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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

 

ส่วนที่ 1 
 

 

1.  ด้านกายภาพ 
1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือต าบล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ตั้งอยู่บริเวณศูนย์ราชการอ าเภอเทพารักษ์ อยู่ทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของจังหวัดนครราชสีมา ระยะทางห่างจากศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ประมาณ 110 กิโลเมตร 

 
 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
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 1.2  ลักษณะภูมิประเทศ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง แห้งแล้ง สูงกว่าระดับน้ าทะเลปาน
กลางประมาณ  240 – 390 เมตร เนื้อที่  3,780  ไร่ พ้ืนที่ดินเค็มปานกลาง (ปริมาณคราบเกลือระหว่าง 1-10 
%)  เป็นต้นก าเนิดของล าน้ า “ล าเชียงไกร, ห้วยจับพง, ล ากุ้งกั้ง”   มีล าห้วยไหลผ่าน ปริมาตรน้ าฝนโดยเฉลี่ย 
1,100  ลูกบาศก์เซนติเมตร/ ปี 

1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีลักษณะภูมิอากาศ 3 ฤดู คือ 
 - ฤดูร้อน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม  อุ ณ ห ภู มิ เ ฉ ลี่ ย  3 7  อ ง ศ า
เซลเซียส 
 - ฤดูฝน  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน พฤษภาคม – ตุลาคม      อุณหภูมิเฉลี่ย 32 องศาเซลเซียส 
 - ฤดูหนาว  ช่วงระยะเวลาตั้งแต่ เดือน ตุลาคม – กุมภาพันธ์      อุณหภูมิเฉลี่ย 18 องศาเซลเซียส 
 1.4 ลักษณะของดิน 

พ้ืนที่ในบริเวณต าบลส านักตะคร้อ  มีลักษณะดิน  โดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทรายมีพ้ืนที่นาบางส่วน  
เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ไร่  ไม่มีแหล่งต้นน้ า  มีความเหมาะสมส าหรับการปลูกข้าว  ข้าวโพด  มัน
ส าปะหลัง  พริก  และอ้อย 
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
ต าบลส านักตะคร้อ   มีล าห้วยใหญ่ไหลผ่านพื้นที่ทางการเกษตร   จ านวน    2  สาย  คอื 

- ห้วยล าชันโพรง  ไหลผ่าน  4 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  5, 3, 6 และหมู่ที่ 9  ตามล าดับ  
- ห้วยล ากุ้งกั้ง  ไหลผ่าน 6 หมู่บ้าน  คือหมู่ที่  4, 1, 11, 9, 2 และหมู่ท่ี 10  ตามล าดับ   

 1.6 ลักษณของไม่และป่าไม้  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีพ้ืนที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติดงกระสัง – ล าพญากลาง  
และเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และมีทรัพยากรป่าไม้ ที่ส าคัญ  ได้แก่ 

-  ป่าดอนโบสถ ์  จ านวน       88  ไร่ หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
-  โคกสูง  จ านวน      400  ไร ่ หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
-  โกรกผักหวาน  จ านวน      200  ไร ่ หมู่ที่    7  บ้านโนนสมบูรณ์ 
-  ตะคลองหนองไผ่ จ านวน      900  ไร ่ หมู่ที่  10  บ้านศิลาทอง 
-  ป่าแดนสงฆ์  จ านวน    2,000  ไร่ หมู่ที่  10  บ้านศิลาทอง 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

โดยมีอาณาเขตที่ติดต่อระหว่างต าบล  ดังนี้ 
ทิศเหนือ    ติดต่อกับ     บ้านกุดสระแก้ว  ต าบลวังยายทอง   อ าเภอเทพารักษ์    
ทิศใต ้   ติดต่อกับ บ้านโนนแหน  บ้านโคกกระบือ  ต าบลหนองแวง อ าเภอเทพารักษ์    

บ้านเทพทักษิณ บ้านวังโป่ง  ต าบลบ้านเก่า อ าเภอด่านขุนทด 
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ บ้านหนองมะค่า บ้านโนนสง่า ต าบลพันชนะ อ าเภอด่านขุนทด 

           ทิศตะวันตก ติดต่อกับ บ้านเกาะแหลม บ้านไทยเจริญ ต าบลบึงปรือ  อ าเภอเทพารักษ์ 
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 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีจ านวนหมู่บ้านในการปกครอง 16 หมู่บ้าน  คือ 

 หมู่ที่  1  บ้านส านักตะคร้อ   ผู้ปกครอง  นางวิลัย เชียวขุนทด        ผู้ใหญ่บ้าน  
 หมู่ที่  2  บ้านหนองโพธิ์       ผู้ปกครอง  นายสามารถ  แกดขุนทด         ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  3  บ้านเทพนิมิต  ผู้ปกครอง  นายชูศักดิ์    เกณฑ์ขุนทด    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  4  บ้านหัวสระ              ผู้ปกครอง  นายนิคม  ชันขุนทด    ผู้ใหญ่บ้าน 

หมู่ที่  5  บ้านท านบเทวดา      ผู้ปกครอง  นายศักรินทร์  ชัยรัตนพิพัฒน์    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  6  บ้านชุมชนพัฒนา     ผู้ปกครอง  นายอุดม  ชาวขุนทด    ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  7  บ้านโนนสมบูรณ์     ผู้ปกครอง  นายจตุรงค์  ชุบขุนทด         ผู้ใหญ่บ้าน   
 หมู่ที ่ 8  บ้านหนองโพธิ์เหนือ  ผู้ปกครอง  นายกว้าง  พันชนะ              ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่  9  บ้านวังกะทะ       ผู้ปกครอง  นายพิบูรณ์  โนนชัยขัน           ผู้ใหญ่บ้าน   
 หมู่ที่ 10 บ้านศิลาทอง              ผู้ปกครอง  นายอนุชา  เกณฑ์ขุนทด     ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 11 บ้านวังกะทะเหนือ     ผู้ปกครอง  นายไชยยศ  พูขุนทด           ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 12  บ้านโนนทองหลาง    ผู้ปกครอง  นางจิตรา  ชวนขุนทด   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 13 บ้านถนอมเขต            ผู้ปกครอง  นายณัฐดนัย  พันชนะ            ก านัน 
 หมู่ที่ 14 บ้านเทพารักษ์             ผู้ปกครอง  นายนิพนธ์  พูดขุนทด      ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 15 บ้านวังกะหาด             ผู้ปกครอง  นางกมลทิพย์ เชื้อขุนทดปณชัย   ผู้ใหญ่บ้าน 
 หมู่ที่ 16  บ้านส านักตะคร้อร่วมพัฒนา  ผู้ปกครอง  นายสมพร  แกมขุนทด      ผู้ใหญ่บ้าน 

 2.2  การเลือกตั้ง  
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 

1. นายศุภกิจ  กินขุนทด ต าแหน่ง ประธานสภาฯ 
2. นายชัยมงคล  ชัยรัตนพิพัฒน์ ต าแหน่ง รองประธานสภาฯ 
3. นายส าเร็จ  เขตช านิ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.1 
4. นางสาวสายพิน  พาขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.1 
5. นายสุขสวัสดิ์  จอมเกาะ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.2 
6. นายทนงศักดิ์  เขียนจอหอ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.2 
7. นายปรีชา  นาเจ๊ก ต าแหน่ง ส.อบต. ม.3 
8. นางสุภาภร  ชนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.3 
9. นายวีระชัย  เมียนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.4 

10. นายพัลลภ  พันชนะ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.4 
11. นายประสิทธิ์  กินขุนทด   ต าแหน่ง ส.อบต. ม.5 
12. นายภาสกร  เกลื่อนกลางดอน ต าแหน่ง ส.อบต. ม.5 
13. นายศราวุธ  ชันขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.6 
14. นายวิวัฒน์  อิ่มวิเศษ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.6  
15. นายคูณ  นุขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.7 
16. นางไฉน  กุนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.7 
17. นายอ านาจ  พรขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.8 
18. นางสมศรี  เหิมขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.9 
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19. นางประทุม  เหิมขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.9 
20. นายแข็ง  กินขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.10 
21. นางประจิม  ยิ่งจันทึก ต าแหน่ง ส.อบต. ม.10 
22. นางสายพิน  ภูมิโคกรักษ ์ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.11 
23. นางทองอินทร์  เพชรขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.11 
24. นายวิชัย  ชวนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.12 
25. นายบุญมา  กวกขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.12 
26. นายชัยวัฒน์  ชาญชูวงศ์ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.13 
27. นางรุ่งอรุณ  ธงสันเทียะ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.13 
28. นายประเสริฐ  พันชนะ ต าแหน่ง ส.อบต. ม.14 
29. นางน้ าค้าง  ธ ารงกิตติบดี ต าแหน่ง ส.อบต. ม.14 
30. นายศรชัย  เจ๊กจันทึก ต าแหน่ง ส.อบต. ม.15 
31. นายม่วง  กนขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.16 
32. นางอ าพร  เกณฑ์ขุนทด ต าแหน่ง ส.อบต. ม.16 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
     1. นายศรายุทธ  พูขุนทด  ต าแหน่ง       นายก อบต. 
     2. นายธนกฤต  พิขุนทด  ต าแหน่ง       รองนายก อบต. 
     3. นายชาติชาย  กาศขุนทด  ต าแหน่ง       รองนายก อบต. 
     4.  นายวัง  พรมทันใจ  ต าแหน่ง       เลขานุการนายก อบต. 
     5.  นายอภิสิทธิ์  พันชนะ  ต าแหน่ง       ที่ปรึกษานายก อบต. 

3.  ประชากร 
3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนหมู่บ้าน  และประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรและความหนาแน่นประชากร  จากข้อมูลของส านักทะเบียนราษฎร์ของ  อ าเภอ

เทพารักษ์ ณ  เดือนเมษายน  2562  พบว่าจ านวนประชากรของต าบลส านักตะคร้อมีจ านวนทั้งสิ้น 7,222  คน  
จ าแนกเป็นชาย  3,558 คน  หญิง  3,664  คน   และมีจ านวนครัวเรือนทั้งสิ้น  2,373 ครัวเรือน  
 

หมู่ที่ ชื่อบ้าน 
ประชากร จ านวน 

ครัวเรือน ชาย หญิง รวม 
1 บ้านส านักตะคร้อ 257 270 527 173 
2 บ้านหนองโพธิ ์ 232 220 425 120 
3 บ้านเทพนิมิตร 425 430 855 256 
4 บ้านหัวสระ 144 133 277 90 
5 บ้านท านบเทวดา 226 224 450 148 
6 บ้านชุมชนพัฒนา 233 237 470 173 

7 บ้านโนนสมบูรณ์ 260 255 515 147 
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8 บ้านหนองโพธิ์เหนือ 260 260 520 157 
9 บ้านวังกะทะ 249 230 479 172 
10 บ้านศิลาทอง 212 295 507 107 
11 บ้านวังกะทะเหนือ 126 116 242 85 
12 บ้านโนนทองหลาง 89 108 197 54 
13 บ้านถนอมเขต 230 218 448 127 
14 บ้านเทพารักษ์ 208 181 389 238 
15 บ้านวังกะหาด 185 201 386 141 
16 บ้านส านักตะคร้อร่วมพัฒนา 222 286 508 185 

รวม 3,558 3,664 7,222 2,373 
* ทะเบียนบ้านกลาง หมู่ที่ 0 ของต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  มีประชากร จ านวน 63 ราย เป็นชาย 36 

ราย และหญิง 27 ราย  :  ข้อมูลประชากรประมวล เมื่อเดือนเมษายน 2562 ( ทะเบียนอ าเภอเทพารักษ์ ) 

ปี พ.ศ. 
ประชากร (ข้อมูลเปรียบเทียบย้อนหลัง) 

ชาย หญิง รวม 
2560 3,597 3,571 7,168 
2561 3,598 3,577 7,175 
2562 3,602 3,595 7,197 

 

3.2  ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
จ านวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง  ณ  วันส ารวจ   แยกตามช่วงอายุ (ปี) เฉพาะผู้มีสัญชาติไทย 
 

ประชากร (ตามช่วงอายุ) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒) 

ประชากร หญิง ชาย รวม 

จ ำนวนประชำกรเยำวชน อำยุต  ำกว่ำ 18  ปี 776 839 1,615 

จ ำนวนประชำกรอำยุ  18– 60 ปี 2,287 2,282 4,569 

จ ำนวนประชำกรผู้สูงอำยุ 531 480 1,011 

รวม 3,594 3,601 ทั้งสิ้น  7,195  คน 
 

 

(ที่มา  :  ฝ่ายทะเบียนอ าเภอเทพารักษ์  ข้อมูลของเดือนมิถุนายน 2562 รวมประชากรในทะเบียนกลาง) 
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4.  สภาพทางสังคม 

4.1  การศึกษา 

โรงเรียนสังกัด 
องค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา 

โรงเรียนสังกัด
ส านักงานประถมศึกษา

แห่งชาติ 

ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กก่อนวัย

เรียน   สังกัด
องค์การบริหาร

ส่วนต าบล 

ศูนย์การเรียน
ชุมชน  (กศน.) 

 

ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์

ประจ าหมู่บ้าน/ 
ห้องสมุด
ประชาชน 

1) โรงเรียนเทพารักษ์
ราชวิทยาคม 
 

1) โรงเรียนบ้านส านัก
ตะคร้อ 
2) โรงเรียนบ้านหนอง
โพธ์ 
3) โรงเรียนบ้านท านบ 
 
 
 
เทวดา 
 

1) ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วน
ต าบลส านัก
ตะคร้อ 

1) ศูนย์การศึกษา
นอกระบบและ
การ ศึกษาตาม
อัธยาศัย อ าเภอ
เทพารักษ์ 

1) ห้องสมุด
ประชาชน
อ าเภอ
เทพารักษ์ 
 

จ านวน   1   แห่ง จ านวน    3    แห่ง จ านวน   1  
แห่ง 

จ านวน   1   
แห่ง 

จ านวน   1   
แห่ง โรงเรียนสังกัดส านักงานประถมศึกษาแห่งชาติ 

ต าบลส านักตะคร้อ  มีโรงเรียนในพื้นท่ีที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ที่  5  จังหวัดนครราชสีมา 
จ านวน  3 แห่ง คือ โรงเรียนบ้านส านักตะคร้อ  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ และโรงเรียนบ้านท านบเทวดา  ดังนี้ 

ชื่อโรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 

รวม อนุบาล 
(คน) 

ป.1 
(คน) 

ป.2 
(คน) 

ป.3 
(คน) 

ป.4 
(คน) 

ป.5 
(คน) 

ป.6 
(คน) 

ม.1 
(คน) 

ม.2 
(คน) 

ม.3 
(คน) 

ร.ร.บ้านส านักตะคร้อ 90 44 43 30 50 56 35 22 22 13 405 
ร.ร.บ้านหนองโพธิ์ 25 16 20 23 22 15 22 - - - 143 
ร.ร.บ้านท านบเทวดา 5 1 1 1 3 3 3 - - - 17 
รวม 120 61 64 54 75 74 60 22 22 13 565 

(ข้อมูล ณ   เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้เปิดการเรียนการสอนอนุบาล 2 - 3 ขวบ  ปัจจุบันมีนักเรียน

ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตั้งแต่อนุบาล 2 ขวบ ถึง อนุบาล 3 ขวบ 
 
 

ระดับชั้น จ านวนห้อง 
จ านวนนักเรียน 

ชาย หญิง รวม 
อนุบาล   2  ขวบ 
อนุบาล   3  ขวบ  

2 
3 

13 
20 

17 
19 

30 
39 

รวม 5 33 36 69 
                                            (ข้อมูล ณ   มิถุนายน  พ.ศ. 2562) 
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ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอเทพารักษ์   จ านวน    1    แห่ง 
ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน     จ านวน    6    แห่ง 
4.2  สาธารณสุข 

โรงพยาบาล    จ านวน   1  แห่ง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ  จ านวน   1  แห่ง 
 สถานพยาบาลเอกชน   จ านวน   2  แห่ง 
 ร้านขายยา    จ านวน   1  แห่ง 
 ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน  จ านวน  16  แห่ง 
4.3 อาชญากรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อเหตุอาชญากรรมไม่บ่อยหนัก  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สิน
บ้างเป็นบางส่วน 

 4.4 ยาเสพติด 

ในปีงบประมาณ 2562 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้จัดประชาสัมพันธ์ และอบรม
เยาวชนห่างไกลยาเสพติด  พบว่าในเขตต าบลส านักตะคร้อยังมีผู้ติดยาเสพติดจ านวนหนึ่ง 

4.5  การสังคมสงเคราะห์ 
ผู้สูงอาย ุ  ในเขตต าบลส านักตะคร้อ  จ านวน  974 คน  (ข้อมูล ปี 2562) 
ผู้พิการทุพพลภาพ   ในเขตต าบลส านักตะคร้อ  จ านวน 217 คน  (ข้อมูล ปี 2562) 
ผู้ติดเชื้อ H.I.V.  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีจ านวน 3 คน ซึ่งอยู่ในการดูแล

ติดตามผลของสถานีอนามัยต าบลส านักตะคร้อ และได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ จากองค์การบริหารส่วน
ต าบลส านักตะคร้อ (ข้อมูล ปี 2562) 

5.  ระบบบริการพื้นฐาน 
5.1  การคมนาคมขนส่ง 
การคมนาคมของต าบลส านักตะคร้อ ห่างจากตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา  มีถนนสายหลัก คือ ทาง

หลวงหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ตอนนครราชสีมา – สระบุรี   ถึงทางแยกโคกกรวด  12 กิโลเมตร  และทาง
หลวงชนบท 2082  ทางแยกโคกกรวด – อ.ด่านขุนทด 60 กิโลเมตร และใช้ถนนอ าเภอด่านขุนทด – อ าเภอ
บ าเหน็จณรงค์  3 กิโลเมตร ถึงทางแยกถนนทางหลวงชนบท 3012 ( ถนนก าลังเอก ) –  อ าเภอเทพารักษ์ 30  
กิโลเมตร 

ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  มีเส้นทางคมนาคม  ดังนี้ 
         1.  ถนนลาดยาง (ถนน ทช.) จ านวน   3  สาย  คือ  สายโกรกสมอ – ส านักตะคร้อ  
         2.  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   จ านวน  74  สาย 
  3.  ถนนลูกรัง     จ านวน  35  สาย 
  4.  ถนนหินคลุก    จ านวน  52  สาย 
  5.  ถนนดิน     จ านวน  15  สาย 
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 5.2  การไฟฟ้า 
1.  จ านวนครัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้า    1,817   ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  93.23 

  2.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอด่านขุนทด สาขาเทพารักษ์ 
 5.3 การประปา 

ระบบประปาบ้านส านักตะคร้อ  ใช้น้ าในสระขุนชนะเป็นแหล่งผลิต  
ระบบประปาบ้านหนองโพธิ์  ใช้น้ าในสระหนองโพธิ์เป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านหัวสระ   ใช้น้ าในห้วยโกรกผึ้งเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านท านบเทวดา   ใช้น้ าในอ่างเก็บน้ าท านบเทวดาเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านชุมชนพัฒนา   ใช้น้ าในห้วยโนนกรวยเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านโนนสมบูรณ์   ใช้น้ าในสระวัดโนนสมบูรณ์เป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านศิลาทอง   ใช้น้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านวังกะทะเหนือ  ใช้น้ าในสระวัดส านักตะคร้อเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาบ้านเทพารักษ์   ใช้น้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิต 
ระบบประปาในศูนย์ราชการอ าเภอเทพารักษ์  ใช้น้ าบาดาลเป็นแหล่งผลิต 

 5.4 โทรศัพท์ 
         ชุมสายโทรศัพท์ (บริการ 310 เลขหมาย)  จ านวน       1     ชุมสาย 
         เสารับสัญญาณโทรศัพท์    จ านวน       4      เสา 
 5.5 ไปรษณีหรือการสือสารหรือการขนส่ง และวัสดุครุภัณฑ์ 

ที่ท าการไปรษณีย์ อนุญาตเอกชน    จ านวน       1     แห่ง         

6.  ระบบเศรษฐกิจ 
6.1  การเกษตร 

 ประชาชนในองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่โดยพืช
เศรษฐกิจที่ส าคัญในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้แก่  ข้าว  มันส าปะหลัง  ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
,พริกข้ีหนูใหญ่  ส าหรับมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรจะมีราคาไม่แน่นอนในแต่ละปี  
 -  สภาพดินส่วนใหญ่เป็นดินเค็มเกษตรกรในเขตต าบลส านักตะคร้อจะประกอบอาชีพท านาได้ปีละ  1  
ครั้ง   
          -  พ้ืนที่ท าการเกษตร     จ านวน     34,569     ไร่      แยกเป็น 
  -  พ้ืนที่นา   7,544    ไร่  -  พ้ืนที่ไร่       25,208 ไร่ 
  -  ไม้ผล      467    ไร่  -  พ้ืนที่เลี้ยงสัตว์         1,020 ไร่ 
  -  อ่ืน ๆ              330    ไร่ 

6.2 การประมง 
 (ในเขตต าบลส านักตะคร้อไม่มีการประมง)  

 6.3  การปศุสัตว์ 
      1. ฟาร์มเลี้ยงโค กระบือ วัวนม  สุกร สัตว์ปีก (ไก่พ้ืนเมือง) แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ 
6.4  การบริการ 

  หน่วยธุรกิจและบริการ  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ 
-  สถาบันการเงิน (ธกส.)    จ านวน   1  แห่ง   
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-  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ    จ านวน   7  แห่ง   
- ลานรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร   จ านวน   4  แห่ง   
- สหกรณ์การเกษตรเทพารักษ์      จ านวน   1  แห่ง   
- ศูนย์สาธิตการเกษตรต าบลส านักตะคร้อ  จ านวน   1  แห่ง   
- ร้านค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค   จ านวน  3  แห่ง   
- ร้านจ าหน่ายสินค้าและซ่อมบ ารุงรถ  จ านวน  3  แห่ง   
- ร้านจ าหน่ายสินค้าอาหารสด   จ านวน  5  แห่ง   
- รับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์    จ านวน  4  แห่ง 
- ร้านจ าหน่ายน้ าแข็ง    จ านวน  2  แห่ง 
- โรงเลี้ยงสัตว ์     จ านวน  1   แห่ง 
- ร้านวัสดุก่อสร้าง    จ านวน  2  แห่ง 
-  บ้านเช่า      จ านวน 11  แห่ง 
- ร้านเสริมสวย     จ านวน  4  แห่ง 
- ตลาดนัด     จ านวน  1  แห่ง 
- ร้านจ าหน่ายวัสดุการเกษตร   จ านวน  20  แห่ง 
- ร้านค้าทั่วไป (ธุรกิจส่วนตัว)   จ านวน  64  แห่ง 
- เสารับ-ส่งสัญญาณโทรศัพท์   จ านวน  4  แห่ง  
- เซเว่นอีเลฟเว่น     จ านวน  1  แห่ง 
(**ข้อมูลดังกลา่วได้สรุปมาจากข้อมูลการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2561**)   

 6.5 การท่องเที่ยว 
  (ในต าบลส านักตะคร้อไม่มีแหล่งท่องเที่ยว)  

 6.6 อุตสาหกรรม 

  1. จ านวนกิจการอุตสาหกรรมขนาดเล็ก (โรงสีขนาดเล็ก)   จ านวน   3   แห่ง 
  2. โรงผลิตบล็อก                                                 จ านวน   1   แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 6.8 แรงงาน 

จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่าประชากร แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ 

7.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
7.1  การนับถือศาสนา 

การนับถือศาสนาของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อส่วนใหญ่นับถือ
ศาสนาพุทธ  โดยมีวัด  จ านวน  3  แห่ง  ได้แก่  1. วัดส านักตะคร้อ  2. วัดบ้านหนองโพธิ์    3. วัดป่าแดนสงฆ์   
และส านักสงฆ์  จ านวน  2  แห่ง  ได้แก่ 1. วัดโนนสมบูรณ์  2. วัดท านบเทวดา   
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1. วัดส านักตะคร้อ  ตั้งอยู่บ้านวังกะทะเหนือ  หมู่ที่ 11 มี พระครูวิภัชธรรมสาร  เจ้าคณะ
อ าเภอเป็นผู้ดูแล 

2. วัดหนองโพธิ์  ตั้งอยู่บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 2 มี  พระครูโสภณธรรมมาภิรัต  เจ้าคณะต าบล
เป็นผู้ดูแล 

3. วัดโนนสมบูรณ์  ตั้งอยู่   บ้านโนนสมบูรณ์  หมู่ที่ 7   มีเจ้าคณะต าบลเป็นผู้ดูแล 
4. วัดท านบเทวดา  ตั้งอยู่   บ้านท านบเทวดา   หมู่ที่ 5   มีเจ้าคณะต าบลเป็นผู้ดูแล 
5. วัดป่าแดนสงฆ์  ตั้งอยู่บ้านศิลาทอง  หมู่ที่ 10 มี  นายปรีชา  พรขุนทด ไวยาวัจกร เป็นผู้

ประสานการดูแล 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 

-  ประเพณีวันขึ้นปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
-  ประเพณีท าบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
-  ประเพณีวันสงกรานต์    ประมาณเดือน เมษายน 
-  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน ตุลาคม  พฤศจิกายน 
-  ประเพณีวันเข้าพรรษา - ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม พฤศจิกายน 

   7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น 
ประชาชนส่วนใหญ่ใช้ภาษาท้องถิ่น คือ ภาษาไทยโคราช มีประเพณีและวัฒนธรรม เป็นแบบไทย

อีสาน 
7.4 สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 

(ต าบลส านักตะคร้อไม่มีสินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก) 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

ที่ใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ าที่ได้จากน้ าฝน 
8.2 ป่าไม้ 
ป้าไม้ จะเป็นป่าไม้ข้ึนตามธรรมชาติ และปลูกขึ้นใหม่ในที่สาธารณะประโยชน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ มีพ้ืนที่ทั้งหมดตั้งอยู่ในเขต ป่าสงวนแห่งชาติดงกระสัง – ล าพญากลาง  
และเขตส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) และมีทรัพยากรป่าไม้ ที่ส าคัญ  ได้แก่ 

-  ป่าดอนโบสถ ์  จ านวน       88  ไร่ หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
-  โคกสูง  จ านวน      400  ไร ่ หมู่ที่    2  บ้านหนองโพธิ์ 
-  โกรกผักหวาน  จ านวน      200  ไร ่ หมู่ที่    7  บ้านโนนสมบูรณ์ 
-  ตะคลองหนองไผ่ จ านวน      900  ไร ่ หมู่ที่  10  บ้านศิลาทอง 
-  ป่าแดนสงฆ์  จ านวน    2,000  ไร่ หมู่ที่  10  บ้านศิลาทอง 
8.3 ภูเขา 
ในเขตต าบลส านักตะคร้อไม่มีภูเขา 
8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
ในพ้ืนที่ของต าบลส านักตะคร้อส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย  ร้านค้า  และเป็นพ้ืนที่

สาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ า  ต้นไม้  
     9.  อื่นๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 - ไม่มี 



- 11 - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

ส่วนที่ ส่วนที่ 22  
  
 

 
 
 
 1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้สอดคล้อง
และบรูณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มี
ผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม 6 คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการ
สร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม และ
คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือรับผิดชอบ
ในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด ตลอดจนได้จัด
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือประกอบการ
พิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทั ศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
1. บทน า 
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 เป็นต้น

ได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศ
ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ
ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าท ายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ 
อาทิ อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ที่ร้อยละ 3.9 ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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เทียบกับร้อยละ 6.0 ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ 6 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการ
ลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่
สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตใน
ระดับต่ า ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่อง
คุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าท าย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากขึ้น แต่ยังคง
มีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่ ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าท ายใน
การยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความล้ าอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกัน
การวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช ้และการรักษาทรพัยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการพัฒนาประเทศ
ที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้
อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของ
ประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุตธิรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสรมิคนในชาติใหย้ดึ
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและ
วัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การพัฒนา
ประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าท ายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการ
จัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าท ายต่อการขับเคลื่อน
ประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

2. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าประเทศไทยจะมีต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็น

ประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศ
เพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าท ายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับ
ปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ที่อาจเป็นประเด็น
ท้าท ายต่อการสร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน  ซึ่ง
รวมถึงการสร้างความสามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มี
แนวคิดและความเชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจ ที่อาจก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ 
ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การ
ระหว่างประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้านความม่ันคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาค
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ที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ 
รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้ามนุษย ์และการลักลอบเข้าเมือง 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และ
เทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัย
สนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้ม
ส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลาย
เพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันท่ีคาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการ
ที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 2574จะ
ก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าท ายส าคัญในระยะต่อไป 
  ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการแรงงาน
ต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความ
ก้าวหน้ าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมาก
ขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทางานในทั่วทุกมุม
โลกสูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไป
ได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทย
โดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้
การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
  นอกจากนี้ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้น
ทั้งในเชิงความผันผวน ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความ
มั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูง
ในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความส าคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆ ท่ี
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ส าคัญ เช่น เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการน าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
มากยิ่งขึ้น 
  แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าท ายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ทั้งในส่วนของ
การจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและ
ความเสี่ยงด้านอื่นๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการ
เกิดขึ้นของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝูาระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมี
ความส าคัญมากขึ้น อาจน าไปสู่ปัญหาความล้ าที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นได้ หากไม่มีมาตรการที่มี
ประสิทธิภาพในการปูองกันและรองรับผลกระทบต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการ
จ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิม
มากขึ้น หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติ
โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตวัไม่ทันหรอืขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะ
ท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
  จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ
ข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่าง
มาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการ
พัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนตา่งๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่
เป็นการด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศ
ไทยจ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข  มีอาชีพที่มั่นคง 
สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลก
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนา
ของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทัน
โลก จากการต่อยอดการพัฒนาบนพ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทาง
เศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลด
ปัญหาความล้ า และน าไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
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  นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและ
อาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและ
ขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของรูปแบบ
และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชดัเจน ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิ
สติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมี
ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการ
ทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความ
พร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ  
ขณะเดียวกันประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหาร
ราชการที่ดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจ
เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จ าเป็นต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความ
แตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น 
  ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อยา่งไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้ าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทัง้แนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง 
ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาตจิะเปน็เปาูหมายใหญใ่นการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผน
ในระดับอื่น ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่างๆ 
อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และ ยั่งยืน 

3. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก ่การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยัง่ยืนของสถาบันหลักของชาติ
และประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคม
ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและ
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและ
อาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคม
โลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และ 



- 16 - 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

มีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคง
ในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่
มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดอง
และความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีการออมส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจน
เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการ
พัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับ
บริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ
และการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคม
ขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ใน
ทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือ
เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบาย
ที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

1) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
4.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
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(2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
4.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

(1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
4.4 โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

4.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
(4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา

ประเทศ 
4.4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(1) การลดความล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ

การจัดการตนเอง 
4.5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
(1) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(4) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
(5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

4.6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
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(2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

(3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
(5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า นึกมี

ความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

 

 1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

1. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
1.1 หลักการ 
1.2 จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 
1.3 ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

2. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
2.1 สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
2.2 สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

3. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  
3.1. วัตถุประสงค์  
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   3.2. เปูาหมายรวม  
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ โดยมี 6 ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

4.1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความล้ าในสังคม  

   4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
4.4 ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
4.5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน  
4.6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
4.7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
4.8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
4.10 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

5. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 สู่การปฏิบัติ  
5.1 หลักการ  
5.2 แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
5.3 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

 

 1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พ.ศ. 2560 – 2565 ฉบับทบทวน 

1. สภาพทั่วไป  
1.1 ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด 14◦7' ถึง 18◦27' เหนือ 

และลองติจูด 100◦54' ถึง 105◦37' ตะวันออก ตั้งอยู่ในต าแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง โดยมี
อาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ าโขงเป็นเส้นกั้น
พรมแดน และด้านใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก กั้นพรมแดน  

1.2 พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศ
เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น 2 เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่
ราบโคราช อยู่บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ ามูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่
ทาง ตอนเหนือของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ าโขง เทือกเขาที่แบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร 
ได้แก่ เทือกเขาภูพาน  

1.3 ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือน
กุมภาพันธ์-พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือน
พฤษภาคม-ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ท าให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขา
ดงพญาเย็นและสันกาแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พ้ืนที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมี
สภาพแห้งแล้งกว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดู
หนาว ช่วงเดือน พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจาก
ประเทศจีน จังหวัดที่มีอุณหภูมิต่ าสุด คือ จังหวัดเลย  
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1.4 การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี 2559 มีพ้ืนที่รวม 105.53 ล้านไร่ จ าแนกเป็น
พ้ืนที่ปุาไม ้15.66 ล้านไร่ หรือร้อยละ 14.9 พ้ืนที่ท าการเกษตร 63.87 ล้านไร่ หรือร้อยละ 60.5 และพ้ืนที่ใช้
ประโยชน์อื่นๆ 26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ 24.7 ของพ้ืนที่ภาค  

1.5 ทรัพยากรธรรมชาติ  

1.5.1 ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ า ท าให้ขาดแคลนน้ า และขาดธาตุ
อาหาร ใต้ดินมีเกลือหิน ท าให้ดินเค็ม จึงมีข้อจากัดต่อการใช้ที่ดินเพ่ือการเกษตร  

1.5.2 แหล่งน้ า มีลุ่มน้ าขนาดใหญ่ 3 ลุ่มได้แก่ แม่น้ าชี มีความยาวประมาณ 
765 กิโลเมตร ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ าที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ ามูลที่จังหวัด
อุบลราชธานี แม่น้ ามูล มีความยาวประมาณ 641 กิโลเมตร ต้นน้ าอยู่ที่เทือกเขาสันกาแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ าโขง
ที่จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้ยังมีลาน้ าสาขาย่อย ได้แก่ ลาปาว ลาน้ าอูน ลาน้ าสงคราม ลาเสียว ลาน้ าเลย ลา
น้ าพอง และลาตะคอง รวมทั้งแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพ้ืนที่ เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ 
บึงละหาน (ชัยภูมิ) นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ าบาดาล มีปริมาณน้ าในเกณฑ์เฉลี่ย 5-10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่
ความลึกของบ่อประมาณ 30 เมตร คุณภาพของน้ าบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพ้ืนที่ในแอ่ง
โคราชและแอ่งสกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ าบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ าเค็ม  

1.5.3 ป่าไม้ ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพ้ืนที่ปุาไม้ จานวน 
15.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของพืน้ที่ภาค หรือร้อยละ 15.3 ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต ากว่าค่า
เปูาหมาย ในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพ้ืนที่ปุาไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ปุา
เบญจพรรณ  

2. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
2.1 โครงข่ายถนน เชื่อมโยงกับโครงข่ายหลักของประเทศและเชื่อมโยงสู่

ประเทศเพื่อนบ้าน สปป.ลาว กัมพูชา และสามารถเชื่อมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
2.1.1 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (ถนนมิตรภาพ)  
2.1.2 เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
2.1.3 เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 2  

2.2 รถไฟ  
2.3 สนามบิน  
2.4 ด่านชายแดน  
2.5 แผนงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานขนาดใหญ่ที่อยู่ระหว่างด าเนินการใน

ภาค ได้แก่ รถไฟความเร็วสูง (ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ช่วงชุมทาง
ถนนจิระ-ขอนแก่น ช่วงขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธานี) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ 
(ช่วงบางปะอิน-นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  

2.6 บริการสาธารณูปโภค  
2.6.1 ไฟฟูา  
2.6.2 ประปา  

3. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
3.1 ภาพรวมเศรษฐกิจ  
3.2 เศรษฐกิจรายสาขา  
3.3 เศรษฐกิจระดับครัวเรือน  

4. ประชากรและสังคม 
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4.1 ประชากร  
จ านวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี 2560 มีจานวนประชากร 

21.98 ล้านคน หรือร้อยละ 33.2 ของประเทศ เพ่ิมข้ึนจาก 21.69 ล้านคน ในปี 2555 และมีอัตราการเพ่ิมขึ้น
ของประชากรในช่วงปี 2555-2550 โดยเฉลี่ยร้อยละ 0.31 ต่ ากว่าประเทศที่มีอัตราการเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 0.54 
โดยจังหวัดนครราชสีมา มีประชากรมากท่ีสุด 2.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 
ล้านคน และจังหวัดขอนแก่น มีประชากร 1.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 12.0 8.5 และ 8.2 ของประชากรภาค 
ตามล าดับ  

4.2 แรงงาน  
แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมี

สัดส่วนน้อยมาก ในปี 2560 มีกาลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกา
ลังแรงงาน ของภาค จานวนแรงงานที่มีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 
56.48 ในปี 2560 มีความรู้ระดับมัธยมต้น เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 17.9 ในปี 
2560 ระดับมัธยมปลาย เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 11.87 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 11.96 ในปี 2560 แรงงาน
ระดับอาชีวะเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 2.07 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 2.09 ในปี 2560 ระดับอุดมศึกษา 
เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 7.05 ในปี 2555 เป็นร้อยละ 9.56 ในปี 2560 

4.3 การศึกษา  

สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี 53 แห่ง ครอบคลุม
เกือบทุกจังหวัด แยกเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ 36 แห่ง เอกชน 10 แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน 7 แห่ง ใน
จานวนนี้เป็นสถาบันวิจัย 12 แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  

4.4 สาธารณสุข  

มีสถานบริการสาธารณสุขให้บริการครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ ในปี 2560 มี
จานวนโรงพยาบาลรัฐบาล 323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) 291 แห่ง โรงพยาบาลทั่วไป (รพท.) 23 
แห่ง โรงพยาบาลศูนย์ (รพศ.) 9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล (รพ.สต.) จานวน 3,477 แห่ง  

5. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
5.1 สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี 2560 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
พ้ืนที่ปุาไม้ จานวน 15.66 ล้านไร่ คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของพ้ืนที่ภาค หรือร้อยละ 15.3 ของพ้ืนที่ปุาไม้ทั้ง
ประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปุาไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 
เนื่องจาก การบุกรุกพ้ืนที่ปุาไม้เพ่ือการเกษตรที่เพ่ิมมากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพ้ืนที่ปุาไม้ต่อพ้ืนที่จังหวัดมากท่ีสุดได้แก่ 
จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  

5.2 สถานการณ์ด้านภัยพิบัติ  

การเกิดไฟป่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในช่วงปี 2556-2560 มีจานวนการเกิดไฟ
ปุาเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 8.8 โดยปี 2560 เกิดไฟไหม้ปุา จ านวน 878 ครั้ง พ้ืนที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี 
2556 ที่มีจานวน 1,574 ครั้ง และจานวนพื้นที่ปุาถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเปน็ปีที่เกิดไฟไหม้ปุามากที่สุด โดย
ในระหว่างปี 2556-2560 เกิดไฟไหม้ปุาเฉลี่ย 1,268.8 ครั้งต่อปี คิดเป็นพ้ืนที่ที่ถูกไฟไหม้เฉลี่ย 18,741.2 ไร่
ต่อปี  

6. สภาวะแวดล้อม  
6.1 จุดแข็ง  
6.2 จุดอ่อน  
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6.3 โอกาส  
6.4 ภัยคุกคาม  

7. ปัญหาและประเด็นท้าท าย 
8. แนวคิดและทิศทางการพัฒนา  

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพ้ืนฐานด้านการขาดแคลนน้ า ดินคุณภาพต่ า 
ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่
ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการ
เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจาก
ภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาด
ใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ 
รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงที่กาลัง
มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ ากับพ้ืนที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

8.1 เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลาง
เศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

8.2 วัตถุประสงค์  
8.2.1 เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบ

อาชีพ การดารงชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
8.2.2 เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิต

ที่ด ีพ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  

8.2.3 เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

8.2.4 เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

8.2.5 เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

8.3 เป้าหมาย  
8.3.1 อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออก 

เฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  
8.3.2 สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจาย

รายได้ภาคตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
8.4 ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

2562 2563 2564 2565 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
รอ้ยละ 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 

ขยายตัว  
ไม่ต่ ากว่า  
ร้อยละ 

ขยายตัวเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อ
ปี  
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

3.5 3.5 3.5 3.5 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ า
กว่า 
0.446 

ลดลงต่ ากว่า  
0.446 

8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  

8.5.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความล้ าทางสังคม  

8.5.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายใน
ควบคู่กับ การแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
     8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง 
และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

8.5.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา 
ชัยภูม ิบุรีรัมย์ สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบบัทบทวน) รอบปี พ.ศ.2563 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝุาย
เลขานุการ คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณา
การนโยบายพัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 25
กรกฎาคม 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ 
และวิธีการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา) 
เห็นชอบแนวท าการก าหนดกรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนว
ท าการก าหนดกรอบการจัดสรรงบพัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนที่ 1 งบประมาณเพ่ือการ
พัฒนาตามศักยภาพความต้องการของพ้ืนที่ หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนที่ 2 งบประมาณเพ่ือการพัฒนา
ในลักษณะ Cluster หรือสนองนโยบายส าคัญของรัฐบาลเชิงพ้ืนที่ 

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ 
ระยะ 20 ปี นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศ
ทางการพัฒนาภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และ
มุ่งเน้นการทางานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) 
เพ่ือร่วมกันก าหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะ
เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

เหมาะสมกับโอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนาไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้าง
รายได้ให้กลุ่มจังหวัด 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 
2565)  ฉบับทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบ 
บูรณาการ (ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 
2560 โดยสรุปประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม 

เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคม

เป็นสุข 
   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม
และแปรรูป 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว และ
ผลิตภัณฑ์ไหม 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. 2561 – 2564) 

  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังนี้  
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
 1.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเที่ยว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
 2.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขที่มีคุณภาพมาตรฐานสากล  
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 3.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 4.  เป็นศูนย์กลางในการปูองกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความมั่นคง เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 5.  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  4  ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 
 
เป้าประสงค์รวม 
 1.  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา 
 2.  เพ่ือพัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3.  เพ่ือเพ่ิมพูนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ  และลดมลพิษด้านสิ่งแวดล้อม 
 4.  เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงในการปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม และปูองกันสถาบันหลักของชาติ 
 5.  เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีสมรรถนะสูงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

 

“โคราชเมืองน่าอยู่  มุ่งสู่วัตกรรมใหม่  เกษตร  อุตสาหกรรม  ปลอดภัย” 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 1.  การพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 2.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
 3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 4.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

1.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
2. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
4. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
5. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
6. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
7. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 4. อัตราการว่างงาน 
(%) 
5. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
6. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ

8.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
9. ส่งเสริมความเป็นอยูต่าม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
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ครัวเรือน (%) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

1.  เพ่ือขยายอัตราการ
เจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ 

1. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของรายได้
เฉลี่ยของครัวเรือนใน
จังหวัด (%) 
2. อัตราการ
เปลี่ยนแปลงของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวม
จังหวัด (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จ านวนครัวเรือนที่
ได้รับการส่งเสริมอาชีพ
ในพ้ืนที่(ครัวเรือน) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 
2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า 
และบริการภาคการเกษตรต้นทาง 
กลางทางและปลายทาง 
3. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าสินค้า
และบริการภาคนอกการเกษตรต้น
ทาง กลางทางและปลายทาง 
4. สนับสนุนการผลิตและสร้าง
ผลงานวัตกรรมการเกษตร
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภัย 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาจังหวัด 
5. ส่งเสริมการน าวัตกรรมการ
เกษตร อุตสาหกรรมและอาหาร
ปลอดภัย (Food Valley) มาเพ่ิม
ศักยภาพในการผลิต 
6. สนับสนุนการสร้างรายได้จาก
การท่องเที่ยงและกีฬา 
7. สนับสนุนการสร้างอาชีพใน
ครัวเรือนในชุมชนต่างๆ โดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

2. เพื่อสร้าง
เสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ 

4. อัตราการว่างงาน 
(%) 
5. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน(เท่า) 
6. อัตราส่วนการออม
เฉลี่ยต่อรายได้เฉลี่ยของ
ครัวเรือน (%) 
 
 

8.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือ
ให้กับผู้ว่างงาน 
9. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
10. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 3. เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

7. ผลิตภาพแรงงาน 
(บาท/คน) 
8. จ านวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน (ราย) 
 

11. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชี่ยวชาญของแรงงาน เพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตของสินค้าและ
บริการ 
12.สนับสนุนการพัฒนา
ผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม
(Innovative Entrepreneurship 
Development) และ
ผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของ
จังหวัด 
13. ส่งเสริมการให้ความรู้ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ 
กับหน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและ
เอกชน 
14. เพิ่มทักษะความสามารถและ
ความเชียวชาญของแรงงานด้าน
การท่องเที่ยวเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้า
และบริการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ยกระดับสังคม ให้
เป็นเมืองหน้ าอยู่ 

1. เพื่อลดความ
ยากจนและความ
เลื่อมล้ า 

1. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
2. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

1. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิม
รายได้ลดรายจ่าย 
2. ส่งเสริมการกระจายรายได้อย่าง
ทั่งถึง และได้รับสิ่งอ านวยความ
สะดวกจากโครงสร้างพ้ืนฐานของ
ภาครัฐ รวมทั้งระบบปูองกันภัยที่
เอ้ือต่อการกระจายเศรษฐกิจ 

2. เพื่อพัฒนา
โครงข่ายความ
คุ้มครองทางสังคม 

3. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อส านักงาน
แรงงาน (%) 
4. ร้อยละความครอบคลุม
ของบัตรประกันสุขภาพ
ของประชาชน (%) 

3. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคม
และประกันสังคมในแรงงาน 
4. ส่งเสริมการจัดบริการสาธารณะ
สุขที่มีคุณภาพและสามารถบริการ
ได้อย่างครอบคลุม 

5. จ านวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา (ศูนย์) 

5. ส่งเสริมการให้ความช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพ้ืนที่จังหวัด
นครราชสีมา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

 3. เพื่อสร้างความ
คุ้มกันให้กับสังคม 

6. ระดับความส าคัญของ
หน่วยงาน ที่จัดกิจกรรม
ส่งเสริมด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม (ครั้ง) 
7. ร้อยละของผู้ประสบปัญหา
ทางสังคมที่ขอรับบริการได้รับ
บริการทางกฎหมาย (%) 

6. ส่งเสริมให้สังคมมีภูมิคุ้มกันทาง
สังคม 
7. ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนที่ประสบปัญหาทาง
สังคมขอรับบริการจากส่วนราชการ
ที่รับผิดชอบทางภารกิจที่กฎหมาย
ก าหนด 

4. เพื่อให้
ประชาชน เข้าถึง
โอกาสทาง
เศรษฐกิจและ
สังคม 

8. อัตราส่วนแพทย์ต่อ
ประชาชน (แพทย์/คน) (ปี
2559 แพทย์ 626 คน 
ประชากร 2,629,979 คน) 
9. อัตราส่วนทันตะแพทย์ต่อ
ประชากร (ทันตะแพทย์/คน) 
10. อัตราส่วนพยาบาลต่อ
ประชากร (พยาบาล/คน) 
11. ประชาชนนักศึกษาและ
บุคลากรด้านดิจิทัลได้รับ
ความรู้และประโยชน์จาก
เทคโนโลยีดิจิทัล (คน) 
12. จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ย
ประชากรไทยอายุ 15-59 ป ี 
13. อัตราการได้รับงานท าของ
บัณฑิตที่จบภายใน 1 ปี (%) 
14. อัครการว่างงานของ
ประชากร (ปี 58) (%) 
15. ค่าเฉลี่ยคะแนน O-net ม. 
3 (คะแนน) 

8. ส่งเสริมการให้มีการผลิตแพทย์ 
9. ส่งเสริมให้มีการผลิตและพัฒนา
ทันตะแพทย์เพ่ิมเพ่ือรองรับภาวะ
ผู้สูงอายุของจังหวัด 
10. ส่งเสริมให้มีการผลิตและ
พัฒนาบุคคลากรด้านการบริการ
เพ่ิมข้ึน 
11. ส่งเสริมการสร้างทักษะด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลแก่ประชาชน ทุก
สาขาอาชีพ 
12. ส่งเสริมให้ประชากรศึกษาใน
และนอกระบบ 
13. ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่ประชากรในทุก
พ้ืนที่ ในทุกด้าน 
14. ส่งเสริมและแนะน าความ
ต้องการแรงงานให้บัณฑิตที่จบใหม่ 
15. ส่งเสริมให้มีตลาดนัดพบ
แรงงาน เพื่อลดอัตราการว่างงาน
ของประชาชน 
16. ส่งเสริมการเรียนการสอนของ
ครูเพ่ือให้นักเรียน มีความรู้
ความสามารถ ตามหลักสูตรที่
ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้
มีความสมบูรณ์
อย่างยืน 

1. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

1. อัตราการเปลี่ยนแปลงของ
พ้ืนที่ปุาไม้ในจังหวัด 
 
 
 
2. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
3. การจัดการน้ าเสีย (จ านวน
ระบบ) 
4. พื้นที่บริหารจัดการน้ าเพ่ิมขึ้น 
(ไร่) 
 
 
5. ความยาวสะสมของเขื่อน
ปูองกันน้ ากัดเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
6. ร้อยละสัดส่วนของพ้ืนที่ระบบ
ปูองกันน้ าท่วมในพ้ืนที่ชุมชน (%) 

1. ปลูกจิตส านึกและให้
ความรู้ประชาชนได้ตะหนัก
ถึงคุณค่าและทรัพยากรปุาไม้ 
2. การอนุรักษ์และพ้ืนฟู ปุา
ไม้ 
3. การรณรงค์ให้ประชาชน
และผู้ประกอบการส านึก
รับผิดชอบต่อสังคมเก่ียวกับ
การลดปริมาณขยะ 
4. การจัดหาและเพ่ิม
ความสามารถ ในการก าจัด
ขยะ 
5. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ าเสีย 
6. ส่งเสริมให้มีการบริหาร
จัดการน้ าทั้งในเขตชลประ
ท านและนอกเขนชลประ
ท าน 
7. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพ่ือลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแม่น้ า
ล าคลองสายหลักของจังหวัด 
8. พัฒนาระบบปูองกันน้ า
ท่วมในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 

2. เพื่อใช้พลังงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. สัดส่วนปริมาณการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงเพ่ือยานพาหนะต่อ
ประชากร (ลิตร/คน) 
 
8. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูา
ภาคครัวเรือนต่อประชากร (ล้าน
กิโลวัตต์/คน/ปี) 
9. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟูาใน
ภาคท่ีไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP 
(กิโลวัตต์-ชั่วโมง/ล้านบาท) 
10. สัดส่วนปริมาณการใช้น ามัน
เชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ 
GPP ภาคอุตสาหกรรม (ลิตร/

9. รณรงค์ให้ประชาชนลด
การใช้ยายพาหนะส่วนตัว 
โดยเปลี่ยนมาใช้รถสาธารณ
แทน 
10. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
11. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟูา 
 
12. รณรงค์ให้
ผู้ประกอบการลดชั่วโมงการ
ผลิตลงในบางช่วงเวลา 
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ล้านบาท)  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเสริมสร้าง
ความม่ันคงทุกมิติ
เพื่อปกป้องสถาบัน
หลักของชาติ และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

1. เสริมสร้างความ
มัน่คงเพ่ือปกปอง
สถาบันหลักของชาติ 

1. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจถึงความส าคัญของ
สถาบันหลัดของชาติ (ต าบล) 

1. สร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความส าคัญของสถาบันหลัก
ของชาติให้ประชนได้รับรู้
รับทราบ 
2. ส่งเริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการ
ทรงงานและแนวทาง
พระราชด าริ 

2. เป็นศูนย์บริหาร
จัดการเครือข่าย
ปูองกัน และแก้ไข
ปัญหาด้านความ
มั่นคงทุกมิติ 
 

2. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. จ านวนต าบลที่เข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรมเครือข่าย
การปูองกันและแก้ไขปัญหาทุก
มิติ (ต าบล) (ต่อ) 
 

4. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
5. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
และการค้ามนุษย์ 
6. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
การบุกรุกท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
7. การปูองกันและแก้ไขปัญหา
ภัยก่อการร้ายและอาชญากรรม
ข้ามชาติ 
8. การปูองกันลการแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
9. การปูองกันและการ
แก้ปัญหาภัยพิบัติ 
10. การปูองกันและรักษา
ความสงบเรียบร้อยภายใน
จังหวัด 
11. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย 

3. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉันท์ในชาติ 

4. สร้างการรับรู้ที่ถูกต้อง 
(ต าบล) 
 
 
 
5. สร้างการมีส่วนร่วม (ต าบล) 

12. ส่งเสริมการปูองกันและ
แก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปองดอง
สมานฉันท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นักศึกษา ในจังหวัด 
13. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
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ทุกส่วนภาค 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร์ 
ตัวช้ีวัด กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

1. เพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติราชการ 

1. ร้อยละของสถานพยาบาลที่
ได้รับการรับรองคุณภาพ HA 
(%) 
2. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
น้ าประปา (%) 
3. ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง
ไฟฟูา (%) 
4. ร้อยละของประชากรที่
เข้าถึงอินเตอร์เน็ต (%) 
5. จ านวนครั้งที่ให้บริการ
ภาครัฐรัฐวิสาหกิจ และเอกชน 
เชิงรุก (ครั้ง) 
6. ร้อยละความส าเร็จของการ
เบิกจ่ายงบประมาณ (%) 
7. ร้อยละของภาษีท้องถิ่นที่
จัดเก็บรายได้ ไม่รวมเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ (%) 

1. เพิ่มขีดความสามารถ
การให้บริการภาครัฐ 
2. เพิ่มขีดความการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

2. เพิ่มประสิทธิภาพ
การพัฒนาองค์กร 

8. ร้อยละความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อประสิทธิภาพการ
พัฒนาองค์กร (%) 

3. การพัฒนาบุคลากร 
4. การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
5. การปรับปรุงวัฒนธรรม
องค์กร 
6. การสร้างความโปรงใส
ในองค์กร 

รวม 
5 ยุทธศาสตร์ 

รวม 
15 เป้าประสงค์ 
เชิงยุทธศาสตร์ 

รวม 46 ตัวชี้วัด รวม 61 กลยุทธ์ 
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สรุป 

วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวชี้วัด  และกลยุทธ์ 
 
 
 
 
 
 

เป้าประสงค์
รวม 

1) เพ่ือเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวัด 
นครราชสีมา 

2) เพ่ือพัฒนา
สังคมให้เป็นเมือง
น่าอยู่ 

3) เพ่ือเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และลดมลพิษด้าน
สิ่งแวดล้อม 

4) เพ่ือเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาภัยคุกคาม
และปกปูองสถาบัน
หลักของชาติ 

5) เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมี
สมรรถนะสูงอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

1) การพัฒนา
และเพ่ิม
ศักยภาพการ
แข่งขัน
เศรษฐกิจ 

2) ยกระดับสังคม
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

3) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อย่าง
ยั่งยืน 

4) การเสริมสร้าง
การมั่นคงทุกมิติ 
เพ่ือปกปูองสถาบัน
หลักของชาติและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

5) การพัฒนา
ระบบการบริหาร
บริหารจัดการ
ภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์ 
 

3 เปูาประสงค์ 4 เปูาประสงค์ 3 เปูาประสงค์ 3 เปูาประสงค์ 2 เปูาประสงค์ 

 
ตัวช้ีวัด 
 

8 ตัวชี้วัด 15 ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด 

 
กลยุทธ์ 
 

14 กลยุทธ์ 16 กลยุทธ์ 12 กลยุทธ์ 13 กลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ 

 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่ รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ  ปกปูองสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้าน
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การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมี
รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 2538 เพ่ือแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  

เพ่ือการอุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี

ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ

การศึกษา เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้า

สู่ประนะชาคมอาเซียนในทุกด้าน  
2.5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตร

อุตสาหกรรม  เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มี
คุณภาพ  มีมาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

3.3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทาง

ตลาด 
3.5)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือกตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพ่ือจ า

หน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์  
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้
เข้มแข็ง 

4.2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้

พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
4.5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
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4.6)  ด าเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อ
สังคม  สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  

5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพ

และมาตรฐาน โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้

การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับ

ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
6.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

อ่ืนๆ  เพ่ือสนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค 
และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 

6.5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแก้ไขปัญหาจราจร  
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 

7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
7.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของ

ชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
7.2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรม

ด้านการท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ
จังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้าง
เครือข่าย  เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  
รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้ าที่ตามที่

กฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  
8.2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 

เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การทางานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียน 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

8.4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการ
ของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ

องค์กรที่เก่ียวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่

ส าคัญ  โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกัน

ภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1)  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุา
ไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 

10.2) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ   

10.3)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     2.1  วิสัยทศัน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ใน
อุดมคติซึ่งเป็นจุดหมายและปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลส านักตะคร้อ
เป็นต าบลขนาดกลางที่มีประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็น
ชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่อาศัยและมีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคตดังนี้ 
  “ พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ชุมชนอยู่ดี  มีความสุข ” 

     2.2  ยุทธศาสตร์ 
       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     2.3  เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐานครอบคลุม

พ้ืนที่ทั้งต าบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

2.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนส านักตะคร้อ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

2. เพ่ือให้มีแหล่งน้ าที่สามารถกักเก็บน้ าได้อย่างเพียงพอ ส าหรับการอุปโภค บริโภค และ
การเกษตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

3. เพ่ือประชาชนทุกกลุ่มในต าบล  ได้รับการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และพัฒนาด้านอาชีพ  
การตลาด ระบบการผลิต  เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์  จัดหาตลาดกลางเพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้า
และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในต าบล 

4. เพ่ือประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลส า 
นักตะคร้อมีคุณภาพชีวิตที่ดีครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 

งานประเพณีและรัฐพิธี การกีฬา มีความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    
5. เพ่ือให้มีการบริหารจัดการที่ดี   มีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบ  เป็นธรรม  โปร่งใส  

ตรวจสอบได้  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
6. เพ่ือประชาชนมีจิตส านึก และตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

ภายในต าบลมีสภาพแวดล้อมที่ดี    น่าอยู่และมีความยั่งยืน  
     2.4  ตัวช้ีวัด 

1.  ร้อยละของจ านวนประชากรที่ได้รับฝึกอบรมการประกอบอาชีพ 
2.  ร้อยละของจ านวนประชากรมีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าเพ่ิมมากข้ึน 
3.  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน  พัฒนาด้านการเกษตรและการ

แปรรูปสินค้าระดับ 
4.  ความส าเร็จของการจัดการศึกษา 
5.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาสคนพิการและผู้ปุวยเอดส์ที่ได้รับ

การสงเคราะห์ 
6.  ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี ศาสนาและ

วัฒนธรรมท้องถิ่น 
7.  ร้อยละของประชากรมีระบบริการสุขภาพท่ีดีมาตรฐานและท่ัวถึง 
8.  จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของกิจกรรมที่ส่งเสริม  สนับสนุนกีฬาและนันทนาการและจ านวนที่เพ่ิมขึ้น

ของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  ฟื้นฟู 
9.  จ านวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
10. จ านวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการอบรมเพ่ิมพูนความรู้ในการปฏิบัติงาน 
11. จ านวนการให้บริการ การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตามหลักการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีที่เพ่ิมข้ึน 
12. ระดับความส าเร็จของชุมชนมีความเข้มแข็งและเป็นระเบียบเรียบร้อยขึ้น 
13. จ านวนถนนที่เพ่ิมข้ึนและได้รับการบ ารุงรักษา 
14. จ านวนไฟฟูาสาธารณ ระบบประปา ได้รับการก่อสร้าง/บ ารุงรักษาและเพ่ิมข้ึน 
15. ร้อยละของระบบจราจรที่ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง 
16. ระดับความส าเร็จของแหล่งน้ าที่ได้รับการพัฒนาสามารถกัก เก็บ น้ าได้เพ่ิมข้ึน 
17. ร้อยละของผู้รับบริการให้มีความพึงพอใจต่อการบริการ 
18. ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ระบบบ าบัดน้ าเสียและ

การบริหารการจัดการขยะ สิ่งปฏิกูล 
     2.5 ค่าเป้าหมาย 

    1. จัดให้มีและพัฒนาเส้นทางคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลให้เพียงพอกับความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

2. จัดให้มีและพัฒนาแหล่งน้ าให้สามารถกักเก็บน้ าได้อย่างเพียงพอ ส าหรับการอุปโภค บริโภค 
และการเกษตร ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งต าบลและเพียงพอกับความต้องการของประชาชน 

3. ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมอาชีพอิสระให้กับประชาชน ทุกกลุ่มในต าบลส านักตะคร้อให้มีการ
เรียนรู้ และพัฒนาด้านอาชีพ   การตลาด   ระบบการผลิต   เพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ จัดหาตลาดกลาง 
เพ่ือเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้า  และผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพในต าบลส านักตะคร้อ  ส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์
เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี   เพ่ือประชาชนมีอาชีพและมีรายได้เพียงพอแก่การเลี้ยงชีพ  

4. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุขมูลฐาน  การได้รับบริการทาง
สาธารณะสุขอย่างทั่วถึง   พัฒนาศักยภาพความพร้อมทางการศึกษาสนับสนุนกิจกรรมทางด้านการกีฬาระดับ
ชุมชนจัดหาสนามกีฬาและสวนสาธารณะ เพ่ือเป็นสถานที่ออกก าลังกายและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ให้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน พร้อมจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมและท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา    อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรม   จารีตประเพณี     และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
สนับสนุนการเพ่ิมทักษะให้บุคลากรของอบต .ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานของ 
อบต.ให้เพียงพอกับการปฏิบัติงานและบริการประชาชนน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการ อัน
ประกอบด้วยหลักนิติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  สนับสนุนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนตลอดจนองค์กรประชาชนต่างๆ ในการปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นสาธารณะเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

6. สร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ส่งเสริมให้เกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพื่อให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี  น่าอยู่  และมีความยั่งยืน  

     2.6  กลยุทธ์ 
            1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

กลยุทธ์ 
    1.  ก่อสร้างและปรับปรุงบ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ าให้เป็นไปด้วยความสะดวก 
       2.  ก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
       3.  ก่อสร้าง ปรับปรุงและขยายเขตประปา 
      4.  บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้้า 

กลยุทธ์ 
       1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
      2.  ส่งเสริมชลประทานและก่อสร้างฝายต้นน้ าให้เพียงพอ เพ่ือสามารถกักเก็บน้ า กระจายน้ าและ
ส่งน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดปี 
       3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

กลยุทธ์ 
          1.  ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตรและการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
          2.  เสริมสร้างและเพ่ิมทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ 
          3.  สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
โดยองค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ อ าเภอเทพารักษ์  จังหวัดนครราชสีมา 

          4.  สนับสนุนการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกความปลอดภัยเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม 
กลยุทธ์ 

       1.  การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
       2.  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
       3.  การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย 
       4.  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
       5.  การพัฒนาและสิ่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ 

5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
กลยุทธ์ 

       1.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมืองและสังคม 
       2.  ส่งเสริมมาตรการปูองกัน เฝูาระวังรักษาบ าบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดและการรักษาสภาพชุมชน
ให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
       3.  ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา 
       4.  การถ่ายโอนงานตามภารกิจและส่งเสริมการสร้างโอกาสเข้ากับบริการสาธารณะ 
       5  ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหา ความรุนแรงจาก
อุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่าง ๆ  
       6.  การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม  
       7  ส่งเสริม สนับสนุน แนวนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กลยุทธ์ 

       1.  สร้างจิตส านึกและความตระหนักของเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ประชาชนในการเพิ่ม
การผลิต โดยมุ่งเน้นคุณธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม มีมาตรการลดผลกระทบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
       2.  ส่งเสริม สนับสนุน ชุมชนเพ่ือเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ 
       3.  การบริหารจัดการและรณรงค์ก าจัดขยะมูลฝอย 

     2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อ  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ  

“พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ยกระดับคุณภาพชีวิต  ชุมชนอยู่ดี  มีความสุข ” 
     2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
     ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนส านักตะคร้อ มี

ความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  
12  และ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ดังนี้ 
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3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลส านักตะคร้อได้ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อมและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชน 
   -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการต่างๆ  
   -  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีงบประมาณจ ากัด  ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาที่วางไว้ 
   -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน  ก่อให้เกิดปัญหาภัย
ธรรมชาติ 

โอกาส  (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดนครราชสีมา  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้องค์การ
บริหารส่วนต าบล ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบล 
   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่น  โดย
การสร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล  และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณ
และบุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค  (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู้  ความเข้าใจ  บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 
ท าให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย  ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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   -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น  ความ
รับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้
ครบถ้วน เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากดั 
 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์การบริหารส่วนส านัก
ตะคร้อ  นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

 พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

1. ด้านบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรูเ้กี่ยวกับระบบ
การท างานของ อบต. 
 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

2. ด้านการลดความ
เหลื่อมล้ าทางสังคม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตประชาชน 
 

1) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เด็กนักเรยีนไมไ่ดร้ับ
การศึกษาต่อในระดับที่สูง
กว่าขั้นพ้ืนฐาน และขาด
งบประมาณในการศึกษา 
ครอบครัวยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
อบต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงข้ึน 
มีงบประมาณใน
การศึกษาเล่าเรยีน 

2) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระใน
การดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต อบต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

3) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผู้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต 
อบต. 

- ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

4) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  

5) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต อบต. - ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  
โรคตดิต่อ 

6) ประชาชนในพ้ืนท่ีป่วย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ป่วย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บป่วย 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 7) ประชาชนบริโภค
อาหารที่ปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารที่ปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

8) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิม่มากข้ึนท า
ให้เกิดการขยายตัวของ
อาคารบ้านเรือนท าให้เกิด
เป็นชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นที่ในเขต อบต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกดิปัญหาจาก
การก่อสร้างอาคาร 

9) เยาวชนและวยัรุ่นตดิ
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหลา้ 
สาเสพติด และท้องก่อน
วัยอันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน ์

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต อบต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตที่ด ี

10) ประชาชนกรอายุ
ตั้งแต่ 35 ข้ึนไป ไมไ่ด้
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

- การได้รบัการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนในเขต 
อบต. ที่อายุ 35  
ขึ้นไป 

- ประชาชนท่ีอายุ 35 
ขึ้นไปไดร้ับการตรวจ
สุขภาพทุกคน  

7) ในเขต อบต. ไมม่ีแหล่ง
ท่องเที่ยวและกิจกรรมการ
ท่องเที่ยว 

- การท่องเที่ยว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเที่ยวใน
เขต อบต. และส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยว
เพิ่มมากข้ึน 

11) ศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีต ประเพรีและภูมิ
ปัญหาท้องถิ่น ถูกลืม
เลือนไปมาก 

- ประชาชนในเขต 
อบต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านใน
โอกาสต่างๆ เพื่อเป็น
ตัวอย่างแก่เยาวชนและ
ประชาชน ศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี 
ประเพณแีละภูมิปญัญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป 

12) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากข้ึนอาจท าให้เกดิ
อุบัติเหตุขึ้นได ้

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจรไป
มาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 13) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและส่วน
ราชการ 

- มีการป้องกันและ
รักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ินของ
ประชาชนละส่วน
ราชการ เช่น การตดิตั้ง
กล้องวงจรปิด  การให้
ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาะ
วิวาท 

14) ประชากรที่สูบบหุรี่
และดืม่สรุา  

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝา่นฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

3. ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  
เศรษฐกิจ  
อุตสาหกรรม 

1) ไฟฟ้าส่องสว่างทาง
และที่สาธารณะยังไม่
สามารถด าเนินการ
ครอบคลมุพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟ้า - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แสงสว่างเพียงพอ
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและป้องกันการเกิด
อาชญากรรมได ้

2) หมู่บ้านขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายังไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน อบต. - มีรางระบายน้ า
สามารถระบายน้ าได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไมส่่ง
กลิ่นเหม็นก่อความ
ร าคาญ 

3)  ถนนในต าบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
อบต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

4) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสญัจรไปมา
เพิ่มมากข้ึนและ อบต. ไม่
สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมไีม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มีเส้นทางในการ
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนไดร้ับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

5) ประชาชนไมม่ีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้
เอง 

6) ขาดแหล่งเงินลงทุนใน
การท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 
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ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

 7) ผลผลติทาง
การเกษตรราคาตกต่ า
ระยะทางในการขนส่ง
ผลผลติไกลจากแหล่งรับ
ซื้อ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

8) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้าง
งาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

9) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
30,000 บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

3. ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

2) พื้นที่ป่าภายในเขต 
อบต. มีน้อย 

 - เพิ่มพื้นท่ีป่า ต้นไม้ให้
มากขึ้น 

3)  ประชาชนยังเผา
หญ้า ตอซังข้าว เผาอ้อย 
เกิดมลพิษ 

 - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

4) มีปัญหาเรื่องขยะ
และสตัว์เลี้ยงเพิ่มมาก
ขึ้นส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
อบต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

5) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จาก
น้ าฝน น้ าท่ีไมไ่ด้
คุณภาพ มตีะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต
อบต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

6) เป็นพื้นที่ท่ีมีดินเคม็
และน้ าใตด้ินเป็นน้ าเค็ม
หรือมีรสกร่อย ไม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได ้

- ดินและน้ าใตด้ิน 
- สิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ในเขต อบต. - ปัญหาเรื่องดินเค็ม
ลดลง จดัหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอ่ืนเพิ่มมากข้ึน   

 
 
 
 

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


