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สวนที ่๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา      
มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา 
ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดส้ินสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

 
  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย
จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปล่ียนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเส่ียงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหล่ือมลํ้าทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 
 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 
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โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสงูวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพิ่มมากข้ึน  รวมท้ังจะมุง
เพิ่มประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพื่อสรางความเปนธรรมในสังคมและเอื้อตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินท่ีเกี่ยวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเรงดวนท่ีจะเร่ิมดําเนินการในปแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เมื่อวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี เพื่อรวมกันวาง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปล่ียนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซึ่งเดิมประกอบดวย 
๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ 
เมื่อวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพื่อเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปน
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ 
เพื่อเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗  โดยมี รายละเอียดดังนี้    
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วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางยั่งยืน”    

วัตถุประสงค  
๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑)  การเพิ่มรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขัน    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพื่อสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี ้
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซึ่งเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในส่ิงท่ีดีงามเพื่อสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หมั่นศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอื่น  เผ่ือแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 
๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเมื่อยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 
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๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ

บาปตามหลักของศาสนา 
๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพื่อเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกพรรคแยกฝายและไมกันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเปนจิตสํานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ัง
ปวงและรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ี
ตองเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของ
ความรวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพื่อรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคล่ือนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเช้ือ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

 
๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี้ 

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหล่ือมลํ้าของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบรกิารดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรงุกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
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๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  
๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี

อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ท้ังนี้ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอม
ท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความ
รวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารต้ังตนในการผลิตยาเสพติด 
ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเส่ียง
และประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสํานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคําส่ังคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ี
เกิดหรือนาจะเกิดสม่ําเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมี    
ความเส่ียง 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทําผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทําใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพื้นท่ีของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซื้อจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
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๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระทําผิด
ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนําแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร)  ระยะ 
๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ไดจัดทําข้ึนบนพื้นฐานการมีสวนรวมของไตรภาคีการพฒันาทุกภาคสวน  
ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  ๔  จังหวัด  ทุก
ข้ันตอน  ต้ังแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทาง
ยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ  ตัวช้ีวัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  จึงไดกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เปนศูนยกลางความเช่ือมโยงระบบ Logistic  กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน 
๔)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้     

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพื่อหลุดพนจากประเทศ
รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหล่ือมลํ้า (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตรท่ี ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  
วิสัยทัศน  “โคราชเมืองนาอยู มุงสูนวัตกรรม และเกษตร อุตสาหกรรม สังคมปลอดภัย” 
เปาประสงครวม 

๑)  เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแขงขันดานเศรษฐกิจของจังหวัด 
๒)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและ  

ทรัพยสิน 
๓)  มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมตอการดําเนินชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔)  เพื่อเสริมสรางความมั่นคง ในการปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคาม และปองกันสถาบันหลัก 

ของชาติ   
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๕)  เพื่อใหหนวยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อสนับสนุนการ 
บริหารจัดการทุกดาน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
๑) การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแขงขันเศรษฐกิจ 
๒) ยกระดับสังคมใหเปนเมืองนาอยู ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
๓) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีความสมบูรณอยางยั่งยืนตามแนวทาง 

เศรษฐกิจพอเพียง 
๔) การเสริมสรางความมั่นคงทุกมิติ เพื่อปกปองสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพยสินของประชาชน 
๕) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

 
๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เมื่อป 

๒๕๓๘ เพื่อแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพื่อการเกษตร เพื่อการ

อุปโภคและบริโภครวมท้ังวางโครงการเพื่อแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๑)  สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเปนผูมี

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน

เครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
๔)  สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและสงเสริม

ใหประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกดาน 
๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

๘.๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 
๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลใหมี คุณภาพ            
มีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๓)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เกาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 
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๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมี คุณภาพ              
นําเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถ่ิน สงเสริมการ
กระจายสินคาไปสูท้ังภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเล้ียงสัตวเศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจําหนวยและเพื่อ
การอนุรักษ โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๘.๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปน

ผูนําการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔)  สงเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานทองถ่ิน  เพื่อเตรียมยกระดับ

เขาสูประชาคมอาเซียน  
๕)  ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพื่อปองกันและ

ใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนวยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดําเนินการโครงการ เพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม รวมท้ัง

จัดสรางหอเกียรติ (Hall of fame) เพื่อประกาศเกียรติคุณ  ผูมีคณูปการและสรางช่ือเสียงใหแกจังหวัดนครราชสีมา  
 

๘.๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๑)  สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนและเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน(อสม.) 
๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล  หมูบานและชุมชนท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน  เพื่อใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี  ท่ัวถึงและทันเหตุการณ   โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเกี่ยวของ 

๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชนใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยให
การเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายการปองกันโรค การใชยาอยางถูกตองการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 
 
 

๘.๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
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๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
 ๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ  เพื่อ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 ๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให

ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแกไขปญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๘.๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช  เพื่อการอนุรักษ  สืบสานตอและเช่ือมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียว  
และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ  เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มข้ึน 

๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสรางเครือขาย  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

๔)  สงเสริมและสนบัสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  ต้ังแตระดับ
หมูบานจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

 
๘.๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพื่อใหรองรับการปฏิบัติภารกิจ หนาท่ี ตามท่ีกฎหมาย
กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ รวมถึงการสรางความสัมพันธและ
แลกเปล่ียนความรูและทัศนคติในดานตางๆ กับองคกรปกครองทองถ่ินในประชาคมอาเซียน และของประเทศตางๆ 
ในโลก 

๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวก  
รวดเร็ว  แมนยํา  โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ 

๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและรวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในเทศบาล 

๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาเทศบาล 

๖)  เพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
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๘.๙  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ 
๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เกี่ยวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย 
๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ  เพื่อสราง

ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)  เพื่อเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน 
 

๘.๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
๑)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชน         

ในการพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ  ส่ิงแวดลอม  แหลงน้ํา  ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 
๒)  สงเสริมสนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน      

ในการรณรงคสรางจิตสํานึก  เพื่อปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาส่ิงแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   
๓)  สงเสริมสนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเกี่ยวของ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม  เพื่อจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูลอยางเปนระบบ 
 

๙.  แผนพัฒนาตําบลจระเขหิน 
๑)  วิสัยทัศนตําบล (vision) 
“การคมนาคมสะดวก  สุขภาพดีถวนหนา  วิชาการล้ําเลิศ  เศรษฐกิจดีและพอเพียง  สิ่งแวดลอมสดใส  

ประชาธิปไตยเบงบาน  สืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน  ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ขจัดสิ้นยาเสพติด  โปรงใส  
ตรวจสอบได” 

๒)  พันธกิจ (Mission) 
 

  องคกรนาอยู 
๑. องคการนาอยู 
๒. ประชาชนมีสวนรวม 
๓. สนับสนุนการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู 
๔. ภูมิทัศนสวยงาม 
๕. สรางสานสามัคคี 

สูการพัฒนา 
๑. พัฒนากระบวนการศึกษาศาสนาศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
๒. พัฒนาการอาชีพ 
๓. พัฒนาสาธารณสุข และสงเสริมคุณภาพชีวิต 
๔. พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
๕. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
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แกปญหาอยางบูรณาการ 
๑. แกปญหาความเดือดรอนจากการรองเรียน 
๒. แกปญหาภัยพิบัติ 
๓. จัดระเบียบชุมชน 

๓)  จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนา ของเทศบาลตําบลจระเขหิน (Goals) 
      จุดมุงหมายเพื่อการพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลตําบลจระเขหิน  ท่ีจะดําเนินการในแผนยุทธศาสตรการ
พัฒนานี้ไดกําหนดใหสอดคลองกับพันธกิจ หรือภารกิจหลัก มี  ๗ จุดมุงหมาย  ดังนี้ 

     ๑.  การคมนาคมท้ังทางบกและทางน้ํา  มีความสะดวกรวดเร็ว 
     ๒.  ประชาชนมีอาชีพ  และมีรายไดพอเพียงกับการดํารงชีพ 
     ๓.  ประชาชนมีสุขภาพรางกายแข็งแรง  และไดรับการบริการสาธารณดานสุขภาพ  จากองคกร 

ปกครองทองถ่ินและจากรัฐบาล 
     ๔.  เพื่อพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมภูมิปญญาทองถ่ิน   ใหไดรับการพัฒนาและคง 

อยูตลอดไปและเปนมรดกทอดกับทองถ่ินตอไป 
     ๕.  เพื่อแกไขและปองกันส่ิงแวดลอมเกิดมลพิษ 
     ๖.  เพื่อใหประชาชนไดมีสวนรวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยมากข้ึน 
     ๗.  เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนใหไดรับความคุมครอง       

  

      ๔)  ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนา (Strategy) 
 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 
 แนวทางการพัฒนา 

๑.  การจัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ํา  และการปรับปรุงบํารุงรักษาในเขตชุมชน
และทองถ่ิน 

๒.  บูรณาการแผนพัฒนาโครงสรางพื้นฐานสามพี่นองทองถ่ิน (อบจ. อบต. เทศบาล)  เพื่อนลดความทับซอน
ของพื้นท่ีและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน 

๓.  สงเสริมการเช่ือมโยงการชลประทาน  กอสรางฝาย  ทํานบกั้นน้ํา  ขุดลอก  ขุดสระ พัฒนาแหลงน้ํา  
คลองน้ํา  ประปา  ไฟฟา  และการกระจายใชประโยชน 

๔.  สงเสริมสถานท่ีเพื่อนันทนาการและออกกําลังการสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน 
๕.  การวางผังเมืองรวมทองถ่ิน 
๖.  ซอมแซมบํารุง  ปรับปรุงเครื่องมือ  เครื่องจักรกล 
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 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒  ยุทธศาสตรดานความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน/ลดอุบัติเหตุจราจรทาง

บก/ทางน้ํา 
๒.  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  ในดานความมั่งคงและความปลอดภัย  โดยสงเสริมและสนับสนุน  

ตํารวจบาน/อปพร./ ใหทํางานอยางมีคุณภาพ 
๓.  สรางความมั่นใจและความสบายใจใหกับประชาชนดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
๔.  จัดหาวัสดุ  อุปกรณ  เครื่องมือดานงานปองกันบรรเทาสาธารณภัย 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตรและเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพดานผลิตเพิ่มมูลคาผลผลิตและการตลาดโดยใหความรูกับประชาชน 

อยางท่ัวถึงและสอดคลองกับวิถีชีวิตจริง 
๒. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ดานเกษตรกรรมเพื่อสงเสริมและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทาง 

การเกษตร 
๓. เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนโดยใชเกษตรอินทรีย 
๔. พัฒนาและสงเสริมกิจการพาณิชยการลงทุน/ตลาดเพื่อการพาณิชย/ตลาดสด/โรงสีชุมชน 
๕. พัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
๖. พัฒนาสินคาชุมชน/เสริมสรางภูมิปญญาทองถ่ิน และเพิ่มความเขมแข็งดานการเกษตรกรรม 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  สงเสริมสนับสนุนการศึกษารวมถึงการศึกษา ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน ท้ังระดับกอนวัยเรียน ประถม 

มัธยม และระดับปริญญาตรี ภาคประชาชนโดยประสานการสนับสนุนงบประมาณและพัฒนา 
๒.  สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนและภาคีการพัฒนาในการจัดการศึกษา 
๓.  สงเสริมใหมีศูนยพัฒนาเด็กเล็กตนแบบความเปนเลิศในแตละสาขา 
๔.  สงเสริมสนับสนุนพัฒนาบุคลากรดานการศึกษา ใหไดมาตรฐานและมีความเปนเลิศ 
๕.  สงเสริมสนับสนุนและสง เสริมใหประชาชนในทอง ถ่ิน จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ               

งานประเพณีตาง ๆ 
๖.  สงเสริมกีฬาและนันทนาการระดับเยาวชน ประชาชน และองคกรตาง ๆ เพื่อแกปญหายาเสพติดและ

เช่ือมความสัมพันธระหวางองคกรตาง ๆ 
๗.  พัฒนาส่ิงอํานวยความสะดวกและความปลอดภัย เพื่อบริการนักทองเท่ียวใหสะดวกรวดเร็ว 
๘.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ินภายในเทศบาลฯและ

อําเภอครบุรี เชนงานฉลองอนุสาวรียทาวสุรนารี งานประเพณีสงกรานต ฯลฯ 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและเสริมสรางพลังชุมชน 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนาคุณภาพชีวิตผูพัฒนาสูงอายุ  โดยสนับสนุนเบ้ียยังชีพสูงอายุ  อยางท่ัวถึงและเปนธรรม สงเสริม

พัฒนาศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุและประชาชน 
๒.  การสังคมสงเคราะหและการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา ผูดอยโอกาสและผูติดเช้ือ HIV จัดใหมี

และเพิ่มศักยภาพศูนยพัฒนาเด็กเล็ก       
๓.  สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน โดยชุมชนมีสวนรวมบริหารจัดการ 
๔.  จัดต้ังศูนยขอมูลเพื่อวิเคราะหปญหาและรวบรวมปญหา 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 
๑.  พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหมีคุณภาพมาตรฐานท่ัวถึงและครบวงจรผูรับบริการ  สามารถ เขาถึงได

อยางครอบคลุมเปนธรรมเกิดความพึงพอใจ 
๒.  เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในดานสาธารณสุข  โดยสงเสริมและสนับสนุนอาสาสมัคร  สาธารณสุข 

(อสม.) ใหทํางานอยางมีคุณภาพและมีขวัญกําลังใจดี 
         ๓.  จัดระบบสงเสริมสุขภาพภาคประชาชนเพื่อการพึ่งตนเองของประชาชน  สูการมีสุขภาพท่ีดี (คุมครอง
ผูบริโภค/การควบคุมปองกันโรคติดตอ/ไมติดตอ/การฟนฟูสุขภาพประชาชน/อนามัย/โรงเรียน)  

๔.  พัฒนาระบบการแพทยฉุกเฉิน (EMS) โดยพัฒนามาตรฐานศูนยแจงเหตุและจัดใหมีหนวยรับสงผูปวย
ระดับโซนทุกโซนสามารถประสานการทํางานกับหนวยบริการสาธารณสุขไดอยางประสิทธิภาพ    

๕.  การจัดระบบสุขภาพภาคประชาชนใหมีสวนรวมทุกภาคสวนท้ังผูนําชุมชน (กํานัน,ผูใหญบาน)กลุมสตรี
กลุมเยาวชน,วัยทํางาน,วัยสูงอายุ 

๖.  การสงเสริมสนับสนุนใหโรงพยาบาลในแตละพื้นท่ีมีประสิทธิภาพและศักยภาพในการับรักษาผูปวยเพิ่ม
มากข้ึน  โดยการสนับสนุนประสานงานใหมีการสรางโรงพยาบาลเพิ่มเติมท้ังในเมืองและตําบล 

๗.  การสงเสริมสนับสนุนการผลิตและบริโภคอาหารปลอดภัย 
 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 7 ยุทธศาสตรการบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพคุณภาพ 
แนวทางการพัฒนา 

          ๑.  สงเสริมศักยภาพของทองถ่ินในทุก ๆ ดาน  ตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
          ๒.  สงเสริมการกระจายอํานาจถายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสูองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
          ๓.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
          ๔.  สงเสริมประชาธิปไตยและการมีสวนรวมของภาคประชาชน   
     

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 8 ยุทธศาสตรการพัฒนาการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

          ๑.  การจัดการส่ิงแวดลอมและมลพิษตาง ๆ ในทองถ่ินและชุมชน 
          ๒.  การกําจัดขยะมูลฝอยรวมและส่ิงปฏิกูลรวม และการจัดต้ังศูนยกําจัดขยะระดับอําเภอ 
          ๓.  การจัดการบํารุงรักษา และการเพิ่มพื้นท่ีปาไม การใชประโยชนจากปาไม ท่ีดินและทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอม 



~ ๒๘ ~ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลจระเข หนิ   

  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒     

 

          ๔.  การสนับสนุนและรณรงคประชาสัมพันธใหทองถ่ินรักษส่ิงแวดลอมและการประหยัดพลังงาน 
          ๕.  การปลูกจิตสํานึกและคานิยมใหประชาชนในทองถ่ินมีความรูและความเขาใจการอนุรักษและสงเสริมการ
คนหาส่ิงอื่น ๆ ในทองถ่ินไปทดแทนพลังงาน 

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


