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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์   
   “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน ”เพ่ือให๎ประเทศมีขีด
ความสามารถในการแขํงขัน มีรายได๎สูงอยูํในกลุํมประเทศท่ีพัฒนาแล๎ว คนไทยมีความสุข อยูํดี กินดีสังคมมีความ
มั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ตํอจากนี้ไป จะ
ประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
  1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
  กรอบแนวทางท่ีส าคัญ  
  1.1 การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  1.2 การปฏิรูปกลไกบริหารประเทศ 
  1.3 การปูองกันและแก๎ไขการกํอความไมํสงบในจังหวัดชายแดนใต๎ 
  1.4 การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
  1.5 การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ  
  1.6 การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการผนึกก าลังปูองกันประเทศและกองทัพ 
  1.7 การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล๎อม และการปกปูองรักษาผลประโยชน์แหํงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสร๎างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน
และน้ า 
  1.8 การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข๎องจากแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
  2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสารถในการแข่งขัน 
  กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
  2.1 สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 
  2.2 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการภาคเกษตร 
  2.3 พัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน 
  2.4 การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง 
  2.5 การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

  2.6 การเชื่อมโยงภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก 
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  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
  3.1 การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศโดยพัฒนาเริ่ม
ตั้งแตํในครรภ์และตํอเนื่องไปตลอดชํวงชีวิต 
  3.2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพ เทําเทียม และทั่วถึง  
  3.3 การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
  3.4 การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทยให๎เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
  4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
  4.1 การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม  
  4.2 การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
  4.3 การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
  4.4 การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของชุมชน 
  4.5 การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให๎เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
  5.1 การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.2 การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
  5.3 การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมในทุกภาคเศรษฐกิจ 
  5.4 การพัฒนาเมืองอุตสากรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
  5.5 การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  5.6 การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
  6. ยุทธศาสตร์ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  กรอบแนวทางท่ีส าคัญ 
  6.1 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
  6.2 การพัฒนาระบบการให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
  6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร๎างของหนํวยงานภาครัฐให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
  6.4 การวางระบบบริการงานราชการแบบบูรณาการ 
  6.5 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ 
  6.6 การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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  6.7 การปรับปรุงแก๎ไขกฎหมาย ระเบียบ และข๎อบังคับให๎มีความชัดเจน ทัยสมัย เป็นธรรม และ
สอดคล๎องกับข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศตลอดจน พัฒนาหนํวยงานภาครัฐและบุคลากรที่มีหน๎าที่
เสนอความเห็นทางกฎหมายให๎มีศักยภาพ 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์    
  -  พัฒนาคนทุกชํวงทุกวัยเพื่อให๎คนไทยเป็นคนดี คนเกํง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู๎สูงอายุที่จะมีสัดสํวนสูงขึ้นในสังคมวัยสูงทั้งการสร๎างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและ
ดูแลสุขภาพ 
  2. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  -  มุํงเน๎นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพ่ือสร๎างความปรองดองในสังคม การสร๎างโอกาสให๎ทุกคน
ในสังคมไทยสามารถเข๎าถึงทรัพยากรแหลํงทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได๎และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐาน
ราก 
  3. ยุทธศาสตร์การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
  -  ให๎ความส าคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีท้ัง
ระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร๎างทั้งหํวงโซํคุณคําในภาค
เกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรรุํนใหมํ 
  4. ยุทธศาสตร์ด๎านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  -  มุํงอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สร๎างสมดุลระหวําง
การอนุรักษ์และการใช๎ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพ 
  5. ยุทธศาสตร์ด๎านความมั่นคง 
  -  ให๎ความส าคัญกับความม่ันคงท่ีสํงผลกระทบตํอการพัฒนาในทุกมิติเศรษฐกิจสังคม และ
สิ่งแวดล๎อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให๎ประเทศ 
  6. ยุทธศาสตร์ด๎านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  -  เพ่ือให๎การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปรํงใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได๎
อยํางเป็นธรรม ประชาชนมีสํวนรํวม ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบํงภารกิจรับผิดชอบที่
เหมาะสมระหวํางสํวนกลาง ภูมิภาค และท๎องถิ่น 
  7. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโรจิสติกส์ 
  -  มุํงเน๎นการพัฒนากายภาพโครงสร๎างพื้นฐานด๎านการคมนาคมขนสํงการเชื่อมโยงเครือขําย
โทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร๎างพื้นฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง 
การเชื่อมโยงการเดินทางและขนสํงสินค๎าระหวํางประเทศ 
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8. ยุทธศาสตร์ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  - ให๎ความส าคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมตํอเนื่อง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพิ่มการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล๎อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  -  พัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจส าคัญให๎สอดคล๎องกับทิศทางการพัฒนาประเทศศักยภาพ 
โอกาสและข๎อจ ากัดของพ้ืนที่รวมทั้งความต๎องการของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎อง สร๎างฐานเศรษฐกิจใหมํเพ่ือรองรับ
การเข๎าสูํประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  10. ยุทธศาสตร์ด๎านการตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค 
  -  ประสานและพัฒนาความรํวมมือกันระหวํางประเทศท้ังในเชิงรุกและรับอยํางสร๎างสรรค์ โดย
มุํงเน๎นการดูแลการด าเนินงานตามข๎อผูกพันและพันธกรณีตํางๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข๎องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งใน
เวทีระดับโลก และระดับอนุภูมิภาค 
 1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  1. เพ่ิมศักยภาพการแขํงขันด๎านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด๎านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการทํองเที่ยว การตั้ง
องค์กรรํวมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือสํงเสริมการอ านวยความสะดวกด๎านการค๎า การลงทุน และสํงเสริมความ
รํวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ๎าน 
  2. สร๎างคนให๎มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให๎มีสุขภาวะดีทั้งรํางกาย จิตใจ และสติปัญญารอบรู๎เทําทัน
การเปลี่ยนแปลงสามารถด ารงชีพอยํางมีคุณภาพ 
  3. สร๎างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให๎เข๎มแข็ง เพื่อสร๎างความม่ันคงด๎านอาหาร แก๎ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมนาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได๎อยําง
อบอุํน 
  4. ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎สมบูรณ์ โดยเรํงอนุรักษ์และฟ้ืนฟูปุาไม๎ให๎ได๎ 15.9 
ล๎านไรํ หรือร๎อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุํมน้ า พัฒนาแหลํงน้ าและระบบชลประทาน ฟื้นฟูดิน 
ยับยั้งการแพรํกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสํงเสริมท าเกษตรอินทรีย์  
  2) ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  -  กลุํมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง 1 ประกอบด๎วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุํงเน๎นการพัฒนาระบบชลประทานให๎เต็มศักยภาพการเตรียมรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน พัฒนาการ
ทํองเที่ยวทั้งการทํองเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด๎วยการสร๎างคุณคําเพ่ิมและพัฒนาเส๎นทาง  
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3)  โครงการที่ส าคัญ 
   1. โครงการผลิตข๎าวหอมอินทรีย์ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพื่อสํงออก 
   2. โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสูํอินโดจีน 
   3. โครงการพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยวอารยธรรมขอม 
   4. โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
   5. โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด๎วยระบบศึกษาทางไกล 
   6. โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข๎มแข็ง 
   7. โครงการฟื้นฟูล่ าน้ าชีตอนบนและลุํมน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 
  1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
   ยุทธศาสตร์ของกลุํมจังหวัด จ านวน 3 ด๎านคือ 
   1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรม และแปรรูปอาหารเข๎าสูํครัวโลก  
   เปูาประสงค์ 
   1. ข๎าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรรูปได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ 
ตํางประเทศ 
   2. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและพลังงานทดแทน 
   3. สํงเสริมการปลูกอ๎อยเข๎าสูํโรงงานอุตสาหกรรมเพ่ือให๎ได๎มาตรฐาน 
   4. สํงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพ่ือการค๎าในประเทศและกลุํมประเทศอาเซียน  

   2) ยกระดับการบริหารจัดการทํองเที่ยว อารยธรรม ไหม และการค๎าชายแดนเชื่อมโยงกลุํม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
   เปูาประสงค์ 
   1. เพ่ิมขีดความสารถในการแขํงขันการทํองเที่ยวที่มีคุณภาพ และได๎มาตรฐานสากล 

   3) พัฒนาระบบ Logistic เชื่อมโยงในภูมิภาคและประเทศอาเซียน 
   เปูาประสงค์ 
   1. สร๎างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจายสินค๎าและการค๎าชายแดน 
  1.3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
   วิสัยทัศน์  “โคราช เมืองหลวงแหํงภาคอีสาน” 
   1.ยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (Food Valley) 
   เปูาประสงค์ 
   1. เพ่ือสํงเสริมสินค๎าเกษตรเป็นอุตสาหกรรม เป็น Food Valley 
   2. เพ่ือผลิตพลังงานทดแทนชํวยลดต๎นทุนการผลิต 
   3. เพ่ือเพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยวและจ าหนํายสินค๎า OTOP 
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แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาปัจจัยแวดล๎อมการผลิตสินค๎าเกษตร การคมนาคมขนสํง และระบบโลจิสติกส์ไปสูํ
ภูมิภาคอินโดจีน 
   2. เชื่อมโยงกระบวนการผลิตและเพ่ิมศักยภาพเกษตรกร ผู๎ประกอบการ SMEs และ
ผู๎บริโภคในอาเซียน 
   3. แปรรูปสินค๎าเกษตรเป็นพลังงานทดแทนเพ่ือลดต๎นทุนการผลิต 
   4. เพ่ิมมูลคําการทํองเที่ยวสีเขียว และ OTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร 
   2. ยุทธศาสตร์ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
   เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เพ่ือแก๎ไขปัญหาความยากจน 
   2. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความม่ันคงปลอดภัย 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยํางมีคุณภาพ ครอบคลุมและเทําเทียม  
   2. สํงเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุํมอายุ 
   3. ดูแลผู๎สูงอายุ เด็ก สตรี และผู๎ด๎อยโอกาส 
   4. สร๎างการจ๎างงาน รายได๎ และการเข๎าถึงแหลํงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ
ให๎แกํแรงงาน 
   5. รักษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานตํางด๎าว อาชญา 
กรรม คุ๎มครองสิทธิ เสรีภาพและความยุติธรรม 
   3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโคราชเมืองน่าอยู่ท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
   1. เพ่ืออนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   2. เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลภาวะ 
   3. เพ่ือเตรียมความพร๎อมรองรับสาธารณภัยตํางๆ 
   แนวทางการพัฒนา 
   1. การจัดการเมืองนําอยูํแบบบูรณาการ 
   2. ฟ้ืนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมสร๎างเมืองสีเขียว 
   3. การจัดการมลภาวะทางสิ่งแวดล๎อม 
   4. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมมาภิบาล 

   เปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
   1. เพ่ือจัดการบริการภาครัฐอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม 
   2. เพ่ือแก๎ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร๎อนของประชาชน  
   3. เพ่ือควบคุมก ากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการให๎มีประสิทธิภาพ 
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   แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาระบบการบริการและอ านวยการ แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน  
2.  เพ่ิมศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีให๎มีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํ

ประชาคมอาเซียน 
3. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

 
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
   1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจ๎าอยูํหัวฯ เมื่อปี 2538 เพ่ือแก๎ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอยํางเป็นระบบ  
   1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร๎างแหลํงน้ า สงวนเก็บกักน้ าเพ่ือการอุปโภคและ
บริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก๎ไขปัญหาน้ าทํวมและน้ าแล๎ง 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 

2.1 สํงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให๎เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
   2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด๎านการศึกษา (ครู บุคลากร ทางการศึกษา นักเรียน) ให๎
เป็นผู๎มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

2.3 สนับสนุนให๎มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
   2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ิมเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุน
และสํงเสริมให๎ประชาชนทุกหมูํทุกระดับให๎เตรียมพร๎อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน
ในทุกด๎าน 

2.5 สํงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาจามอัธยาศัย 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร 

 3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพืชที่มีคุณภาพ สํงเสริมให๎เกิดเกษตรอุตสาหกรรม 
เกิดพันธุ์พื ชใหมํๆท่ีมีคุณภาพสูงขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับ
หนํวยงานภาครัฐและเอกชน 

3.2 ลดต๎นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลผลิตให๎มีคุณภาพ 
มีมาตรฐานสากลโดยการรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
   3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมูํบ๎าน (อกม.) หารูปแบบใหมํๆ ปรับปรุง
รูปแบบเกําให๎มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น 
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3.4 สํงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค๎าทางการเกษตรอยํางคุณภาพน า
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมํๆมาใช๎ เพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎าแล ะปริมาณสินค๎าคุณภาพในท๎องถิ่น สํงเสริมการกระจาย
สินค๎าไปสูํทั้งภายในและตํางประเทศโดยการรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
   3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก เพื่อเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบาย
เศรษฐกิจพอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัยโดยขอความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.6 สํงเสริมประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อบริโภค เพ่ือจ าหนํายและ
เพ่ือการอนุรักษ์ โดยขอรํวมมือและให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
4.1 สํงเสริมและพัฒนาบทบาทของผู๎น าชุมชนคณะกรรมการหมูํบ๎านและชุมชนให๎เข๎มแข็ง

เพ่ือเป็นผู๎น าชุมชนและท๎องถิ่นท่ีมีคุณภาพ 
   4.2 สํงเสริมโครงการพัฒนาระดับหมูํบ๎าน ให๎พึ่งตนเองได๎ ให๎ประชาชนมีฐานะดีขึ้น มี
สาธารณูปโภคท่ีดีและเข๎าถึงทุกชุมชน 
   4.3 สํงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และ
ผู๎ด๎อยโอกาสโดยการจัดกิจกรรมท่ีเหมาะสมและด าเนินการให๎เกิดกองทุนหรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนา
บทบาทและคุณภาพชีวิตอยํางตํอเนื่อง รวมตลอดถึงการพัฒนาให๎มีความรู๎ความช านาญในวิชาชีพที่เหมาะสม เพ่ือ
พ่ึงตนเองเลี้ยงตนเองและครอบครัวได๎อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรีทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป  
   4.4 สํงเสริมพัฒนาคุฯภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท๎องถิ่น เพ่ือ
เตรียมยกระดับเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
   4.5 ด าเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุกระดับเพื่อ
ปูองกันและให๎มีการปราบปรามและแก๎ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหนํายยาเสพติดในทุกระดับ  

4.6 ด าเนินการโครงการ เพ่ือให๎บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค และความ
ต๎องการของประชาชนในพื้นท่ี 

4.7 สํงเสริมและประกาศเกียรติคุณผู๎ที่เป็นแบบอยํางที่ดีและสร๎างคุณประโยชน์ตํอสังคม 
รวมทั้งจัดสร๎างหอเกียรติยศ (Hall of Fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู๎มีคุณูปการ และสร๎างชื่อสียงให๎แกํจังหวัด
นครราชสีมา 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร

สาธารณสุขหมูํบ๎าน (อสม.) 
5.2 สํงเสริมและสนับสนุนให๎การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมูํบ๎านและ

ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือให๎ประชาชนได๎รับบริการที่ดี ทั่วถึง และทันเหตุการณ์ โดยรํวมมือกับโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพต าบล และหนํวยงาน หรือองค์กรที่เกี่ยวข๎อง 
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5.3 สํงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูํบ๎านและชุมชน ให๎มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให๎มีการเรียนรู๎การดูแลสุขภาพ การออกก าลังการ การปูองกันโรค  การใช๎ยาอยํางถูกต๎อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการ

ทางการแพทย ์

6. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 6.1 สํงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด๎านโครงสร๎างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให๎

สอดคล๎องกับความจ าเป็นและความต๎องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอยํางพอเพียง 
6.2 กํอสร๎าง ปรับปรุงเส๎นทางการคมนาคมอยํางทั่วถึงให๎สามารถตอบสนองความต๎องการ 

และแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน โดยเฉพาะเส๎นทางการขนสํงการผลิตทางการเกษตร แหลํงทํองเที่ยว 
และพ้ืนที่อ่ืนๆที่เก่ียวข๎องกับการด าเนินชีวิตของประชาชน 

6.3 ประสาน สนับสนุน รํวมมือกับสํวนราชการ และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืนๆ เพื่อ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู๎ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการกํอสร๎าง ปรับปรุง เส๎นทางคมนาคม  
   6.4 ประสานในการแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชนในด๎านสาธารณูปโภค และ
สํงเสริมให๎ประชาชนเข๎าใจในการใช๎และรักษาสาธารณูปโภคอยํางคุ๎มคํา 

6.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนสํงในจังหวัดนครราชสีมาเพื่อแก๎ไขปัญหาการจราจร 
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให๎บริการแกํประชาชน 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 
7.1 พัฒนาฟื้นฟูและสํงเสริมกิจกรรมด๎านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ 

ชุมชนชุมชนเมืองท๎องถิ่นโคราช เพื่อการอนุรักษ์สืบสานตํอและเชื่อมโยงสูํกิจกรรมการทํองเที่ยว  
7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหลํงทํองเที่ยวเดิม สร๎างแหลํงทํองเที่ยวใหมํ รวมทั้งกิจกรรมด๎านการ

ทํองเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกตํางๆ เพื่อกระตุ๎นเศรษฐกิจ และสร๎างรายได๎จากการทํองเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3 สนับสนุนและสํงเสริมความสามารถของผู๎ประกอบการธุรกิจการทํองเที่ยว และสร๎าง
เครือขําย เพื่อพัฒนาคุณภาพสินค๎าและบริการ โดยการจับคูํธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค๎าและขยายตลาดสินค๎าท้ัง
ภายในประเทศและตํางประเทศ 

7.4 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน แบะจัดการแขํงขันกีฬาประเภทตํางๆ 
ตั้งแตํระดับหมูํบ๎านจนถึงระดับจังหวัด รวมถึงการสร๎างความเป็นเลิศทางด๎านกีฬาสูํกีฬาอาชีพในระดับชาติและ
นานาชาติ 
  8. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

8.1 ปรับปรุงโครงการบริหารงาน เพ่ือให๎รองรับการปฏิบัติภารกิจหน๎าที่ ตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดอยํางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน ทั้งนี้รวมถึงการสร๎างความสัมพันธ์และ
แลกเปลี่ยนความรู้และทัศนคติในด้านต่างๆกับองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นในประชาคมอาเซียนของประเทศต่างๆ

ในโลก 
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8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการบริหารภายในองค์กรเพื่อให๎บริการกับประชาชนให๎
สะดวก รวดเร็ว แมํนย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู๎รับบริการเป็นส าคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให๎ได๎รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู๎ เพ่ือ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให๎เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารรํวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น รํวมกันระหวํางหนํวยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่น สร๎างประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

8.5 เปิดโอกาสให๎ประชาชนได๎เข๎ามีสํวนรํวมในการก าหนดนโยบายและความต๎องการ ของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6 เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  9. ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   9.1 สํงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตํางๆ 

9.2 สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการหนํวยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข๎อง ในการเตรียมความพร๎อมในการปูองกันภัย และการชํวยเหลือผู๎ประสบภัย 

9.3 สํงเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล๎องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ 
เพ่ือสร๎างความอบอุํนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ๎าน และอาสาสมัครปูองกันฝุายพล
เรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ๎าหน๎าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูํบ๎าน  

10. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
10.1 สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม แหลํงน้ า ลุํมน้ าล าคลอง และปุาไม๎ให๎มีความอุดม
สมบูรณ์ 
   10.2 สํงเสริม สนับสนุนและรํวมมือกับสํวนราชการองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร๎างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล๎อมของชุมชนท๎องถิ่น
ทุกระดับ 

10.3 สํงเสริม สนับสนุนและสร๎างความรํวมมือกับสํวนราชการที่เก่ียวข๎อง องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยํางเป็นระบบ  

1.5 THAILAND 4.0 
  - เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยหรือโมเดลการพัฒนาเศรษฐกิจของ
รัฐบาล ภายใต๎การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน๎าคณะรักษาความสงบแหํงชาติ (คสช.) 
ที่เข๎ามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ที่วํา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”ที่มีภารกิจส าคัญในการขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ
ด๎านตํางๆเพ่ือปรับแก๎ จัดระบบ ปรับทิศทางและสร๎างหนทางพัฒนาประเทศให๎เจริญ สามารถรับมือแก๎โอกาสและภัย
คุกคามแบบใหมํๆท่ีเปลี่ยนแปลงอยํางรุนแรงในศตวรรษที่ 21 ได๎  
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  ประเทศไทยในอดีตที่ผํานมามีการพัฒนาด๎านเศรษฐกิจเป็นไปอยํางตํอ เนื่องตั้งแตํ ยุคแรก เรียกวํา 
“ประเทศไทย 1.0” เน๎นการเกษตรเป็นหลัก เชํน ผลิตและขายพืชไรํ พืชสวน หมู เป็นต๎น ยุคสอง เรียกวํา “ประเทศ
ไทย 2.0” เน๎นอุตสาหกรรมแตํเป็นอุตสาหกรรมเบา เชํน การผลิตและขายรองเท๎า เครื่องหนัง เครื่องดื่ม 
เครื่องประดับเป็นต๎น และปัจจุบั น (2559) จัดอยูํในยุคท่ีสาม เรียกวํา “ประเทศไทย 3.0” เป็นอุตสาหกรรมหนัก
และการสํงออก เชํน การผลิตและขาย สํงออกเหล็กกล๎า รถยนต์ กลั่นน้ ามัน เป็นต๎น แตํไทยในยุค 1.0 , 2.0 ,3.0 
รายได๎ประเทศยังอยูํในระดับปานกลางอยูํอยํางนี้ไมํได๎ ต๎องรีบพัฒนาเศรษฐกิจสร๎างประเทศ จึงเป็นเหตุให๎น าไปสูํยุคที่
สี่ ให๎รหัสใหมํวํา  “ประเทศไทย 4.0” ให๎เป็นเศรษฐกิจใหมํ (New Engines of Drowth) มีรายได๎สูง โดย
วางเปูาหมายให๎เกิดภายใน 5-6 ปีนี้ คล๎ายๆกับการวางภาพอนาคตทางเศรษฐกิจที่ชัดเจนของประเทศท่ีพัฒนา เชํน 
สหรัฐอเมริกา อังกฤษ อินเดีย หรือเกาหลีใต๎ที่วางโมเดลเศรษฐกิจในชื่อ “Crative Ecomomy” 
  -  “ประเทศไทย 4.0” เป็นความมุํงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต๎องการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ
ไปสูํ “Value-Based Enocomy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วยนวัตกรรม”โดยมีฐานคิดเป็นหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค๎า “โภคภัณฑ”์ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการ
เน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎นภาคบริการมากข้ึน 
  ดังนั้น    “ประเทศไทย 4.0” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการท าที่มีลักษณะส าคัญ คือเปลี่ยนจาก
การเกษตรแบบดั้งเดิมในปัจจุบัน ไปสูํการเกษตรสมัยใหมํ ที่เน๎นการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming)
โดยเกษตรกรต๎องร่ ารวยขึ้นและเป็นเกษตรกรแบบเป็นผู๎ประกอบการ หรือ SMEs ที่มีอยูํและรัฐต๎องให๎ความชํวยเหลือ
อยูํตลอดเวลาไปสูํการเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหมํที่มีศักยภา พสูง เปลี่ยนจาก 
Traditional Service ซึ่งมีการสร๎างมูลคําคํอนข๎างต่ า ไปสูํ High Value Service และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ า
ไปสูํแรงงานที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง 
  -  เพ่ือให๎เกิดผลจริงต๎องมีการพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยพัฒนา แล๎วตํอยอดในกลุํมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปูาหมาย ดังนี้ 
  1 . กลุํมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชํน สร๎างเส๎นทางธุรกิจใหมํ ด๎าน
เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต๎น 
  2. กลุํมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เชํน การพัฒ นาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต๎น 
  3. กลุํมเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุํนยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช๎ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
เชํน เทคโนโลยีหุํนยนต์ เป็นต๎น 
  4. กลุํมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมตํอและบังคับอุปกรณ์ตํางๆ ปัญญาประดิษ ฐ์และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เชํน เทคโนโลยีด๎านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมตํอออนไลน์โดยไมํต๎องใช๎คน เป็นต๎น 
  5. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลคําสูง เชํน เทคโนโลยีการออกแบบ 
ธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการทํองเที่ยว เป็นต๎น 
  สรุป กระบวนทัศน์ในก ารพัฒนาประเทศภายใต๎   “ประเทศไทย 4.0” เป็นอีกนโยบายหนึ่งที่เป็น
การวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต๎นในการขับเคลื่อนไปสูํประเทศท่ี “มั่งค่ัง มั่นคง และ
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ยั่งยืน” ตามวิสัยทัศน์รัฐบาลเป็นรูปแบบที่มีการผลักดันการปฏิรูปโครงสร๎างเศรษฐกิจ การปฏิรูปการวิจัยและการ
พัฒนา และการปฏิรูปการศึกษาไปพร๎อมๆกัน เป็นการผนึกก าลังของทุกๆภาคสํวนภายใต๎แนวคิด “ประชารัฐ” ที่ผนึก
ก าลังกับเครือขํายพันธมิตรทางธุรกิจ การวิจัยพัฒนา และบุคลากรทั้งในและระดับโลก 
 2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรม น าสู่ชีวิตที่ดี  เกษตร
อินทรีย์ก้าวหน้า ล าเชียงสาสดใส ชุมชนห่างไกลยาเสพติด” 

  2.2 ยุทธศาสตร์ 
  1. ยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านแหลํงน้ าเพ่ืออุปโภคและบริโภค 
  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร 
  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 
  7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านนโยบายแหํงรัฐ 
  10.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยว 

  2.3 เป้าประสงค์ 
  1. เส๎นทางคมนาคมที่ได๎มาตรฐาน บ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
  2. สํงเสริมการประกอบอาชีพที่ได๎มาตรฐาน 
  3. ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4. จัดให๎มีน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรที่ได๎มาตรฐาน  จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทาง
ระบายน้ าที่ได๎มาตรฐาน 
  5. การพัฒนาระบบการเมืองการบริหารที่ได๎มาตรฐาน 
  6. สร๎างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให๎แกํประชาชนในเขต อบต 

7. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมอันดีและภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ได๎มาตรฐาน 
  8. สร๎างดุลยาภาพของทรัพยากรธรรมชาติและแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 
  9. การบริหารราชการที่ดี  โดยการมีสํวนรํวมของประชาชนและตามหลักธรรมาภิบาล 

10.อนุรักษ์และพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในต าบลให๎ได๎มาตรฐาน  
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2.4 ตัวช้ีวัด 
  1. จ านวนถนนที่ได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน จ านวนทางบกและทางน้ าได๎มาตรฐานเพ่ิมข้ึน ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะเพ่ิมข้ึน 
  2. จ านวนกลุํมอาชีพที่ได๎มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 
  3. จ านวนครั้งที่ได๎รับการพัฒนาปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  4. จ านวนหมูํบ๎านได๎ที่รับการด าเนินการ 
  5. จ านวนหมูํบ๎านที่ได๎รับการพัฒนา 
  6. จ านวนประชาชนในต าบลที่ได๎รับการสร๎างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีในต าบล 
  7. จ านวนเด็กที่ได๎รับการพัฒนาด๎านการศึกษาเพ่ิมข้ึน จ านวนครั้งที่ได๎สํงเสริม ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

  8. จ านวนหมูํบ๎านที่ได๎รับการอนุรักษ์และพัฒนา 
  9. จ านวนครั้งที่สํงเสริมการพัฒนาตามนโยบายที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

  10.จ านวนแหลํงทํองเที่ยวที่ได๎มาตรฐานเพิ่มขึ้น 

2.5 ค่าเป้าหมาย 
1. การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน พ้ืนที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
2. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  พ้ืนที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15กลุํมเปูาหมาย ประชาชน

ต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
3. การพัฒนาด๎านสังคมและชุมชน พื้นที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
4. การพัฒนาด๎านแหลํงน้ า  พ้ืนที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15กลุํมเปูาหมาย ประชาชน

ต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
5. การพัฒนาด๎านการเมืองการบริหาร พ้ืนที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
6. การพัฒนาด๎านสาธารณสุข พ้ืนที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
7. การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  พื้นที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15

กลุํมเปูาหมาย ประชาชนต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
8. การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม พื้นท่ีเปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15

กลุํมเปูาหมาย ประชาชนต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
9. การพัฒนาด๎านนโยบายแหํงรัฐ พ้ืนที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
10. การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว พ้ืนที่เปูาหมาย  ต าบลสะแกราช หมูํที่ 1-15กลุํมเปูาหมาย 

ประชาชนต าบลสะแกราชและข๎างเคียง  
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2.6 กลยุทธ์ 
1. กํอสร๎าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท๎า ทางน้ า ฯลฯ 
2. ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ  
3. ด๎านการเกษตรและการสํงเสริมอาชีพ 
4. การพัฒนาสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
5. สร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชน 
6. กํอสร๎าง ขุดลอก ขยายสระน้ า กํอสร๎างเหมือง คสล. 
7. ด๎านการเมืองการบริหาร 
8. การพัฒนาด๎านการศึกษา 
9. การพัฒนาด๎านศาสนา และวัฒนธรรม 
10. การพัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
11. การพัฒนา สํงเสริม สนับสนุนให๎ความรํวมมือกับหนํวยงานของรัฐ 
12.การพัฒนา สํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํเดิมและสร๎างแหลํงทํองเที่ยวขึ้นใหมํ 

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
องค์การบริหารสํวนต าบลสะแกราช  มีจุดแข็งในต าบล ดังนี้ 

 1. มีแหลํงน้ าส าหรับใช๎ในการท าการเกษตรตลอดทั้งปี 
 2. มีถนนส าหรับการคมนาคมที่สะดวก 
     3. ประชาชนในท๎องถิ่นขาดการมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น และขาดการเข๎าใจในระเบียบ 

กฎหมายที่ใช๎ในการปฏิบัติงาน 
   4. ผู๎น าในท๎องถิ่น  ขาดความรู๎ ความเข๎าใจ ในบทบาทหน๎าที่ของตนเอง  และขาดการมีสํวนรํวมใน
การพัฒนาท๎องถิ่น 

5.สํงเสริมให๎ประชาชนในท๎องถิ่นน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการด ารงชีวิต  
   6.นายกองค์การบริหารสํวนต าบลสะแกราช  ใช๎หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการ
บ๎านเมืองที่ดีเข๎ามาใช๎ในการบริหารงาน 
          ฉะนั้น ด๎วยสภา พพ้ืนที่องค์การบริหารสํวนต าบลสะแกราชที่มีความอุดมสมบูรณ์ ทั้ง
ทรัพยากรธรรมชาติและปัจจัยที่เอ้ือตํางๆ จึงเหมาะแกํการท าการเกษตร จึงก าหนดจุดยีนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) ของต าบลสะแกราช   เพิ่มขีดความสามารถทางการเกษตรอาหารพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์สินค้า
พื้นเมืองทาง เศรษฐกิจ   เป็นเมืองน่าอยู่  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคม
เพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
2.8.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด จังหวัด กับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท . 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 
 
 

 
 
  
 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1.เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร
เข๎าสูํครัวโลก 

2. ยกระดับการบริหารจัดการทํองเท่ียว อารยธรรมไหม และการค๎า
ชายแดนเชื่อมโยงกลุํมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. พัฒนาระบบ Logistic เช่ือมโยงในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

1. ข๎าวหอมมะลิและผลิตภัณฑ์แปรูปได๎มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในประเทศและตํางประเทศ 

2. มันส าปะหลังและผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารและพลังงาน
ทดแทน 

3. สํงเสริมการปลูกอ๎อยเข๎าสูํโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให๎ได๎
มาตรฐาน 

4. สํงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว์เพื่อการค๎าใน
ประเทศและกลุํมประเทศอาเซียน 
 

2.1 เพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันการ
ทํองเที่ยวที่มีคุณภาพและได๎มาตรฐานสากล 

3.1 สร๎างความเชื่อมโยงการคมนาคมกระจาย
สินค๎าและการค๎าชายแดน 

3.1 เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 3.2 เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหามลภาวะ 3.3 เพื่อเตรียมความพร๎อมของสาธารณภัยตํางๆ 

เป้าประสงค ์

ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

1.พัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจรเพื่อเป็นครัวของโลก (Food Vally) 

4. การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 

3. การพัฒนาโคราชเมืองนําอยูํที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 2. ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

เป้าประสงค ์ 1.1 เพื่อสํงเสริมสินค๎าเกษตรเป็นอุตสาหกรรม เป็น Food Vally 1.2 เพื่อผลิตพลังงานทดแทนชํวยลดต๎นทุนการผลิต 1.3 เพื่อเพิ่มรายได๎จากการทํองเท่ียวและจ าหนํายสินค๎า 
OTOP 

2.1 เพื่อแก๎ไขปัญหาความยากจน 2.2 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด๎านการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และ
ความมั่นคงปลอดภัย 
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4.1 เพื่อจัดการบริการภาครัฐอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม 4.2 เพื่อแก๎ไขปัญหาและลดผลกระทบจากความเดือดร๎อน
ของประชาชน 

4.3 เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผน
ยุทธศาสตร์และงบประมาณ 

1. ยุทธศาสตร์การสานตํอแนวทางพระราชด าริ 2. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการศึกษา 3. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการเกษตร 

4. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสังคม 5. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาสาธารณสุข 6. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐาน 7. ยุทธศาสตร์ด๎านการพัฒนาการทํองเท่ียว ศาสนา-
วัฒนธรรม ประเพณี และกีฬา 

8. ยุทธศาสตร์ด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 9. ยุทธศาสตร์ด๎านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1. ยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  2. ยุทธศาสตร์ด๎านเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ของ อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต. 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสังคม 4. ยุทธศาสตร์ด๎านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง การ
บริหาร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านนโยบายแหํงรัฐ 10.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเท่ียว 

10. ยุทธศาสตร์ด๎านรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 



52 

 

                                                                               2.8.2 แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Starte Map) 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารสํวนต าบลสะแกราช เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรม น าสูํชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์เลิศล้ า ล าเชียงสาสดใส ชุมชนหํางไกลยาเสพติด 

พันธกิจ 

8 ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย 

1 จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 

1 จัดให๎มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า 

2 บ ารุงและสํงเสริมการประกอบอาชีพของ
ประชาชน 

3 ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 4 จัดให๎มีน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภค 5 พัฒนาระบบการเมืองการ
บริหาร 

6 ปูองกันและระงับโรคติดตํอ 7 สํงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 7 บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของ
ท๎องถิ่น 

7 ให๎มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผํอนหยํอนใจ และสวนสาธารณะ 9 สํงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุและผู๎พิการ 

10 พัฒนาแหลํงทํองเท่ียวในต าบล 

เป้าประสงค ์ 1,4 พัฒนากลุํมลุํมน้ าล าเชียงสา
ซ่ึงเป็นลุํมน้ าหัวใจหลักของต าบล 

2 สร๎างพื้นฐานด๎านเศรษฐกิจให๎แกํ
ประชาชนในเขตต าบล 

2 สํงเสริมเกษตรอินทรีย์
ให๎แกํประชาชนในเขต อบต 

3 ชุมชนหํางไกลยาเสพติด 

 

5 การบริหารราชการที่ดี โดยการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนและตามหลักธรรมาภิบาล 

6 สร๎างสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดี
ให๎แกํประชาชนในเขต อบต 

7 สํงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณีให๎แกํประชาชน 

8 สร๎างดุลยภาพของทรัพยากรธรรมชาติ
และแก๎ไขปัญหาสิ่งแวดล๎อม 

9 สร๎างสังคมให๎เข๎มแข็ง แก๎ไขความยากจน
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

10 อนุรักษ์และพัฒนาแหลํงทํองเท่ียวใน
ต าบล 

ยุทธศาสตร ์ 1 ยุทธศาสตร์ด๎านโครงสร๎าง
พื้นฐาน 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
สังคม 

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
แหลํงน้ าเพื่ออุปโภคและบริโภค 

 

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเมือง การบริหาร 

6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสาธารณสุข 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 

9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านนโยบาย
แหํงรัฐ 

10 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
ทํองเที่ยว 
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท๎องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอกท่ีมีผลตํอการพัฒนาด๎านๆ ของ
ท๎องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอนของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายในของท๎องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท๎องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามวํา  “ปัจจุบันท๎องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูํจุด
ไหน” ส าหรับใช๎เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตตํอไป ทั้งนี้โดยใช๎เทคนิค SWOT analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได๎แกํ จุดแข็ง (Strength – S) จุดอํอน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได๎แกํ โอกาส
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

    การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช 

         3.1.1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การพัฒนาด๎านคมนาคมท่ีสามารถบูรณาการ
รํวมกันท าได๎ 
2. มีโครงการกํอสร๎างและมีความรํวมมือจากสํวน
ราชการเข๎ามาชํวยเหลือในด๎านสาธารณูปโภค แหลํง
ทํองเที่ยว และการขนสํงผลผลิตทางการเกษตรอยําง
สะดวก 
3. มีไฟฟูาใช๎ครบทุกหมํบ๎าน 
4. มีถนนลาดยาง ถนนคสล.และถนนลูกรัง 

1. ถนนช ารุด ไมํได๎มาตรฐาน โดยเฉพาะฤดูฝนบาง
เส๎นทางไมํสามารถใช๎การได๎ 
2. เกิดอุกทกภัยในต าบล ท าให๎ถนนได๎รับความ
เสียหาย 
3. การจราจรไมํปลอดภัยโดยเฉพาะจุดทางแยกไมํมี
สัญญาณไฟจราจร 
 
 

โอกาส อุปสรรค 
1. ได๎รับการจัดสรรงบประมาณจากสํวนราชการอ่ืนๆ
เป็นประจ า 
2. นโยบายรัฐบาลให๎ความส าคัญด๎านการคมนาคม 
3. ประชาชนได๎รับความสะดวกสบายใน
ชีวิตประจ าวันมากขึ้น 
4. เครื่องมือ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเอ้ือ
ประโยชน์ให๎การกํอสร๎างมีคุณภาพและมาตรฐาน 

1. โครงการด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเป็นแหลํงหา
ผลประโยชน์ของกลุํมแสวงหาผลประโยชน์ท าให๎งาน
บางงานไมํได๎มาตรฐานและประชาชนไมํได๎รับ
ประโยชน์เทําที่ควร 
2. ไมํได๎รับความรํวมมือกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องและ
สนับสนุนงบประมาณอยํางเพียงพอ 
3. การพัฒนาไมํกระจายทั่วทุกพ้ืนที่ในต าบล 
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3.1.2 ด้านเศรษฐกิจ 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนหมูํบ๎านอยําง
จริงจัง มีการก าหนดมาตรฐานและระเบียบปฏิบัติ
ภายใต๎การก ากับดูแล 
2. สํงเสริมให๎ความรู๎แกํเกษตรกรในการเพาะปลูกให๎
เหมาะกับพ้ืนที่ 
3. จ าหนํายหรือแปรรูปสินค๎าอยํางถูกต๎องและ
เหมาะสมในแตํละพ้ืนที่ 

1. การสนับสนุนสํงเสริมการพัฒนาการเกษตรไมํมี
การติดตามผลการด าเนินงานอยํางจริงจัง 
2. เกษตรกรขาดความเอาใจใสํในการท าการเกษตร 
3. ขาดการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ทางการเกษตรที่ดี 
4. ขาดระบบการเชื่อมตํอเข๎าสูํภาคการตลาดการ
กระจายสินค๎าไมํมีตลาดรองรับ 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีการสํงเสริมและพัฒนาการเกษตรให๎มีผลผลิตที่มี
คุณภาพและมีตลาดรองรับผลผลิต 
2. การสนับสนุนด๎านทรัพยากรตํางๆจากทุก
หนํวยงานมาเป็นเกณฑ์ในการประสานความ
ชํวยเหลือ 
3. มีการบริหารจัดการน้ าเพื่อเกษตรกร 
 

1. เกษตรกรยังยึดติดการเพาะปลูกแบบเดิมๆไมํ
ยอมรับสิ่งใหมํๆ 
2. ขาดการสํงเสริมให๎ความรู๎ด๎านการท าอาชีพเสริม
เพ่ิมข้ึน 
3. ชุมชนในพ้ืนที่เข๎ารํวมกิจกรรมการพัฒนาการ
เกษตรน๎อย 
 

 
3.1.3 ด้านสังคมและชุมชน 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ผู๎บริหารท๎องถิ่นมีนโยบายในการพัฒนาสังคมและ
แก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนของประชาชน 
2. ประชาชนเห็นความส าคัญและมีสํวนรํวมใน
กระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3. เน๎นการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. งบประมาณมีจ ากัดท าให๎ขาดผู๎ด าเนินงานที่มี
ความสามารถ 
2. ขาดการมีสํวนรํวมจากผู๎น าในชุมชนในการ
วางแผนพัฒนาและแก๎ไขปัญหาความเดือดร๎อนอยําง
จริงจัง 
3. ผู๎น าชุมชนยังไมํเข๎าถึงบทบาทหน๎าที่ของตนเอง 

โอกาส อุปสรรค 
1. นโยบายของรัฐบาลให๎ความส าคัญตํอคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
2. การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกด๎านจะต๎องได๎รับความ
รํวมมือจากทุกภาคสํวน 
 

1. วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข๎ามามีผลกระทบตํอ
การด าเนินชีวิตของประชาชน 
2. ทุกภาคสํวนยังไมํให๎ความส าคัญกับด๎านสังคมและ
ชุมชน 
3. ปัญหาเกิดขึ้นหลายปัญหา เชํน ยาเสพติด เป็นต๎น 

 
 
 



๕๕ 

 

3.1.4 ด้านแหล่งน้ า 
จุดแข็ง จุดอ่อน 

1. การบริหารจัดการน้ าอยํางเป็นระบบ 
2. ขุดลอกคูคลองเพ่ือเปิดทางระบายน้ าครอบคลุมทุก
พ้ืนที่ 

1. เกิดการตื้นเขินของห๎วยและคลอง 
2. มีสิ่งปฏิกูลและวัชพืชขวางทางน้ ามากเกินไป 
3. ระบบประปาหมูํบ๎านยังไมํสะดวก 
4. ประสบกับปัญหาภัยแล๎งเป็นประจ าทุกปี 

โอกาส อุปสรรค 
1. ของงบสนับสนุนระบบประปาภายในหมูํบ๎าน 
2. ใช๎เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขุดลอก
ห๎วยและคลอง 
3. สํงเสริมการดูแลรักษาความสะอาดของแหลํงน้ าใน
ต าบล 

1. เกิดปัญหาด๎านงบประมาณในการแก๎ไขระบบ
ประปา 
2. ประชาชนไมํให๎ความส าคัญในการพัฒนาแหลํงน้ า
ตามหมูํบ๎าน 

 
3.1.5 ด้านการเมืองการบริหาร 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. บุคลากรใน อบต.มีความรู๎ความสามารถในการ
ปฏิบัติหน๎าที่ 
2. มีงบประมาณในการสนับสนุนให๎บุคลากรเข๎ารับ
การศึกษา อบรม พัฒนาความรู๎ 
3. มีการน าระบบสารสนเทศมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
4. มีโครงสร๎างการบริหารงานที่ชัดเจน 

1. บุคลากรบางคนยังขาดความรู๎ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการท างาน 
2. ผู๎บริหารและบุคลากรไมํเข๎าใจกฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน 
3. การบริหารยังขาดการประสานงานที่ดีและ
งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีองค์กรอิสระคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
2. เปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
ปฏิบัติงานของ อปท. 
3. การจัดโครงสร๎างสามารถรองรับกับภารหน๎าที่ได๎
ตรงตามสายงาน 

1. การปฏิบัติงานของ อปท. ยังเกิดการทับซ๎อนใน
พ้ืนที่เดียวกัน 
2. ภารกิจหน๎าที่ของ อปท. ได๎รับการถํายโอนมาก
เกินไป โดยที่ อปท.ยังไมํพร๎อม 
3. บุคลากรมีไมํเพียงพอในบางต าแหนํง 
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3.1.6  ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. สํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นท่ี 
2. การพัฒนาบุคลากรให๎มีคุณภาพเพ่ือเป็นก าลัง
ส าคัญในการพัฒนาท๎องถิ่น 
3. การให๎ความรู๎ด๎านสาธารณสุขมูลฐานแกํ อสม.
อยํางตํอเนื่องและเหมาะสม 
4. สํงเสริมทรัพยากรด๎านตํางๆที่จ าเป็นแกํ
โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

1. บุคลากรทางด๎านสาธารณสุขไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน 
2. การบริหารงานแบบบูรณาการรํวมกันยังขาด
งบประมาณในการด าเนินงาน 
3. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ยังขาดความรู๎ 
ความช านาญในการปฏิบัติหน๎าที่ 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลในทุกพ้ืนที่เป็น
โอกาสในการพัฒนา 
2. ภาครัฐสนับสนุนงบประมาณให๎แกํสาธารณสุข
ประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) 
3. ประชาชนได๎รับการบริการที่ดี ด๎วยรถพยาบาล
ฉุกเฉินที่ทาง อบต.จัดให๎ 

1. การด าเนินงานการบูรณาการรํวมกันระหวําง
หนํวยงานภายนอกยังไมํได๎รับความรํวมมือเทําท่ีควร 
2. การเกิดการระบาดของโรคระบาดใหมํๆที่ไมํ
สามารถควบคุมได๎ทัน 
3. ประชาชนขาดความรู๎และไมํใสํใจ การปูองกัน
ตนเองตํอโรคระบาด 

 
3.1.7  ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. มีวัฒนธรรมประเพณีท่ีจัดกิจกรรมเป็นประจ าทุกปี
อยํางตํอเนื่อง 
2. มีวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่นท่ีเกําแกํ เลื่องลือและ
หลากหลาย ของต าบลสะแกราช 
3. บุคลากรทางการศึกษาได๎รับการบรรจุเป็น
ข๎าราชการ 

1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
ของต าบลมีอยํางจ ากัด และไมํเพียงพอ 
2. ประชาชนบางกลุํมยังขาดการอนุรักษ์ศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีท่ีส าคัญของต าบล 

โอกาส อุปสรรค 
1. การพยายามที่จะอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของ
ท๎องถิ่นให๎คงอยูํตลอดไป 
2. มีการประสานงานกับหนํวยงานตํางๆในการขอรับ
งบประมาณส าหรับจัดกิจกรรม 
3. การเพ่ิม ศพด. ในเขตต าบลให๎มากขึ้นเพ่ือรองรับ
เด็กในต าบล 

1. ผลกระทบทางการเมืองท าให๎บางกิจกรรมไมํได๎
ด าเนินการจัด 
2.การประสานงานบางหนํวยงานไมํให๎ความรํวมมือ 
3. บุคลากรทางการศึกษาบางคนยังไมํได๎รับการบรรจุ
ท าให๎ขาดขวัญและก าลังใจการปฏิบัติงาน 
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3.1.8  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. การสํงเสริมและรํวมมือกับหนํวยงานทุกภาคสํวน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. มีล าห๎วยและส าคลอง ไหลผํานกลางต าบล ท าให๎มี
ความอุดมสมบูรณ์ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ตลอดปี 
3. องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีความพร๎อมทางด๎าน
ตํางๆในการประสานงานจากหนํวยงานอื่นๆท้ังภาครัฐ
และเอกชน 

1. การบริหารทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นให๎ความส าคัญน๎อยในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
2. ยังขาดการจัดเก็บขยะและวิธีก าจัดขยะอยํางถูกวิธี 
3. ประชาชนบางกลุํมยังไมํให๎ความรํวมมือในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
4. ล าห๎วยอยูํในสภาพเสื่อมโทรม 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีการประชาสัมพันธ์ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของต าบล 
2. การสร๎างความตระหนักถึงภาวะโลกร๎อนอันเกิด
จากการท าลายสิ่งแวดล๎อมท่ีสํงผลกระทบตํอชีวิต 
3. ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจากหนํวยงานอื่น 
4. มีการจัดท าผังเมือง 

1. ประชาชนบางกลุํมพยายามที่จะท าลาย
สิ่งแวดล๎อมในต าบล 
2. เกิดภัยธรรมชาติท าให๎สภาพแวดล๎อมเปลี่ยนไปไมํ
สามารถกลับสูํสภาพเดิมได๎ 
3. การขอรับงบประมาณในการด าเนินงานบาง
หนํวยงานไมํสามรถจัดสรรให๎ทาง อบต.ได๎ 

 
3.1.9  ด้านการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. ประเพณีท่ีจัดเป็นประจ าทุกปีอยํางตํอเนื่องเป็น
การประชาสัมพันธ์การทํองเที่ยวในต าบล 
2. มีแหลํงทํองเที่ยวในต าบลหลายแหํง 

1. ขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว 
2. ประชาชนบางกลุํมไมํให๎ความรํวมมือในการพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยว 

โอกาส อุปสรรค 
1. มีแหลํงทํองเที่ยวที่หลายหลายให๎นักทํองเที่ยวเข๎า
มาทัศนศึกษา 
2. มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
ตามสถานที่ตํางๆ 

1. งบประมาณในการด าเนินการมีอยูํอยํางจ ากัด 
2. ขาดบุคลากรในการด าเนินงานอยํางชัดเจน 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

  ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอก องค์การบริหารสํวนต าบลสะแกราช  จากการได๎
ท าประชาคม    หมูํบ๎าน  และใช๎ข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)  ข๎อมูล  กชช ๒ค.  และข๎อมูลการจัดท าแผน
แมํบทชุมชนของต าบลสะแกราช  สรุปได๎ดังนี้ 

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้ององค์การบริหารสํวนต าบลสะแกราช 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

๑.๑  เส้นทางการคมนาคมไม่
สะดวก 
      ลักษณะของปัญหา 
       - เนื่องจากถนนภายในหมูํบ๎าน
สํวนใหญํเป็นถนนหินคลุก ซึ่งไมํได๎
มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะท าให๎น้ าทํวม
ขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบํอ 

 

 
 
 
 

- พ้ืนที่ทุกหมูํบ๎านในเขต 
อบต.ประสบปัญหาการ
คมนาคมไมํสะดวก 

 

 
 
 
 

- อบต.จัดงบประมาณในการ
กํอสร๎างและปรับปรุงตลอดจน
ซํอมแซมถนนใน อบต. อยําง
ตํอเนื่องรวมทั้งกํอสร๎างถนน
คอนกรีต/ลาดยางเพ่ิมข้ึน 

 

1.2  ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะไม่
เพียงพอ 
      ลักษณะของปัญหา 
      - ไฟฟูาสาธารณะในหมูํบ๎านมี
ปริมาณน๎อยซึ่งไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการของประชาชน  

 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมูํบ๎านในเขต 

อบต. 
 
 

 
 
 
- อบต. ติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ
เพ่ิมข้ึน 

 
 

2. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 

    ลักษณะของปัญหา 
- ขาดการรวมกลุํมของเกษตรกรท า

ให๎ไมํมีอ านาจตํอรองทางเศรษฐกิจ
หรือรับบริการ 

- ประชาชนบางสํวนวํางงาน และ
วํางงานแฝง เนื่องจากไมํมีการ
ประกอบอาชีพเสริม 

-  ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
-  การผูกขาดผลิตผลทางการเกษตร 
- ขาดแหลํงเงินก๎ูดอกเบี้ยต่ าเพ่ือ

การเกษตร 

 
-  ประชากรวัยท างานที่ไมํมีงาน

ท า และงานท่ีท าอยูํไมํมั่นคง 
-  เยาวชนบางสํวนที่จบ

การศึกษาภาคบังคับแล๎วไมํได๎
ศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไป  

-  กลุํมสตรี/กลุํมแมํบ๎านที่
ต๎องการอาชีพเสริม 

 
 
 

 
- อบต.จัดฝึกอบรมอาชีพให๎แกํ
ราษฎร 
- สํงเสริมให๎ราษฎรรวมกลุํมใน

การประกอบอาชีพ 
-  สนับสนุนงบประมาณและ

วิทยาการ เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ในการประกอบอาชีพ 



๕๙ 

 

 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

3.  ปัญหาด้านสังคม 

     ลักษณะของปัญหา 
- ปัญหายาเสพติดระบาดในกลุํม

เยาวชน และนักเรียน โดยเฉพาะ
น้ ากระทํอม ยาบ๎า 

- ปัญหาอาชญากรรม การทะเลาะ
วิวาท ซึ่งเกิดจากการดื่มสุราและ
ของมึนเมา ท าให๎ขาดสติ คึก
คะนอง 

- ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน การลักขโมย 

 

 

- ประชาชน เยาวชน และ
นักเรียนในเขตองค์การ
บริหารสํวนต าบลนาหมอ
บุญ 

- นโยบายของรัฐบาลในการ
ปูองกันและแก๎ไขปัญหายา
เสพติด โดยให๎อบต.
ด าเนินการเชิงรุกรํวมกับ
ฝุายปกครองและต ารวจ ใน
การปูองปราม ตรวจค๎น 
จับกุมผู๎เสพ/ผู๎ค๎า และ
บ าบัดกลุํมผู๎ติดยาและกลุํม
เสี่ยง 

- แตํงตั้ง อปพร.ปฏิบัติหน๎าที่
รักษาความสงบเรียบร๎อย
ในเทศกาลตํางๆ 

4. ปัญหาน้ าส าหรับการอุปโภคบริโภค 
      ลักษณะของปัญหา 

       - ไมํมีน้ าประปาใช๎ทุกครัวเรือน 
ระบบประปาท่ีมีอยูํขณะนี้ยังไมํ
เพียงพอตํอความต๎องการใช๎ของ
ราษฎร เนื่องจากขาดแคลนแหลํงน้ า
เพ่ือด าเนินการส าหรับกิจการประปา
หมูํบ๎าน 

       - ไมํมีภาชนะส าหรับเก็บกักน้ า
เพ่ือการบริโภค 
      - ขาดแคลนแหลํงน้ าขนาดใหญํ
เพ่ือใช๎ส าหรับการเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

- น้ าประปาไมํพอใช๎ทั้ง 15 
หมูํบ๎าน 

 
 
 
 
 
 
- พ้ืนที่ทุกหมูํบ๎านในเขต 

อบต. 
 

 
 

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
กํอสร๎างและปรับปรุงตลอดจน
ซํอมแซมแหลํงเก็บน้ าในเขต
อบต. 

- ขยายเขตประปา/กํอสร๎าง
ประปาเพ่ิมเติม 
- จัดหาภาชนะเก็บน้ า 

 
 



๖๐ 

 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พื้นที่เปูาหมาย/กลุํมเปูาหมาย การคาดการณ์แนวโน๎มในอนาคต 
5.  ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร     
ลักษณะของปัญหา 

-    งบประมาณมีไมํเพียงพอ 
-    ประชาชนขาดการมีสํวนรํวม

ทางการเมือง การปกครอง 

 
 

- ผู๎บริหาร/สมาชิกสภาฯ/
พนักงานสํวนต าบลและ
พนักงานจ๎างขององค์การ
บริหารสํวนต าบล 

 

 
 

- จัดสรรงบประมาณในการ
จัดสํงบุคลากรเข๎ารับการ
อบรมเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

- เน๎นการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการบริหาร
จัดการ 

- การอบรมให๎ความรู๎แกํ
ประชาชนด๎านการเมือง 
การปกครอง 

 
 

- ประชาชนยังขาดความรู๎ ความ
เข๎าใจในนโยบายการพัฒนา
ต าบลของผู๎บริหาร 

- ขาดการรํวมมือและการ
ประสานงานระหวํางหนํวยงาน
ตํางๆ 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ต าบล 

- เปิดโอกาสให๎ประชาชนใน
ต าบลเข๎ามามีสํวนรํวมในการ
บริหารงานของ อบต. 

- มีการเปิดเผยข๎อมูล และปิด
ประกาศให๎ทราบทุกพ้ืนที่ 

6.  ปัญหาด้านสาธารณสุข 

     ลักษณะของปัญหา 
- ขาดแคลนสถานที่ออกก าลังกาย/
ลานกีฬา 

- การใช๎ยาโดยไมํปรึกษาแพทย์ 
- สารเคมีตกค๎างในอาหาร 

 
 

- เด็ก เยาวชน ประชาชนใน
ต าบล 

 
 
อบต. จัดสรรงบประมาณในการ
ด าเนินการ 

- กํอสร๎างลานกีฬาประจ า
ต าบล 

- ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิ
การปฏิบัติงานของ อสม.
ประจ าหมูํบ๎าน  

 

 

 

 



๖๑ 

 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา พ้ืนที่เปูาหมาย/กลุํมเปูาหมาย การคาดการณ์แนวโน๎มใน
อนาคต 

7. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬาและนันทนาการ 

ลักษณะของปัญหา 
-  สถานที่ใช๎บริการด๎านข๎อมูลขําวสาร

ไมํทั่วถึง ไมํมีห๎องสมุด/แหลํงเรียนรู๎/ 
ที่อํานหนังสือพิมพ์หมูํบ๎าน 

-  กระแสโลกาภิวัฒน์และการสื่อสารไร๎
พรมแดนน าวัฒนธรรมตะวันตกเข๎า
มามีอิทธิพลตํอสังคมและครอบครัว 
ท าให๎ละทิ้งวัฒนธรรมดั้งเดิม 

-  ขาดการให๎ความรู๎ทางศาสนาและ
พัฒนาจริยธรรมแกํประชาชน 

- เด็กและเยาวชน 
- นักเรียนในสถานศึกษา 
- เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

        

- อบต.จัดสรรงบประมาณในการ
สํงเสริม ฟื้นฟู ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี อันดี
งามของท๎องถ่ิน 

 - จัดสรรงบประมาณในการ
กํอสร๎างแหลํงเรียนรู๎ประจ า
ต าบล/ห๎องสมุดชุมชน/ที่อาํน
หนังสือพิมพ์ประจ าหมํูบ๎าน 

 
 

8.ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ลักษณะของปัญหา 
-  ปัญหาขยะในเขตชุมชนตลาด/

ทางสาธารณะ  
-  การบุกรุกปุาและที่สาธารณะ ท า

ให๎ปุาไม๎ถูกท าลาย 
-  ล าคลองตื้นเขิน ขาดการดูแล

บ ารุงรักษา 
-  ดินเสื่อมสภาพ จากการใช๎สารเคมี 
 
 
 

 
 

- ชุมชนตลาด/ทางสาธารณะ  
- ที่สาธารณะ ล าคลอง ปุาไม๎ 

 

- อบต.จัดหาที่รองรับขยะและ
ให๎บริการจัดเก็บขยะ 

- รณรงค์เพ่ือสร๎างจิตส านึกการ
ใช๎วัสดุจากธรรมชาติแทนขยะ
ที่ยํอยสลายยาก และเกิด
มลพิษ 

-  อบต.จัดกิจกรรมด๎านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
เชํน การปลูกปุา การปลูก
หญ๎าแฝก การปลํอยพันธุ์สัตว์
น้ า การปรับปรุงภูมิทัศน์  

9. ปัญหาด้านการพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว 
      ลักษณะของปัญหา 

- ขาดการสนับสนุนงบประมาณ
ในการด าเนินการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว 

- ประชาชนบางกลุํมไมํให๎ความ
รํวมมือในการพัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยว 

 

 
 
 
-  แหลํงทํองเที่ยวในต าบล
สะแกราช 

 
 
 

- มีแหลํงทํองเที่ยวที่หลายหลาย
ให๎นักทํองเที่ยวเข๎ามาทัศนศึกษา 

- มีการประชาสัมพันธ์การพัฒนา
แหลํงทํองเที่ยวตามสถานที่ตํางๆ 



๖๒ 

 

 

3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช  พ.ศ. 2561 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท .01 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี 

6. ยุทธศาสตร์
ด๎านการปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 

1.ยุทธศาสตร์
ด๎านความ
มั่นคง 

 

2.ยุทธศาสตร์
ด๎านการสร๎าง
ความสามารถ
ในการแขํงขัน 

 

3.ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน 

 

4.ยุทธศาสตร์
การสร๎างโอกาส 
ความเสมอภาค
และเทําเทียม
กันทางสังคม 

 

5. ยุทธศาสตร์การ
สร๎างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่
ดีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจ
ฉบับที่ 12 

1.ยุทธศาสตร์การ
เสริมสร๎างและ
พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

 

2.ยุทธศาสตร์
การสร๎างความ
เป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ า
ในสังคม 

 

3.ยุทธศาสตร์การ
สร๎างความเข๎มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยําง
ยั่งยืน 

 

4.ยุทธศาสตร์
ด๎านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อมเพื่อ
การพัฒนาที่ยั่งยื่น 

 

5.ยุทธศาสตร์
ด๎านความ
มั่นคง 

 

6.ยุทธศาสตร์
ด๎านเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และธรรมาภิบาล
ในภาครัฐ 

 

7.ยุทธศาสตร์ด๎าน
การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน
และระบบโลจิ
สติกส์ 

 

8.ยุทธศาสตร์ด๎าน
วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัตกรรม 

 

9.ยุทธศาสตร์
การพัฒนาภาค
เมืองและพื้นที่
เศรษฐกิจ 

 

10.ยุทธศาสตร์ด๎าน
การตํางประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ๎าน 
และภูมิภาค 

 

THAILAND 
4.0 

1. กลุํมอาหาร 
เกษตร และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 

2. กลุํม
สาธารณสุข
สุขภาพและ
เทคโนโลยี
ทางการแพทย์ 

 

3.กลุํมเครื่องมือ 
อุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุํนยนต์และระบบ
เครื่องกลที่ใช๎
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 

 

4.กลุํมดิจิตอล 
เทคโนโลยี
อินเตอร์เน็ตที่
เช่ือมตํอและบังคับ
อุปกรณ์ตํางๆ 

 

5.กลุํมอุดสาหกร
รมสร๎างสรรค์ 
วัฒนธรรม และ
บริการที่มีมูลคํา
สูง 

 

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด 

1. ยุทธศาสตร์เพิ่ม
ขีดความสามารถใน
การแขํงขันเกษตร
อุตสาหกรรม 

 

2. ยุทธศาสตร์ยกระดับ
การบริหารจัดการ
ทํองเที่ยว อารยธรรม 
ไหม และการค๎าชายแดน
เช่ือมโยงกลุํมประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 

 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบ Logistic 
เช่ือมโยงในภูมิภาคและ
ประเทศอาเซียน 

 



๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4. การบริหา
ราชการแบบบูรณา
การตามหลักธรร
มาภิบาล 

 

2. ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
ประชาชน 

 

3. การพัฒนาโคราช
เมืองนําอยูํที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล๎อม 

 

1.การพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมครบ
วงจรเพื่อเป็นครัว
โลก (Food Valley) 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด
นครราชสีมา 

สอดคล๎อง  
ย. 3 จังหวัด 

สอดคล๎อง  
ย. 2 จังหวัด 

สอดคล๎อง  
ย. 1 จังหวัด 

สอดคล๎อง  
ย. 2 จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อปท.ในเขต
จังหวัด
นครราชสีมา 

1.การสานตํอ
แนวทาง
พระราชด าริ 

2.ด๎านการ
พัฒนา
การศึกษา 

3.ด๎านการ
พัฒนาการ
เกษตร 

4.ด๎านการ
พัฒนาสังคม 

5.ด๎านการ
พัฒนา
สาธารณสุข 

สอดคล๎อง  
ย. 2 จังหวัด 

สอดคล๎อง  
ย. 4 จังหวัด 

สอดคล๎อง  
ย. 2 จังหวัด 

สอดคล๎อง  
ย. 4 จังหวัด 

สอดคล๎อง  
ย. 2 จังหวัด 

6.ด๎านการพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 

7.ด๎านการพัฒนาการ
ทํองเที่ยว ศาสนา 
วัฒนธรรม ประเพณี 
และกีฬา 

8.ด๎านการบริหาร
กิจการบ๎านเมืองที่ดี 

9.ด๎านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10.ด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

สอดคล๎อง  
ย. 3 จังหวัด 

สอดคล๎อง ย. 
6อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล๎อง ย. 
3อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล๎อง ย. 
4,9อปท.ใน
เขตจังหวัด 

สอดคล๎อง ย. 
1อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล๎อง ย. 
8อปท.ในเขต
จังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.      
สะแกราช 

1.การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

 

2.การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจ 

 

3.การพัฒนา
ด๎านสังคม 

 

4.การพัฒนา
ด๎านแหลํงน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

 

5.การพัฒนา
ด๎านการเมือง
การบริหาร 

 

เปูาประสงค์ 
1.เส๎นทางคมนาคม
ที่ได๎มาตรฐาน 
2. บ ารุงรักษาทาง
บกและทางน้ า 
3.ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
 

เปูาประสงค์ 
1.สํงเสริมอาชีพที่ได๎
มาตรฐาน 
 

เปูาประสงค์ 
1.ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
 

เปูาประสงค์ 
1.จัดให๎มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตรที่ได๎
มาตรฐาน 
2.จัดให๎มีและ
บ ารุงรักษาทางระบาย
น้ าที่ได๎มาตรฐาน 
 

เปูาประสงค์ 
1.การพัฒนา
ระบบการเมืองการ
บริหารที่ได๎
มาตรฐาน 
2.การบริหาร
ราชการที่ดี โดย
การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนและตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
 



๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน แผนงานบริหารงานทั่วไป แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

แผนงานการศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

สอดคล๎อง ย. 
5อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล๎อง ย. 
2อปท.ในเขต
จังหวัด 

สอดคล๎อง ย. 
10อปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.      
สะแกราช 

สอดคล๎อง ย. 
7อปท.ในเขต
จังหวัด 

6. การพัฒนา
ด๎านสาธารณสุข 

 

7. การพัฒนาด๎าน
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา
และนันทนาการ 

 

8. การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

 

9.การ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยว 

 

เปูาประสงค์ 
1.การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุขที่ได๎
มาตรฐาน 
 

เปูาประสงค์ 
1.การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
ได๎มาตรฐาน 
 

เปูาประสงค์ 
1.สร๎างดุลยภาพ
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อม 
 

เปูาประสงค์ 
1.อนุรักษ์และ
พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวในต าบล
ให๎ได๎มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์ด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
1. พัฒนากํอสร๎าง ปรับปรุง 
บ ารุงรักษาถนนทางเท๎า ทางน้ า 
2. พัฒนาขยายเขตไฟฟูาและ
ไฟฟูาสาธารณะ 

กลยุทธ์ด๎านการเมืองการบริหาร 
1.สํงเสริมการพัฒนาระบบ
การเมืองการบริหารท่ีได๎มาตรฐาน 
2.สํงเสริมการบริหารราชการท่ีดี
โดยการมีสํวนรํวมของประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ด๎านเศรษฐกิจ 
1. พัฒนาการประกอบอาชีพท่ีได๎
มาตรฐาน 
2. พัฒนากลุํมอาชีพและเกษตรกร
ให๎ได๎มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์ด๎านสังคม 
1. พัฒนาการปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
2. สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพและ
คุณภาพของประชาชนในต าบล 

 
กลยุทธ์ด๎านสาธารณสุข 
1. สํงเสริมให๎ประชาชนได๎รับการ
สํงเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล 
การปูองกันและควบคุมโรคอยําง
ถูกต๎อง 

 

กลยุทธ์ด๎านแหลํงน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภค 
1. สํงเสริมการจัดหาน้ าเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและน้ าเพื่อ
การเกษตรท่ีได๎มาตรฐาน 

 

กลยุทธ์ด๎านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.สํงเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถ่ิน และ
กีฬา 

 

กลยุทธ์ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 
1.สํงเสริมให๎ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการรักษาสิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางถูกต๎อง 

 

กลยุทธ์ด๎านแหลํงทํองเท่ียว 
1.พัฒนาฟื้นฟูแหลํงทํองเท่ียวเดิม
สร๎างแหลํงทํองเท่ียวใหมํโดย
รํวมมือกับประชาชนในต าบล 

 

แผนงานเคหะและชุมชน แผนงานสร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แผนงานการเกษตร แผนงานงบกลาง 



๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.1 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.โครงการกํอสร๎าง
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกํอสร๎าง 
2.โครงการซํอมแซม
สาธารณูปโภคและ
สิ่งกํอสร๎างตาม
อ านาจท่ีก าหนดไว๎
ในระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ 

 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.2 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.3 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.4 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.5 

1.โครงการสํงเสริม 
สนับสนุน และ
พัฒนาอาชีพ  
2.โครงการสํงเสริม
สนับสนุน และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
OTOP  

1.โครงการสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของประชาชน 
2.โครงการสํงเสริม สนับสนุนการ
พัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง 
การพัฒนาศักยภาพผู๎น าชุมชน  
1. สํงเสริมและสนับสนุนการ
มีสํวนรํวมของประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล 
2.สนับสนุน สํงเสริมนโยบาย
รัฐบาลตามที่ก าหนด 
ประชาชนท่ัวไป 

 

 

1.สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
แกํผู๎ชรา ผู๎พิการ 
ผู๎ปุวยเอดส์ สร๎างขวัญ
ก าลังใจแกํประชาชน
ฯลฯ  
2.โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยธรรมชาติ 

1.โครงการจัดหาน้ า
เพื่ออุปโภคบริโภค 
2. โครงการลอก
คลอง ขุดคลอง  
3. กํอสร๎างฝาย
ระบบประปา 
4. ขุดลอกดาด,ขุด
ลอกสระ 

-ลอกคลอง 

 

 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.6 

ผลผลิต/
โครงการ 

1.สํงเสริมและ
ปูองกันการ
ควบคุมโรคตํางๆ 
2. ฉีดวัคซีน ท า
หมันสุนัขและแมว 
3.สํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ 
4.พัฒนาศักยภาพ 
อสม. 

 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.7 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.8 

สอดคล๎องกับ
แนวทางการ
พัฒนา ย.10 

1.โครงการ
สํงเสริมการจัด
การศึกษาของเด็ก 
เยาวชน ประชาชน
ในต าบล  
2.โครงการ
สํงเสริมสนับสนุน 
การจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับเด็กใน
ต าบลสะแกราช 
3.อนุรักษ์ สืบสาน
วัฒนธรรม ศาสนา
และประเพณีใน
ท๎องถ่ิน 
  

1.สํงเสริม พัฒนา 
แหลํงทํองเที่ยวที่มีอยูํ
เดิมและสร๎างข้ึนใหมํ 
2.อนุรักษ์แหลํง
ทํองเที่ยวในต าบล 
3.ประชาสัมพันธ์ให๎
หนํวยงานอื่นทราบ 
 

1.โครงการคุ๎มครอง
ดูแลและบ ารุงรักษา
แหลํงน้ าตาม
ธรรมชาติ 
ทรัพยากรปุาไม๎ 
และสัตว์ปุา 
2.โครงการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู สร๎างจิตส านึก
รักและหวงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล๎อม 

 



๖๖ 

 

 

3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบ ยท .02 

 

วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกราช เศรษฐกิจพอเพียง ลือเลื่องวัฒนธรรม น าสู่ชีวิตที่ดี เกษตรอินทรีย์
ก้าวหน้า ล าเชียงสาสดใส ห่างไกลยาเสพติด 

 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 
อบต.      
สะแกราช 

1.การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

 

2.การพัฒนา
ด๎านเศรษฐกิจ 

 

3.การพัฒนา
ด๎านสังคม 

 

4.การพัฒนา
ด๎านแหลํงน้ า
เพื่ออุปโภค
บริโภค 

 

5.การพัฒนา
ด๎านการเมือง
การบริหาร 

 

6. การพัฒนา
ด๎านสาธารณสุข 

 

7. การพัฒนา
ด๎านการศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม กีฬา
นันทนาการ 

 

8. การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

 

9.การ
พัฒนาการ
ทํองเที่ยว 

 

เปูาประสงค์ 
1.เส๎นทางคมนาคม
ที่ได๎มาตรฐาน 
2. บ ารุงรักษาทาง
บกและทางน้ า 
3.ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
 

เปูาประสงค์ 
1.สํงเสริมอาชีพที่
ได๎มาตรฐาน 
 

เปูาประสงค์ 
1.ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
 

เปูาประสงค์ 
1.จัดให๎มีน้ าเพื่อการ
อุปโภค บริโภคและ
การเกษตรที่ได๎
มาตรฐาน 
2.จัดให๎มีและ
บ ารุงรักษาทางระบาย
น้ าที่ได๎มาตรฐาน 
 

เปูาประสงค์ 
1.การพัฒนา
ระบบการเมืองการ
บริหารที่ได๎
มาตรฐาน 
1.การบริหาร
ราชการที่ดี โดย
การมีสํวนรํวมของ
ประชาชนและตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 

 

เปูาประสงค์ 
1.การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุขที่ได๎
มาตรฐาน 
 

เปูาประสงค์ 
1.การพัฒนา
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมอันดีและ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่
ได๎มาตรฐาน 
 

เปูาประสงค์ 
1.สร๎างดุลยภาพ
ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อม 
 

เปูาประสงค์ 
1.อนุรักษ์และ
พัฒนาแหลํง
ทํองเที่ยวในต าบล
ให๎ได๎มาตรฐาน 
 

เป้าประสงค์ 

ค่า
เป้าหมาย 

1. ถนนได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
2.ทางบกและทาง
น้ าที่ได๎มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 
3. ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะเพิ่มขึ้น 
 

2.1 กลุํมอาชีพได๎
มาตรฐานเพิ่มมาก
ขึ้น 
 

3.1 การพัฒนา
ปูองกันและบรรเทา
สาธารณภัยมี
มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
 

4.1 หมูํบ๎านที่ได๎รับ
การด าเนินการการ
พัฒนาด๎านแหลํงน้ า
เพื่อการอุปโภค 
บริโภค 

5.1 หมูํบ๎านที่ได๎รับ
การพัฒนาด๎าน
การเมืองการบริหาร 

5.2 สํงเสริมการ
พัฒนาตามนโยบาย
ที่ได๎มาตรฐานเพิ่ม
มากขึ้น 

 



๖๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

กลยุทธ ์ 1.ถนน ทางเท๎า 
ทางน้ าที่เพิ่มมาก
ข้ึน 
2.ไฟฟูาสาธารณะ
ได๎รับการขยาย
เขต 

 

   

2. กลุํมอาชีพเพิ่ม
มากข้ึน 

 

   

3 . การปูองกัน
และบรรเทาสา
ธารณภัยได๎พัฒนา
มากข้ึน 

 
   

4. หมูํบ๎านได๎รับ
การจัดให๎มีน้ าเพื่อ
การอุปโภคบริโภค 

 

   

9. พัฒนาระบบ
การเมืองการ
บริหารตาม
นโยบายรัฐบาล 

 

   

5. ปูองกันและ
ระงับโรคติดตํอ
ได๎มากข้ึน 

 

   

6.การบริการสา
ธารสุขในต าบลได๎
ทั่วถึงทั้งต าบล
สะแกราช 
 

 

   

7.1 เด็กได๎รับการ
พัฒนาด๎าน
การศึกษาเพิ่มมาก
ข้ึน 
7.2 การสํงเสริม
ศาสนาและ
ประเพณี ได๎รับ
ความรํวมมือเพิ่มข้ึน 
 

8. หมูํบ๎านได๎รับ
การอนุรักษ์และ
พัฒนา 
 

10 . แหลํง
ทํองเที่ยวมี
มาตรฐานเพิ่มมาก
ข้ึนในต าบล 

 

   

แผนงาน แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

 

แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 

 

แผนงานการศึกษา 

 

แผนงาน
สาธารณสุข 

 

แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

 

แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

 

แผนงานสร๎าง
ความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 

 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

 

แผนงานงบกลาง แผนงาน
การเกษตร 

 

6.1  หมูํบ๎านที่
ได๎รับการพัฒนา
ด๎านสาธารณสุขเพิ่ม
มากขึ้น 

7.1 เด็กได๎รับการ
พัฒนาด๎าน
การศึกษามากขึ้น 
7.2 ได๎รับการ
สํงเสริมด๎านศาสนา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

8.1 หมูํบ๎านได๎รับ
การพัฒนาและ
อนุรักษ์ 

9.1แหลํงทํองเที่ยว
ในต าบลมีมาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

 



๖๘ 

 

3.5รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์ (ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์) 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาราชการ
ตามหลักธรรม
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

จ านวนถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการ 

5 5 5 5 ปีละ 5 
สาย 

พัฒนา กํอสร๎าง 
ปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน
ทางเท๎า ทางน้ า 

1.กํอสร๎างถนน คสล. 
82 โครงการ 

2.กํอสร๎างถนนลาดยางแอล
ฟัสท์ติก 5 โครงการ 

3.กํอสร๎างถนนลงหินคลุก 
20 โครงการ 

4.กํอสร๎างสะพานข๎ามคลอง 
2 โครงการ 

5.กํอสร๎างรางระบายน้ าใน
หมูํบ๎าน 20 โครงการ 

6.วางทํอระบายน้ าใน
หมูํบ๎าน 3 โครงการ 

7.ปรับปรุงถนนหินคลุก 8 
โครงการ 
8.กํอสร๎าง/ปรับปรุงถนนดิน 
13 โครงการ 
9.ปรับปรุงถนนทุกสาย 
ถนนลูกรัง ถนนลาดยาง 5 
โครงการ 
10.เทคอนกรีตสนามกีฬา 1 
โครงการ 
11.กํอสร๎างผนังคอนกรีต 1
โครงการ 

 

กองชําง อบต.สะแกราช 

แบบ ยท .03 

 



๖๙ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาราชการ
ตามหลักธรรม
มาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร๎าง
พื้นฐาน 

จ านวนถนนท่ี
ได๎มาตรฐาน
เพิ่มมากขึ้น 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการ 

5 5 5 5 ปีละ 5 
สาย 

พัฒนา กํอสร๎าง 
ปรับปรุง
บ ารุงรักษาถนน
ทางเท๎า ทางน้ า 

12.กํอสร๎างรั้วรอบท่ีท าการ
อบต. 1 โครงการ 
13.กํอสร๎างสนามกีฬา 2 
โครงการ 
14.ขยายเขตประปาใน
หมูํบ๎าน 5 โครงการ 
15.กํอสร๎างถังประปาใน
หมูํบ๎าน 2 โครงการ 
16.กํอสร๎างประตูเปิด-ปิด
คลอง 5 โครงการ 
17.กํอสร๎างระบบประปา 2 
โครงการ 
18.ปรับปรุงระบบประปา 1 
โครงการ 
19.เปลี่ยนทํอเมนประปา 1 
โครงการ 
20.ติดตั้งโคมไฟฟูา
สาธารณะ 15 โครงการ 
21.ขยายเขตไฟฟูาแรงต่ า 
16 โครงการ 
22.ขยายเชตไฟฟูา
สาธารณะ 22 โครงการ 
23.ติดตั้งปูายสัณญาณ
จราจร 2 โครงการ 
24.ซํอมแซมหอกระจาย
ขําว 1 โครงการ 
25.ขยายเขตไฟฟูาแรงสูง 
15 โครงการ 

กองชําง อบต.สะแกราช 



๗๐ 

 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมครบ
วงจรเพื่อเป็นครัว
ของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด๎าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมใน
แผนพัฒนา
ไปสํูการ
ปฏิบัติ 

1.ระดับ
ความส าเร็
จของการ
ด าเนิน
โครงการ 

2 2 2 2 ปีละ 2 
โครงการ 

พัฒนาการ
ประกอบอาชีพ
ท่ีได๎มาตรฐาน 

1.โครงการสํงเสริม
อาชีพกลุํมสตรี 1 
โครงการ 
2. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานกลุํม
อาชีพ 1 โครงการ 
3. โครงการฝึกอบรม
และศึกษาดูงานกลุํม
เกษตรกร 1 โครงการ 
4.โครงการฝึกอบรม
อาชีพตํางๆ 15 
โครงการ 
5.โครงการสนับสนุน
ศูนย์ถํายทอด
เทคโนโลยี 
การเกษตรต าบล
สะแกราช 1 โครงการ 
6.โครงการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจพอเพียง 2 
โครงการ 
7.โครงการตามพระ
ราชเสาวนีย์ 1 
โครงการ 
8.โครงการสํงเสริม
การท าปุ๋ย 5 
โครงการ 
 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/      

ส านักปลัด 

อบต.สะแกราช 



๗๑ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรมครบ
วงจรเพื่อเป็นครัว
ของโลก 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด๎าน
การเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมใน
แผนพัฒนา
ไปสํูการ
ปฏิบัติ 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการ 

2 2 2 2 ปีละ 2 
โครงการ 

พัฒนาการ
ประกอบ
อาชีพท่ีได๎
มาตรฐาน 

9.โครงการสํงเสริม
อาชีพคนพิการใน
ต าบลสะแกราช 2 
โครงการ 
10.โครงการสํงเสริม
และพัฒนากลุํมอาชีพ
ด๎านการเกษตร 15 
โครงการ  
11.โครงการสํงเสริม
อาชีพผ๎ูสูงอายุ 1 
โครงการ 

กอง
สวัสดิการ
สังคม/        

ส านักปลัด 

อบต.สะแกราช 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบ 
Logistic 
เชื่อมโยงภูมิภาค
และประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด๎าน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด๎าน
สังคม 

จ านวนครั้ง
ท่ีได๎รับการ
พัฒนา
ปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

พัฒนาการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยท่ีได๎
มาตรฐาน 

1.โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด 2 โครงการ 
2.โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนนเทศกาลส าคัญ
ตํางๆ 1 โครงการ 
3.โครงการฝึกอบรม 
อปพร. 1 โครงการ 
4.โครงการรักษา
ความสงบเรียบร๎อยใน
พื้นท่ี 1 โครงการ 
5.โครงการฝึกอบรม
แจ๎งเตือนสาธารณภัย
แกํประชาชน 1 
โครงการ 

ส านักปลัด อบต.สะแกราช 

 



๗๒ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด๎าน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด๎าน
สังคม 

จ านวนครั้งท่ี
ได๎รับการ
พัฒนา
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1.ระดับ
ความส าเร็
จของการ
ด าเนิน
โครงการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

พัฒนาการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยท่ีได๎
มาตรฐาน 

6.โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาภัย
แล๎ง 1 โครงการ 
7.โครงการชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติทุก
กรณี 1 โครงการ 
8.โครงการสํงเสริม
สนับสนุนการจัดท า
แผนชุมชน 1 
โครงการ 
9.โครงการสํงเสริมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับยาเสพ
ติด 1 โครงการ 
10.โครงการปรัปปรุง
ข๎อมูลพื้นฐานในการ
จัดท าแผนพัฒนา 
อบต. 1 โครงการ 
11. โครงการ
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 1 โครงการ 
2.โครงการสงเคราะห์
เบีย้ยังชีพผู๎พิการ 1 
โครงการ 
4.โครงการสวมหมวก
นิรภัย  1 โครงการ 
6.โครงการสงเคราะห์
เบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ 
1 โครงการ 
 

ส านักปลัด/
กอง
สวัสดิการ/
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 



๗๓ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด๎าน
สังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาด๎าน
สังคม 

จ านวนครั้ง
ท่ีได๎รับการ
พัฒนา
ปูองกัน
และ
บรรเทาสา
ธารณภัย 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการ 

1 1 1 1 ปีละ 1 
ครั้ง 

พัฒนาการ
ปูองกันและ
บรรเทาสา
ธารณภัยท่ีได๎
มาตรฐาน 

7.โครงการสร๎างความ
ปรองดองสมานฉันท์ 1 
ครั้ง 
8.ศึกษาดูงานด๎านความ
เข๎มแข็งชุมชน 1 
โครงการ 
9.ฝึกอบรมสัมมนา
วิชาการและพัฒนาองค์
ความรู๎ฯ 1 โครงการ 
10.ซํอมแซมบ๎าน/
กํอสร๎างบ๎านให๎ผ๎ูยากไร๎ 
1 โครงการ 
11.ชํวยเหลือผู๎ประสบ
ปัญหาเดือดร๎อน ไร๎ที่พ่ึง 
1 โครงการ 
12สํงเสริมสุขภาพ
ผู๎สูงอายุ 4 โครงการ 
13.ลอกตาฟรี 1 
โครงการ 
14.ฝึกอบรมเพ่ิม
ศักยภาพด๎านงาน
ปูองกัน 1 โครงการ 
15.ฝึกอบรมการใช๎วิทยุ
สื่อสาร 1 โครงการ 
16.ฝึกอบรมซักซ๎อม
แผนปูองกันอัคคีภัย 1  
17.ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหาหมอกควันและไฟ
ปุา 1 โครงการ 

ส านักปลัด/
กอง
สวัสดิการ/
กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 



๗๔ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาโคราช
เมืองนําอยูํท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสานตํอ
แนวทาง
พระราชด าริ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาด๎าน
แหลํงน้ าเพ่ือ
การอุปโภค
บริโภค 

จ านวน
หมูํบ๎านท่ี
ได๎รับการ
ด าเนินการ 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

1 1 1 1 ปีละ 1 แหํง สํงเสริม
การจัดหา
น้ าเพ่ือการ
อุปโภค
บริโภค 

1. โครงการกํอสร๎าง
ฝาย 7 โครงการ 
2.โครงการขุดลอก
เหมือง/คลอง 22 
โครงการ 
3.โครงการปรับปรุง 
ซํอมแซมฝาย 1 
โครงการ 
4.โครงการกํอสร๎าง
ประตูปิด-เปิดเหมือง 
2 โครงการ 
5.โครงการท าผนังกัน
ดิน คสล. 2 โครงการ 
6.โครงการตั้งถัง
ประปาในหมูํบ๎าน 1 
โครงการ 
7.โครงการกํอสร๎าง
เหมืองดาด คสล.3 
โครงการ 
9.โครงการขุดบํอ
บาดาล 1 โครงการ 
10.ซํอมแซมเหมือง
ดาด 1 โครงการ 

กองชําง อบต.สะแกราช 

 

 

 



๗๕ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหาร
ราชการแบบ
บูรณาการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การบริหารกิจการ
บ๎านเมืองท่ีดี 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาด๎าน
การเมืองการ
บริหาร 

จ านวน
หมูํบ๎านท่ี
ได๎รับการ
พัฒนา 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

15 15 15 15 ปีละ 15 
หมูํบ๎าน 

สํงเสริมการ
พัฒนาระบบ
การเมืองการ
บริหารท่ีได๎
มาตรฐาน 

1.โครงการเลือกตั้ง ส.
อบต.และผู๎บริหาร 1 
โครงการ 
2.จัดท าวาระสาร 1 
โครงการ 
3.โครงการประชาคม
หมูํบ๎านและต าบล 1 
โครงการ 

ส านักปลัด อบต.สะแกราช 

           4.ประชาสัมพันธ์และ
ให๎ความรู๎การจัดเก็บ
ภาษี อบต.1โครงการ 
5.จัดท าแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 
1โครงการ 

กองคลัง อบต.สะแกราช 

           6.ติดตั้งปูายคัชเอาท์ 
1โครงการ 

กองชําง อบต.สะแกราช 

           7.อบต.สัญจร
เคลื่อนท่ี 1 โครงการ 
8.จังหวัดสัญจร
เคลื่อนท่ี 1 โครงการ 
8.จัดซ้ือรถเก็บขยะ 1 
โครงการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

อบต.สะแกราช 

           9.จัดซ้ืออุปกรณ์ออก
ก าลังกาย 4 โครงการ 

กองศาสนา 
วัฒนธรรม 

และ
นันทนาการ 

อบต.สะแกราช 

 



๗๖ 

 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด๎านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุข 

จ านวน
หมูํบ๎านท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

15 15 15 15 ปีละ 15 
หมูํบ๎าน 

สํงเสริมให๎
ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริม
สุขภาพการ
รักษาพยาบาล 
การปูองกัน
และควบคุม
โรคอยําง
ถูกต๎อง 

1.โครงการฉีดพํน
หมอกควัน 1 
โครงการ 
2.โครงการแจก
ทรายอะเบท 1 
โครงการ 
3.โครงการฉีดวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
1 โครงการ 
4.ฝึกอบรม
อาสาสมัครปศุสัตว์ 1 
โครงการ 
5.บริหารผู๎ปุวยความ
ดันเบาหวาน 
โรคหัวใจ 1 โครงการ 
6.สนับสนุนกลุํม
ผู๎สูงอายุต าบลสะแก
ราช 1 โครงการ 
7.ตรวจสุขภาพ
ประจ าปีแกํพนักงาน
และพนักงานจ๎าง 1 
โครงการ 
8.อบรมเพิ่มศักยภาพ 
อสม. 1 โครงการ 
9.จัดซ้ือยาคุมสุนัข
และแมว 1 โครงการ 
10.รณรงค์ก าจัด
ลูกน้ ายุงลาย 1  

กอง
สวัสดิการ
สังคม 

อบต.สะแกราช 



๗๗ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด๎านการพัฒนา
สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาด๎าน
สาธารณสุข 

จ านวน
หมูํบ๎านท่ี
ได๎รับ
ความรู๎ 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

15 15 15 15 ปีละ 15 
หมูํบ๎าน 

สํงเสริมให๎
ประชาชน
ได๎รับการ
สํงเสริม
สุขภาพการ
รักษาพยาบาล 
การปูองกัน
และควบคุม
โรคอยําง
ถูกต๎อง 

11.ฝึกอบรมให๎
ความรู๎เกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยท่ี
แข็งแรง 1 โครงการ 
12.ฉีดวัคซีนท าหมัน
หมาและแมว 1 
โครงการ 
13.ออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 1 โครงการ 
14.อบรมด๎านสุขภาพ
ให๎กับกลุํมผ๎ูน า อสม. 
1 โครงการ 
15.ฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน กลุํม อส
ม.ในต าบลสะแกราช 
1 โครงการ 
16.อบรมให๎ความรู๎
ปูองกันโรคและ
อุบัติภัยแกํประชาชน 
1 โครงการ 

กอง
สวัสดิการ

สังคม 

อบต.สะแกราช 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด๎านการพัฒนา
การศึกษา/
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จ านวนครั้ง
ท่ีได๎รับการ
สํงเสริม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

2 2 2 2 ปีละ 2 
ครั้ง 

สํงเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมอัน
ดีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ตามวิถีชีวิต 

1.โครงการประกัน
คุณภาพการศึกษา 1 
โครงการ 
2.โครงการประเมิน
การจัดการคุณภาพ
การศึกษา 1 โครงการ 
3.โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา 1 โครงการ 
4.โครงการอุดหนุน
อาหารเสริม(นม) 1 
โครงการ 
5.โครงการอุดหนุน
อาหารกลางวัน 1 
โครงการ 
6.โครงการสนับสนุน
ทุนการศึกษาส าหรับ
เด็กเรียนดีฐานะ
ยากจนในเขต 1 
โครงการ 
7.โครงการจัดการ
แขํงขันกีฬา ศพด.1
โครงการ 
8.โครงการทัศนศึกษา
ของเด็กเล็กใน ศพด.
1โครงการ 
9.โครงการอนุรักษ์
และสํงเสริมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 1 โครงการ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 



๗๙ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด๎านการพัฒนา
การศึกษา/
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จ านวนครั้ง
ท่ีได๎รับการ
สํงเสริม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

2 2 2 2 ปีละ 2 
ครั้ง 

สํงเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมอัน
ดีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ตามวิถีชีวิต 

10.โครงการอนุรักษ์
และสํงเสริมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 1 โครงการ 
11.โครงการสํงเสริม
พระพุทธศาสนา
เทศกาลเข๎าพรรษา
ของเด็กและเยาวชน 
1 โครงการ 
12.โครงการอบรม
ผู๎ปกครองและครู 1 
โครงการ 
13.โครงการอบรม
เรื่องโรคติดตํอในเด็ก
และเยาวชน 1 
โครงการ 
14.โครงการสํงเสริม
พัฒนาการด๎านศิลปะ  
1 โครงการ 
15.โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแกํ
เด็กและเยาวชน 1 
โครงการ 
16.โครงการพัฒนา
ศักยภาพของ ผดด.
และผู๎ชํวย ผดด. 1 
โครงการ 
 
 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 



๘๐ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด๎านการพัฒนา
การศึกษา/
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
นันทนาการ 

จ านวนครั้ง
ท่ีได๎รับการ
สํงเสริม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

2 2 2 2 ปีละ 2 
ครั้ง 

สํงเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมอัน
ดีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ตามวิถีชีวิต 

17.โครงการฝึกอบรม
ภาษาตํางประเทศ 1 
โครงการ 
18.โครงการ
ชํวยเหลือเด็กยากจน
และด๎อยโอกาส 1 
โครงการ 
19.โครงการจัด
กิจกรรมวันเด็ก
แหํงชาติ  1โครงการ 
20.โครงการสืบสาน
ประเพณีวันลอย
กระทง 1 โครงการ 
21.โครงการจัดการ
แขํงขันกีฬาต าบล
สะแกราช 1 โครงการ 
22.โครงการสํง
นักกีฬาเข๎ารํวมการ
แขํงขันกีฬาวันท๎องถิ่น
ไทย 1 โครงการ 
23.โครงการสํง
นักกีฬาเข๎ารํวมกลุํม
เบญจมิตรธงชัย 1 
โครงการ 
24.โครงการท๎องถิ่น
สัมพันธ์อ าเภอปัก
ธงชัย 1 โครงการ 
 
 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 



๘๑ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด๎านการพัฒนา
การศึกษา/
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
กีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวนครั้ง
ท่ีได๎รับการ
สํงเสริม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

2 2 2 2 ปีละ 2 
ครั้ง 

สํงเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมอัน
ดีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ตามวิถีชีวิต 

25.จัดการแขํงขัน
กีฬาสีบ๎านหนองแฟบ 
1 โครงการ 
26.โครงการแขํงขัน
เต๎นแอโรบิค 2 
โครงการ   
27.โครงการแขํงขัน 
กีฬาภายในหมูํบ๎าน 1 
โครงการ 
28.โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม
พนักงานและลูกจ๎าง 
1 โครงการ 
29.โครงการคําย
ธรรมะ 1 โครงการ 
30.โครงการวันส าคัญ 
ของชาติ 1 โครงการ 
40.โครงการเฉลิม
พระเกียรติพระ
เจ๎าอยูํหัว 1 โครงการ 
41.โครงการจัดงาน
วันผ๎าไหม 1  
โครงการ 
42.โครงการจัดงาน
วันสงกรานต์ 1 
โครงการ 
43.โครงการสืนสาน
พระเพณีวันลอย
กระทง 1 โครงการ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 



๘๒ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด๎านการพัฒนา
การศึกษา/
ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด๎านการ
พัฒนาการ
ทํองเท่ียว ศาสนา 
วัฒนธรรม 
ประเพณี 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาด๎าน
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรม และ
กีฬาและ
นันทนาการ 

จ านวนครั้ง
ท่ีได๎รับการ
สํงเสริม 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

2 2 2 2 ปีละ 2 
ครั้ง 

สํงเสริม
การศึกษา 
ศาสนา 
วัฒนธรรมอัน
ดีและภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่น
ตามวิถีชีวิต 

44.โครงการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรม
ท๎องถิ่นกวนข๎าวทิพย์ 
1 โครงการ 
45.โครงการสํงเสริม
พระพุทธศาสนา
เทศกาลเข๎าพรรษา 1 
โครงการ 
46.โครงการอนุรักษ์
และสํงเสริมกิจกรรม
ร าบวงสรวงอนุสาวรีย์ 
ท๎าวสุรนาร (องค์
จ าลอง 1 โครงการ) 
47.โครงการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณี
วันส าคัญทางศาสนา 
1 โครงการ 
48.โครงการจัดท า
ทะเบียนภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 1 โครงการ 
49.โครงการยกยํอง
เชิดชูเกียรติภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 1 โครงการ 
50.จัดกิจกรรม
ผู๎สูงอายุเข๎าวัดฟัง
ธรรมะ 1 โครงการ 
51.โครงการตักบาตร
บุญเดือน 6  1 
โครงการ 

กอง
การศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 



๘๓ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาโคราช
เมืองนําอยูํท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

จ านวน
หมูํบ๎านท่ี
ได๎รับการ
อนุรักษ์
และพัฒนา 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

15 15 15 15 ปีละ 15 
หมูํบ๎าน 

สํงเสริมให๎
ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
การรักษา
สิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
อนุรักษ์อยําง
ถูกต๎อง 

1. โครงการวันรัก
ต๎นไม๎แหํงชาติ 1 
โครงการ 
2. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สมุนไพรปุาชุมชน 1 
โครงการ 
3. โครงการปลูกปุา
ชุมชน 1 โครงการ 
4. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์ฝายยาง 1 
โครงการ 
5. โครงการสํงเสริม
การปลูกต๎นไม๎ริมทาง
สาธารณะ 1 
โครงการ 
6. โครงการพัฒแหลํง 
น้ าสาธารณะหนอง
แวง 1 โครงการ 
13. โครงการปลูก
มะนาวในกระถาง 1 
โครงการ 
14.กํอสร๎างรั้วรอบท่ี
สาธารณะประโยชน์ 
1 โครงการ 
15.ลอกคลองสวยน้ า
ใส 1 โครงการ 
16.ปรับปรุงภูมิทัศน์
ก าจัดวัชพืชผักตบชวา 
1 โครงการ 

ส านักปลัด/
กอง
สวัสดิการ
สังคม/กอง
ชําง 

อบต.สะแกราช 



๘๔ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาโคราช
เมืองนําอยูํท่ีเป็น
มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 
ด๎านการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาด๎าน
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

จ านวน
หมูํบ๎านท่ี
ได๎รับการ
อนุรักษ์
และพัฒนา 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

15 15 15 15 ปีละ 15 
หมูํบ๎าน 

สํงเสริมให๎
ประชาชนมี
สํวนรํวมใน
การรักษา
สิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
อนุรักษ์อยําง
ถูกต๎อง 

17.ก าจัดผักตบชวา
และวัชพืชในแหลํงน้ า 
1 โครงการ 
18.รักษ์น้ า รักปุา 
รักษาแผํนดิน 1 
โครงการ 
19.วันต๎นไม๎ประจ าปี
แหํงชาติ 1 โครงการ 

ส านักปลัด/
กอง
สวัสดิการ
สังคม/กอง
ชําง 

อบต.สะแกราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๕ 

 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด๎านการพัฒนา
แหลํงทํองเท่ียว 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนา
แหลํงทํองเท่ียว 

จ านวน
แหลํง
ทํองเท่ียวท่ี
ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

15 15 15 15 จ านวน 15 
หมูํบ๎าน 

พัฒนา ฟื้นฟู
แหลํง
ทํองเที่ยวเดิม
สร๎างแหลํง
ทํองเที่ยวใหมํ
โดยรํวมมือกับ
ประชาชนใน
ต าบล 

1. โครงการปรับปรุง
ภูมิทัศน์แหลํง
ทํองเท่ียวในต าบล 1 
โครงการ 
2. โครงการสํงเสริม
และพัฒนาคุณภาพ
สินค๎าและการ
ให๎บริการ 1 โครงการ 
3. ปรับปรุงพัฒนา
แหลํงทํองเท่ียวเชิง
นิเวศน์ 1 โครงการ 
4. สํงเสริมแหลํง
ทํองเท่ียวตลาดน้ าล า
เชียงสา 1 โครงการ 
5. โครงการพัฒนา
ศักยภาพแหลํง
ทํองเท่ียว 1 โครงการ 
6. โครงการท าแหลํง
เรียนรู๎ชุมชนต าบล
สะแกราช 1 โครงการ 
7.ปรับปรุงปรางกูํ 1 
โครงการ 
8.ปรับปรุงลานหิน
เพิง 1 โครงการ 
9.สํงเสริมภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 1 โครงการ 
10.ปรับปรุงเขาล าใย 
1 โครงการ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 



๘๖ 

 

ความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด
ผลผลิต/
โครงการ 

ค่าเป้าหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

กลยุทธ์ ผลผลิต/โครงการ หน่วย
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วยสนับสนุน 

61 62 63 64 

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ลดความเหลื่อม
ล้ าทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด๎านการพัฒนา
แหลํงทํองเท่ียว 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
การพัฒนา
แหลํงทํองเท่ียว 

จ านวน
แหลํง
ทํองเท่ียวท่ี
ได๎
มาตรฐาน
เพิ่มขึ้น 

1.ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนิน
โครงการตาม
แผนพัฒนา 

15 15 15 15 จ านวน 15 
หมูํบ๎าน 

พัฒนา ฟื้นฟู
แหลํง
ทํองเที่ยวเดิม
สร๎างแหลํง
ทํองเที่ยวใหมํ
โดยรํวมมือกับ
ประชาชนใน
ต าบล 

11.จัดหาไกด์แนะน า
นักทํองเท่ียว 1 
โครงการ 
12.สํงเสริมและ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว
สองฝั่งคลองล าเชียง
สา 1 โครงการ 
13.พัฒนาแหลํง
ทํองเท่ียวเชิง
ประวัติศาสตร์ 1 
โครงการ 

กอง
การศึกษา 
ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

อบต.สะแกราช 
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