นการป้องกัน  มีแนวทางการป้องกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา   การรณรงค์
ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตำบล  เนื่องจาก ในตำบลด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน เส้นทางการคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิด
ปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดทำ
แผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางสำคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น   

(4.4.๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (4.4.๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสำรวจข้อมูล การลงพื้นที่ในตำบล จะเห็นว่าประชาชน
ยังมีปัญหาที่จะต้องดำเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน    สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  
เส้นทางคมนาคมขนส่ง/ไฟฟ้า/น้ำประปา/แหล่งน้ำเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้านต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองสว่น
ท้องถ่ินแก้ไข ทำให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเปน็จำนวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินน้ันมี
จำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (4.4.2.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ  ดังนี้  ปัญหาต่างๆ ที่ถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  นั้น ควรนำมาพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ
โดยประชาคมท้องถ่ิน  ซึ่งมีหลายภาคส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  
สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้นำหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป 
ร่วมกันพิจารณาจัดลำดับความสำคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท่องถ่ินต่อไป  กรณีโครงการ
ที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 
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   (4.4.๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า 
อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเผาถ่าน  ที่ส่งกลิ่นเหม็นรำคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคม
ยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในปีที่ผ่านมา(งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563) สรุปได้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ พ้ืนท่ีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

๑ 
 
 
 

ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านหัวถนน หมู่ที่
14 ไปบ้าน นาย
ถวิล  ทำไถ ไปบ้าน
หนองโสน หมูท่ี่ 11 
ต่อจากถนน คสล.
เดิม 

หมู่ที่  14-11 
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
185 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 925  ตร.ม.ไมม่ีไหล่
ทาง 

490,000 465,500 

๒ 
 
 
 
 

ก่อสร้าง ถนน คสล.
จากบ้านโจด หมูท่ี่ 
15  ไปบ้านดอน
หวาย หมู่ที่ 3 

หมู่ที่ 15 
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
250 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 1,250  ตร.ม.ไหล่
ทางหินคลุก 2 ข้าง 

683,000 425,000 

๓ ก่อสร้างถนน คสล.
จากบ้านหนองบัวคำ 
หมู่ที่ 5 ไปบ้านโนน
หญ้านาง หมู่ที่ 8 
 

หมู่ที่ 5 
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 6 เมตร ยาว 
300 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 1,800  ตร.ม.  
ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 

984,000 621,000 

๔ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านก้าวพัฒนา หมู่
ที่ 16 (ซอย 8)ต่อ
จากถนน คสล.เดิม 

หมู่ที่ 16  
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 
312 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 1,560  ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 

1,139,000 703,000 

๕ ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนหวาย หมูท่ี่ 
3 จากคุ้มสำโรงถึง
สามแยกไปบ้านดอน
ประดู่ หมู่ที่ 13 

หมู่ที่ 3 
ตำบลหนองระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 
190 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย

กว่า 760 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 

420,000 399,000 
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ท่ี โครงการ พ้ืนท่ีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
งบประมา

ณ 
ท่ีตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

6 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านเพชร
หมู่ที่ 12  จากบ้าน
นายสมจิตร  โกรพิ
มาย ถึงทางสาย
นอกสุดของหมูบ่้าน 
ด้านทิศเหนือ  

หมู่ที่ 12 
ตำบลหนองระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 65 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 260  ตร.ม.
ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 

138,000 131,000 

7 ก่อสร้างถนน คสล.
บ้านดอนประดู่หมู่ที่ 
13ไปบ้านหนองบัว
คำ หมู่ที่ 5 

หมู่ที่ 13 
ตำบลหนองระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 180เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 

492,000 467,000 

8 ก่อสร้าง ถนน คสล.
บ้านโนนหญ้านาง 
หมู่ที่ 8 จากวัดชัย
สวรรค์ไปถึงสันอ่าง

ลำฉมวก 

หมู่ที่ 8 
ตำบลหนองระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิ
จราจรกว้าง 5 เมตร 
ยาว 308 เมตร หนา 

0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า1,540ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 

842,000 ขออนุมัติกัน
เงิน โดยสภา 

อบต.อยู่
ระหว่าง

ดำเนินการ 

9 ก่อสร้างถนน คสล.
ภายในหมู่บ้าน
ทรัพย์โพธ์ิงาม หมูท่ี่ 
20 จากบ้านนายสุ
พล  ถึงบ้านนาย
อินทร์  พิมพ์พมิาย 

หมู่ที่ 20 
ตำบลหนองระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง 4 เมตร 
ยาว 220 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 880 ตร.ม. 
ไหล่ทางหินคลุก 2 ข้าง 

487,000 462,000 
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ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว ้
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

๑0 ก่อสร้าง ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านโนน
สะเดา 10 จากบ้าน
นางณัฐฐา ขอนงู
เหลือม ไปสามแยก
หน้าวัดหนองบัวลอย 

หมู่ที่  10 
ตำบลหนองระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร 
ยาว 198 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

788  ตร.ม.ไหล่ทาง
หินคลุก 2 ข้าง 

436,000 414,000 

11 ก่อสร้าง ถนน คสล.
ภายในหมู่บ้านหนอง
ใหญ่ 1 จากสามแยก
บ้านนายนุ่ม ใยใหม 
ไปบ้านนายผึง่ นาคพิ
มาย 

หมู่ที่  1 
ตำบลหนองระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.ผิว
จราจรกว้าง  4 เมตร 
ยาว  97 เมตร หนา 
0.15 เมตร  หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  

388  ตร.ม.ไหล่ทาง
หินคลุก 2 ข้าง 

214,000 203,000 

12 ก่อสร้างถนน หิน
คลุกภายในหมูบ่้าน
หัวถนน หมู่บ้าน
หนองกุฎีงาม หมูท่ี่ 
17 จากบ้านนาง
เปลียว  ทะรินรัมย์
ถึงนานายสมร  คูณ
ค้ำ  

หมู่ที่ 17 
ตำบลหนองระเวียง 

ลงหินคลุกจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ยาว 
1,500 เมตร หนา
เฉลี่ย 0.10 เมตร  

212,000 201,000 

13 ขยายไหล่ทาง คสล.
บ้านหนองระเวียง 
หมู่ที่ 6 ถึงบ้านนาย
วิลัย  
ศรีเพชร   

หมู่ที่  6 
ตำบลหนองระเวียง 

ขยายไหล่ทาง 
คสล.กว้างข้างละ  1 
เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา  
พร้อมไหลท่างหินคลุก 

820,000 470,000 

14 ปรับปรงุซอ่มแซม
ถนน คสล.บ้านนาตา
หิน หมู่ที่ 9 

หมู่ที่ 9 
ตำบลหนองระเวียง 

ดำเนินการปูผิวทาง
แบบAsphaltic 
Concrete กว้าง 5 
เมตร ยาว 700 เมตร 
หนา 4.00 ซ.ม.(เสรมิ
ทับผิวทางเดมิ) 

856,000 770,000 
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ท่ี โครงการ พ้ืนท่ีดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน 
งบประมาณ 

ท่ีตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

15 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายในหมูบ่้าน
หนองโสน  หมู่ที่  11 
จากสามแยกตาปู่ 
(เก่า)                                
ถึงบ้านนายทักษิณ  
ถนัดหมอ   

หมู่ที่  11 
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน  คสล. 
ผิวจราจรกว้าง  4  
เมตรยาว  295  
เมตร  หนา  0.15  
ม. หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 1,180 
ตร.ม. ไหล่ทางหิน
คลุกทั้ง 2 ข้าง 

679,000 401,200 

16 ก่อสร้าง ถนน คสล.
บ้านมาบประดู่ หมู่ที่ 
7 จากสี่แยกซอย 6 
ไปบ้านโนนหญ้านาง 
หมู่ที่ 8 

หมู่ที่  7 
ตำบลหนองระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.
ผิวจราจรกว้าง  6 
เมตร ยาว  150 
เมตร หนา 0.15 
เมตร  หรือมีพื้นที่

ไม่น้อยกว่า  
388  ตร.ม.ไหล่

ทางหินคลุก 2 ข้าง 

488,000 463,500 

17 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านหนอง
บัวคำ หมู่ที่ 5 ไปบ้าน
โนนหญ้านาง  หมู่ที่  
8 

หมู่ที่  5   
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
125  เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  
750  ตารางเมตร 
ไหล่ทางหินคลุกทัง้ 
2 ข้าง 

407,000 386,500 

18 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านมาบประดู่  
หมู่ที่  7 จากสี่แยก
ซอย 6 ไปบ้านโนน
หญ้านาง  หมูท่ี่  8 

หมู่ที่  7   
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900  ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกทัง้  
2  ข้าง 
 
 

488,000 488,000 
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ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินงาน ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

19 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากบ้านโนน
หญ้านาง  หมูท่ี่  8  
ไปบ้านหนองบัวคำ 
หมู่ที่  5 

หมู่ที่  8   
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจรกว้าง 
6.00 เมตร ยาว 
150 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
900  ตารางเมตร   
ไหล่ทางหินคลุกทัง้  
2  ข้าง 

488,000 463,500 

20 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหัวถนน หมู่
ที่  14  สายบ้านนาย
ถวิล    ทำไถ ไปบ้าน
หนองโสน  หมู่ที่  11  
ต่อจากถนน  คสล.
เดิม 

หมู่ที่ 14 
ตำบลหนองระ

เวียง 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว  
70 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า 350 
ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง                          

186,000 176,500 

22 โครงการขุดวางท่อ
ระบายน้ำภายใน
หมู่บ้านหนองโสน  
หมู่ที่  11 

หมู่ที่  11  
ตำบลหนองระ

เวียง 

ดำเนินการ  ช่วงท่ี  
1  วางท่อระบายน้ำ  
จากบ้านนายล้อม  
ระแวงสงูเนิน  ถึง
บ้านนายทิม  
กล่าวพิมาย  ขนาด 
ศก.0.60   เมตร  
ยาว 212 เมตร  
พร้อมบ่อพักน้ำ  
คสล. 
ช่วงท่ี 2 ว่างท่อ
ระบายน้ำ  จากศาล
ตาปู่เก่า ถึงบ้าน
นายประมวล  โก
รพิมาย  ขนาด 
0.60 เมตร ยาว 
224.5  เมตร  
พร้อมบ่อพักน้ำ  
คสล. 

830,000 619,000 
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ที่ โครงการ พื้นที่

ดำเนินงาน 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

23 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากสามแยก
ประปาบ้านหนองขาม  
หมู่ที่  2  ไปสามแยก
สวน  นายพล  ถนัด
หมอ 

หมู่ที่  2  
ตำบลหนอง

ระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจรกว้าง 5.00  
เมตร ยาว   130   
เมตร  หนา  0.15  
เมตร  หรือมีพื้นที่ไม่
น้อยกว่า  650 ตาราง
เมตร ไหล่ทางหินคลกุ
ทั้ง  2  ข้าง 

355,000 355,000 

24 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.จากป้ายบ้านงิ้ว  
หมู่ที่  4  ถึงบ้านนาง
ลำใย  ดีพิมาย   

หมู่ที่  4  
ตำบลหนอง

ระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจรกว้าง 2.50 
เมตร  ยาว 400  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,000 ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกทัง้  2  
ข้าง 

554,000 อยู่ระหว่างรอ
ดำเนินการ 

25 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านหนองบัวคำ 
หมู่ที่ 5 จากแยกบ้าน
นายอ่อม  ปุวิเส  ไป
บ้านดอนประดู่ หมูท่ี่ 
13 

หมู่ที่ 5   
ตำบลหนอง

ระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล. ผิว
จราจรกว้าง  5.00 
เมตร ยาว  180  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  900 
ตารางเมตร  ไหล่ทาง
หินคลุกทั้ง  2  ข้าง 

492,000 467,000 

26 
 

โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.บ้านเพชร  หมู่ที่  
12  คุ้มหนองนก
สาริกา 

หมู่ที่  12   
ตำบลหนอง

ระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจรกว้าง  4.00 
เมตร ยาว  330  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 
1,320  ตารางเมตร  
ไหล่ทางหินคลุกทัง้  2  
ข้าง 

730,000 อยู่ระหว่างรอ
ดำเนินการ- 
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ที่ โครงการ พื้นที่
ดำเนินงาน 

ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 
ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

27 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล.หมู่ที่ 13 สาย
โนนเพ็ชรไปบ้านโจด 
หมู่ที่  15 

หมู่ที่  13 
ตำบลหนอง

ระเวียง 

ก่อสร้างถนน คสล.  
ผิวจราจรกว้าง  5.00 
เมตร ยาว  180  เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรอืมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า  900 
ตารางเมตร  ไหล่ทาง
หินคลุกทั้ง  2  ข้าง 

492,000 492,000 

28 โครงการซ่อมแซม
ถนน  คสล.หมู่ที่  17  
จากบ้านนายประกอบ  
คูณค้ำ  ถึงโรงเรียน
หนองบัวลอย 

หมู่ที่  17  
ตำบลหนอง

ระเวียง 

ดำเนินการ ปผูิวทาง
แบบ  Asphaltic  
Concrete  กว้าง  
5.00  เมตร  ยาว  
555  เมตร  หนา 4.00  
ซม. (เสรมิทบัผิวทาง
เดิม)   

736,000 670,000 

29 โครงการก่อสร้างถัง
ประปาหมูบ่้านดอน
หวาย หมู่ที่  3   

หมู่ที่  3   
ตำบลหนอง

ระเวียง 

ดำเนินการ ก่อสร้างถัง
น้ำประปาแชมเปญ  
ความจุ 20 ลบ.ม. แทน
ถังเดิมที่ชำรุด 

337,000 337,000 

30 โครงการก่อสร้าง
บล็อคคอนเวิร์สวัง
โพลง  บ้านโนน
สะเดา  หมูท่ี่  10 

หมู่ที่  10 
ตำบลหนอง

ระเวียง 

ดำเนินการ ก่อสร้างท่อ
หลอดเหลี่ยม 2 
ช่องทาง  (1.8 x 1.8  
เมตร) ยาว 5.50  เมตร 

258,000 257,000 
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1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน แผนงานเคหะและชุมชน 
ท่ี โครงการ พ้ืนท่ี

ดำเนินการ 
รายละเอียด งบประมาณ 

ตั้งไว้ 
งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

1 อุดหนุนการไฟฟ้า 
อำเภอพิมาย 

บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 2 

ติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ 
จำนวน  9  
จุด 

200,000 84,393.04 

2 อุดหนุนการไฟฟ้า 
อำเภอพิมาย 

บ้านหนองระ
เวียง หมู่ที่ 6 

ติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ 
จำนวน  2  
จุด 

46,000 42,835.31 

3 อุดหนุนการไฟฟ้า 
อำเภอพิมาย 

บ้านหนองกุฎี
งาม หมู่ที่ 17 

ติดตั้งโคมไฟ
สาธารณะ 
จำนวน  8  
จุด 

184,000 118,122.65 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร 
 

ท่ี โครงการ พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

1 แปรรปูเห็ดฟาง อบต.หนองระ
เวียง 

จัดอบรมใหก้ับ
ประชาชน 

20,000 8,100 

2 เพาะเห็ดฟางในถัง อบต.หนองระ
เวียง 

จัดอบรมใหก้ับ
ประชาชน 

20,000 12,710 

3 ฟาร์มโคนมปลอด
โรค 

บ้านมาบประดู่  
หมู่ที่ 7 

จัดอบรมใหก้ับ
ประชาชน 

20,000 8,100 

4 เศรษฐกจิพอเพียง
ตามแนว
พระราชดำร ิ

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดอบรมใหก้ับ
ประชาชน 

20,000 11,500 

5 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์
ท้องถ่ิน 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดอบรมใหก้ับ
ประชาชน 

10,000 6,750 
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3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคณุภาพชีวิต 
          แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

1 กิจกรรมมอบใบ
ประกาศนียบัตร
เด็กปฐมวัย 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดกิจกรรมมอบ
ใบ
ประกาศนียบัตร
เด็กปฐมวัย 

10,000 7,400 

2 ทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกชุมชน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดกิจกรรมทัศน
ศึกษานำเด็ก
ออกไปศึกษา
เรียนรู้นอกชุมชน 

30,000 18,000 

3 ส่งเสริมกจิกรรมวัน
เด็ก 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดกิจกรรมวัน
เด็ก 

50,000 22,300 

4 ส่งเสริมภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถ่ินให้
เด็กศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

10,000 7,200 

5 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
บรหิารการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลหนองระ
เวียง หมู่ที่ 6 

ศพด.อบต.
หนองระเวียง 
หมู่ที่ 6 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันใหก้ับ 
ศพด. อบต.
หนองระเวียง
บ้านหนองระ
เวียง หมู่ที่ 6 

220,500 220,500 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
บรหิารการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลหนองระ
เวียง หมู่ที่ 2 

ศพด.อบต.
หนองระเวียง 
หมู่ที่ 2 

สนับสนุนอาหาร
กลางวันใหก้ับ 
ศพด. อบต.
หนองระเวียง
บ้านหนองขาม 
หมู่ที่ 2 

259,700 259,700 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุน
สถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว ศพด.
บ้านหนองระเวียง 
หมู่ที่ 6 

ศพด.อบต.
หนองระเวียง 
หมู่ที่ 6 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
สนับสนุน
สถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว 
ศพด.บ้านหนอง
ระเวียง หมู่ที่ 6 

76,500 76,500 
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ท่ี โครงการ พ้ืนท่ี
ดำเนินการ 

รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

8 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
สนับสนุน
สถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว ศพด.
บ้านหนองขาม หมู่
ที่ 2 

ศพด.อบต.
หนองระเวียง 
หมู่ที่ 2 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่าย
สนับสนุน
สถานศึกษาค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว 
ศพด.บ้านหนอง
ระเวียง หมู่ที่ 6 

90,100 90,100 

9 จัดซื้ออาหารเสริม
(นม)ใหก้ับเด็กก่อน
วัยเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 
สังกัดองค์การ
บรหิารส่วนตำบล
หนองระเวียงและ
อาหารเสริม(นม)
ให้กับเด็กเล็ก
อนุบาลและเดก็
นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 
1-6 โรงเรียน
สังกัดสำนักงาน
คณะกรรมการ
ศึกษาข้ันพื้นฐาน
(สพฐ) 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดซื้ออาหาร
เสริม(นม) ให้กบั
เด็กก่อนวัยเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด
องค์การบรหิาร
ส่วนตำบลหนอง
ระเวียง และเด็ก
อนุบาล นักเรียน
ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1-6 สังกัด 
(สพฐ) 

1,973,700 1,735,214.40 

10 สนับสนุนโรงเรียน
ในสังกัด(สพฐ.)ใน
เขตองค์การบรหิาร
ส่วนตำบลหนองระ
เวียง 

โรงเรียนสังกัด
(สพฐ.) 

เพื่อเป็น
ค่าอาหาร
กลางวันใหเ้ด็ก
นักเรียนช้ัน
อนุบาลและ
นักเรียนช้ัน  
ป.1-6 

3,680,000 3,498,000 

    
 
 
 
 
 



151 
 
     3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        แผนงานสาธารณสุข 

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

1 การควบคุมปอ้งกัน
และระงับโรคติดต่อ 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมป้องกัน
โรคติดต่อ 

50,000 36,938.40 

2 รณรงค์คัดแยกขยะ หมู่ที่ 1-20 จัดกิจกรรม
รณรงค์ส่งเสริม
การคัดแยกขยะ 

50,000 21,700 

3 เงินอุดหนุนสำหรบั
การดำเนินงานตาม
โครงการ
พระราชดำริด้าน
สาธารณสุข หมูท่ี่ 
1-20 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่ออุดหนุนให้
หมู่บ้านในเขต
ตำบลหนองระ
เวียง 20 
หมู่บ้าน
ดำเนินการตาม
โครงการพระ
ราชดำเนินการ
พระราชดำริฯ 

400,000 400,000 

 
       แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ พื้นที่
ดำเนินการ 

รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

1 เบี้ยยังชีพผู้สงูอายุ หมู่ที่ 1-20 เพื่อจ่ายเบี้ยยัง
ชีพให้กับ
ผู้สงูอายุตำบล
หนองระเวียง 

12,078,000 10,733,600 

2 เบี้ยยังชีพคนพกิาร หมู่ที่ 1-20 เพื่อจ่ายเบี้ย
ความพิการ
ให้กับผู้พิการ
ตำบลหนองระ
เวียง 

2,611,200 2,359,200 

3 สมทบกองทุน
หลักประกัน
สุขภาพองค์การ
บรหิารส่วนตำบล
หนองระเวียง 
 

ตำบลหนองระ
เวียง 

เพื่อสมทบ
กองทุน
หลักประกัน
สุขภาพฯ 

230,000 213,564 
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        แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

1 กีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์ 

รร.พมิายสามัคคี 1 จ่ายเป็นค่าใช่จ่าย
ในการสง่นักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขัน
กีฬาท้องถ่ิน
สัมพันธ์ อำเภอพิ
มาย 

50,000 41,840 

2 แข่งกีฬาเยาวชน
และประชาชน
ต้านยาเสพติด 

รร.นิคมฯ4 จัดการแข่งขัน
กีฬาเยาวชนและ
ประชาชนต้านยา
เสพติด 

200,000 199,338 
 

3 อุดหนุนที่ทำการ
ปกครองอำเภอพิ
มาย 

อำเภอพิมาย จัดงานประเพณี
และงานเทศกาล
เที่ยวพิมาย 

150,000 150,000 

4 อบรมคุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน
ตำบลหนองระ
เวียง 

อบต.หนองระเวียง จัดอบรม
คุณธรรม
จริยธรรมเยาวชน
ตำบลหนองระ
เวียง 

20,000 15,600 

5 จัดซื้ออปุกรณ์
กีฬา 

 จัดซื้ออปุกรณ์
กีฬาให้หมูบ่้าน 
จำนวน 20 
หมู่บ้าน 

100,000 99,928 

 
        แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

1 ช่วยเหลือผู้ประสบ
ปัญหาความ
เดือดร้อน 

อบต.หนองระ
เวียง 

ช่วยเหลือผู้
ประสบปัญหา
ความเดือดร้อน 

250,000 ไม่เบิกจ่าย 
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        แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

1 ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดชุดเฉพาะกจิ
ตรวจหาสารเสพ
ติด 

50,000 6,200 

2 ป้องกันและลด
อุบัติเหตุบนทอ้ง
ถนน 

ตำบลหนองระ
เวียง 

ตั้งจุดบริการ
ประชาชนช่วง
เทศกาลต่าง ๆ 

111,000 2,640 

3 สนับสนุนการจัดทำ
แผนชุมชนและการ
ประชุมประชาคม 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดประชุม
ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและ
ตำบล 

40,000 ไม่เบิกจ่าย
งบประมาณ 

4 อบรมสง่เสรมิ
พัฒนาบทบาทสตร ี

อบต.หนองระ
เวียง 

อบรมสง่เสรมิ
พัฒนาบทบาท
สตรีและ
ครอบครัว 

50,000 50,000 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

1 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน สำนัก
ปลัด 

อบต.หนองระ
เวียง 

จ่ายเป็นค่าสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น  กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ฯ 

100,000 99,637 

2 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน กองคลัง 

อบต.หนองระ
เวียง 

จ่ายเป็นค่าสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น  กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ฯ 

60,000 54,418 

3 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน กองช่าง 

อบต.หนองระ
เวียง 

จ่ายเป็นค่าสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น  กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ฯ 

50,000 15,788 

4 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน กอง
การศึกษา 

อบต.หนองระ
เวียง 

จ่ายเป็นค่าสิ่งของ
เครื่องใช้ต่าง ๆ
เช่น  กระดาษ 
แฟ้ม ปากกา ฯ 

20,000 19,836 
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

5 โครงการจัดซื้อวัสดุ
สำนักงาน กอง
สาธารณสุข 

อบต.หนองระ
เวียง 

จ่ายเป็นค่า
สิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆเช่น  
กระดาษ แฟ้ม 
ปากกา ดินสอ 
ค่าจัดพิมพ์
วารสาร สิง่พิมพ์ 
แผ่นพับฯ 

10,000 9,738 

6 ค่าวัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าฯ 

80,000 13,149 

7 ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
ของสำนักปลัด 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น แปรง 
ไม้กวาด เข่งฯลฯ 

40,000 18,003 

8 ค่าวัสดุงานบ้านงาน
ครัว 
ของกองการศึกษา 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
สิ่งของเครื่องใช้
ต่าง ๆ เช่น แปรง 
ไม้กวาด เข่งฯลฯ 

40,000 14,498 

9 ค่าวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง 
สำนักปลัด 

อบต.หนองระ
เวียง 

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและ
ขนส่ง 

50,000 36,238.27 

10 ค่าวัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น 
สำนักปลัด 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
น้ำมันดีเซล 
น้ำมันเบนซิน 
น้ำมันเครื่อง แก๊ส
หุงต้ม ฯลฯ 

100,000 95,575.80 

11 วัสดุเกษตร  
ของสำนักปลัด 

อบต.หนองระ
เวียง 

สำหรับจ่ายเป็น
ค่าจัดซื้อพันธ์ุพืช 
ปุ๋ย ไม้ดอก ไม้
ประดบั กระถาง 
วัสดเุพาะชำฯลฯ 

30,000 15,000 

12 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
สำนักปลัด 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่นเม้าส์ ตลับผง
หมึก ฯลฯ 

50,000 8,334 
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4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
        แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ 
ท่ีเบิกจ่าย 

13 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
กองคลงั 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่นเม้าส์ ตลับผง
หมึก แผ่นดิสก์ 
หมึก ฯลฯ 

60,000 26,100 

14 ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์  
กองการศึกษา 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็นค่า
วัสดุคอมพิวเตอร์ 
เช่นเม้าส์ ตลับผง
หมึก แผ่นดิสก์ 
หมึก ฯลฯ 

20,000 19,800 

15 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
กองช่าง 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม
บำรุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิง่ปลูกสร้าง 

200,000 74,000 

16 ค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซม 
สำนักปลัด 

อบต.หนองระ
เวียง 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมแซม
บำรุงรักษาวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิง่ปลูกสร้าง 

150,000 15,279 

17 ฝึกอบรมคุณธรรม
จริยธรรมบุคลากร
องค์การบรหิารส่วน
ตำบลหนองระเวียง 

อบต.หนองระ
เวียง 

จัดฝึกอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมให้กับ
บุคลากร อบต.
หนองระเวียง 

100,000 18,120 

18 ฝึกอบรมสัมมนา
และศึกษาดูงาน 

 จัดฝึกอบรม
สัมมนาและ
ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาศักยภาพ
ผู้บริหาร สมาชิก
ฯพนักงาน อบต. 

450,000 354,130 
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        แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

1 ก่อสร้างโรงอาหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
อบต.หนองระเวียง 
บ้านหนองขาม หมู่
ที่ 2 

ศพด.อบต.
หนองระเวียง 
บ้านหนองขาม 
หมู่ที่2 

ก่อสร้างโรง
อาหาร กว้าง 6 
เมตร ยาว 9 
เมตร  

374,000 ขออนุมัติกัน
เงินอยูร่ะหว่าง
รอดำเนินการ 

2 ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเข้าศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ หมู่
ที่ 6 

ศพด.อบต.
หนองระเวียง 
บ้านหนองระ
เวียง หมู่ที่6 

ก่อสร้างถนน 
คสล. 
กว้าง 5 เมตร 
ยาว16 เมตร 

62,000 ขออนุมัติกัน
เงินอยูร่ะหว่าง
รอดำเนินการ 

 
           แผนงานรักษาความสงบ  

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสญัญา 

1 ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

ตำบลหนองระ
เวียง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ในการเตรียมการ
ก่อนเกิดภัย 
ระหว่างเกิดภัย 
ช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย และ
ฟื้นฟูให้กลับสู่
สภาพปกต ิ

300,000 10,000 

2 ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

ตำบลหนองระ
เวียง 

ฝึกซ้อมแผน
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือนให้ อปพร.
และผู้นำ 
ประชาชนทั่วไป 
และบุคลากรงาน
ป้องกันฯลฯ 

50,000 20,640 
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5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ พื้นที่ดำเนินการ รายละเอียด งบประมาณ 
ตั้งไว้ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่าย 

1 ปลูกต้นไม้และ
หญ้าแฝกเฉลิมพระ
เกียรต ิ

ตำบลหนองระ
เวียง 

จัดกิจกรรมปลูก
ต้นไม้และหญ้า
แฝก 
เฉลิมพระเกียรติ 

20,000 
 
 
 

10,000 

 
2 
 

 
เยาวชนรักษ์ป่า 

 
ตำบลหนองระ
เวียง 

 
จัดอบรมเยาวชน 

 
20,000 

 
11,500 

 
 
 
 
 


