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รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                                                   ส่วนที ่3 
                               ผลการวเิคราะห์การติดตามและประเมินผล  
 
 

         ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินแผนพัฒนา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล    
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูล     
เชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจาก
แผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อ
ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน      
เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น ดังนี้ 
 

1. ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
          เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผลการ
วัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ซึ่งสามารถ
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/ แผนงาน ซึ่งตัว
บ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า ( Input) กระบวนการ (processes) ผลผลิต 
(output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การดำเนินงานที่เกิดขึ้นตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการทำงานต่อไป เงื่อนไขสำคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย     
(Key stakeholders) ในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้
เหล่านั้นในการดำเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจากการกำหนดเป้าหมาย
ในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการกำหนดระบบ
เตือนภัยล่วงหน้า (early warning system) เพื่อให้ทราบข้อผิดพลาดจากการดำเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตาม
แนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depthevaluation) เพื่อให้ทราบรายละเอียดของ
ข้อมูลที่จำเป็น 
2. ความสำคัญของการใช้แบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน   
         2.1 ทำให้ทราบได้ว่าสิ่งที่ได้ดำเนินการไปนั้นมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด สำเร็จหรือไม่สำเรจ็เพราะเหตุ
ใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม่ 
         2.2 สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต ผู้ที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล่านั้นจะหา
วิธีการแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนได้ทันต่อเหตุการณ์ หรือแม้ว่าเหตุการณ์จะสิ้นสุดแล้วก็ตาม ผลการประเมินตัวชี้วัดท่ี
ได้จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อให้การปฏิบัติงานต่อไปประสบผลสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
         2.3 เพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีข้ึน 
         2.4 เป็นเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการทำงานและใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาในการจัดสรร
เงินรางวัล (Bonus) แก่ข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการต่างๆ โดยคาดหวังว่าจะเป็นเครื่องมือกระตุ ้นให้
ข้าราชการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและมีผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม 
 

3. วัตถุประสงค์ในการใช้แบบบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
        3.1 เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดทำแผนพัฒนา 
        3.2 เพื่อให้ทราบถึงผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
        3.3 เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการดำเนินโครงการ 



๒๐ 
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4. ขั้นตอนการดำเนินงานตามแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
        4.1 กำหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
        4.2 กำหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
        4.3 ดำเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
        4.4 สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

1. ผลการพจิารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา 
ท้องถิ่น 
        1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร ์

แบบที่กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ดำเนนิการให้คะแนน 

 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้
๑. ข้อมูลสภาพทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 2๐ 18 

๒. การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 20 19 

๓. ยุทธศาสตร ์ประกอบดว้ย ๖0 ๖0 

3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) (10) 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวัด (10) (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 

๓.4 วิสัยทัศน ์ (๕) (๕) 

๓.5 กลยุทธ ์ (๕) (๕) 

๓.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ ์ (๕) (๕) 

๓.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) (๕) 

๓.8 แผนงาน (5) (5) 

๓.9 ความเชือ่มโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) (๕) 

รวม ๑๐๐ 97 
 

 

 

 

 

 



๒๑ 
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ผลการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลยุทธศาสตร์เพื่อความ 
สอดคล้องแผนพัฒนาทอ้งถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่

ได ้

๑.ข้อมูลสภาพท่ัวไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์การปกครองส่วน
ท้องถิน่ 

 

 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี ้
(๑.) ข้อมูลเกี่ยวกับดา้นกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมูบ่้าน/ชมุชน/ตำบล 
ลักษณะภูมปิระเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดนิ ลักษณะของ
แหล่งน้ำ ลักษณะของป่าไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ดา้นการเมือง/การปกครอง 
เช่น เขตการปกครอง การเลือกตัง้ 

๒๐ 

(๓) 

 

     18 

(2) 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากรและ
ช่วงอายแุละจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 

 

      (2) 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพสังคม เชน่ การศกึษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ์ฯลฯ 

       (2) (1) 

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 
การประปา โทรศัพท ์ฯลฯ 

       (2)  (2) 

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง การ
ปศุสัตว ์การบริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย์  
/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

       (2)       (2) 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนาประเพณีและงานประจำป ีภมูิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้า
พื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

       (2)       (2) 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คณุภาพ
ของทรัพยากรชาต ิฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การสำรวจและจัดเกบ็ข้อมูลเพื่อการจดัทำแผนพัฒนาท้องถิน่หรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการและการดำเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแกป้ัญหา 
ปรึกษาหารือแลกเปล่ียนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) (2) 

2. การวิเคราะห์
สภาวะการณ์และ
ศักยภาพ 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ทีค่รอบคลมุความเช่ือมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวดั ยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและThailand4.0 

20 

(5) 

19 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 
คะแนนที่ได ้

 

 

(2) การวิเคราะหก์ารใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมอืงเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(3) 

 

      (2) 

 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษาสาธารณสขุ 
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุม่ทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มตา่งๆ สภาพทางเศรษฐกจิและความเป็นอยู่ทัว่ไป เปน็ต้น 

(3) 

 

      (3) 

 

(5) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พืน้ที่สีเขียว ธรรมชาติตา่งๆทาง
ภูมศิาสตร ์กระบวนการหรือส่ิงที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(3) 

 

      (3) 

 

(6) ผลการวิเคราะห์ศกัยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบนัและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิน่ ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก ่S – Strength (จุด
แข็ง) W – Weakness (จดุอ่อน)  O – Opportunities 
 ( โอกาส) และ T – Threat  (อุปสรรค) 

(3) 

 

      (3) 

 

3. ยุทธศาสตร์                      
3.1 ยุทธศาสตร์ขององค ์
กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
3.2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ในเขตจังหวัด 
 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 
 
 
3.4 วิสัยทัศน์ 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิน่ ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาต ิและ 
Thailand 4.0 

60 

(10) 

60 

(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัดและเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติและ
Thailand 4.0  

(10) 

 

 

(10) 

 

 

 

สอดคล้องกับยุทธศาสตรก์ารพัฒนากลุ่มจังหวดั ยุทธศาสตร์พัฒนา
ภาคแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร ์คสช. และนโยบายรัฐบาลหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ีและ Thailand 4.0  

(10) (10) 

วิสัยทัศน ์ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชดัเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาทอ้งถิ่น 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

3.5 กลยุทธ ์

 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ ์

 
3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 

 

 

 

3.9 ความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

แสดงให้เห็นช่องทาง วธิีการ ภารกิจหรือส่ิงที่ตอ้งทำตามอำนาจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีจ่ะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทศัน์ หรือ 
แสดงให้เห็นถึงความชดัเจนในสิ่งท่ีจะดำเนนิการให้บรรลุวิสัยทัศน์ 

(5) 

 

      (5) 

 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มคีวามสอดคล้องและ
สนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกดิขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งส่ิงใดที่ชัดเจน 

(5) 

 

      (5) 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใหบ้รรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึง่เกิดจากศักยภาพของ
พื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร ์

(5) 

 

      (5) 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งหรอืแผนงานที่เกดิจากเปา้ประสงค์ 
ตัวชี้วดั คา่เปา้หมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตรแ์ละยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีความชดัเจน นำไปสู่การจัดทำ
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพฒันาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและ
ความเช่ือมโยงดงักล่าว 

(5) 

 

      (5) 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกจิและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวดั ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวดัและยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 

 

      (5) 

 

 รวมคะแนน 100 97 
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       1.2 ข้อมูลทัว่ไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 

       ที่ตั้งของตำบล   
        สภาตำบลหินโคน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม พ.ศ. 2539   ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2539  เดิมมีหมู่บ้าน
จำนวน 10 หมู่บ้าน และเมื่อปี 2546 ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองตะครอง เพิ่มเป็นหมู่ที่ 11 
บ้านโคกพลวง ปัจจุบันจึงมีพื้นที่การปกครอง จำนวน 11 หมู่บ้าน มีนาย สุริยะ เลียนอย่าง เป็นนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลคนปัจจุบัน 
 

แผนท่ีองค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน 
อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 

 

           ลักษณะภูมปิระเทศ 

            ลักษณะภูมิประเทศของตำบลหินโคน ส่วนมากเป็นท่ีราบสูง มีลักษณะพื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไป
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ความสูงจากระดับน้ำทะเล ประมาณ 168 – 200 เมตร มีลำน้ำไหลผ่าน คือ ลำฉมวก
ไหลผ่านหมู่บ้าน จำนวน 7 หมู่บ้าน เป็นระยะทาง 11 กิโลเมตร โดยมีจำนวนหมู่บ้านท้ังหมด 11 หมู่บ้าน  

 
 

๑.2.1  ด้านกายภาพ 
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         ลักษณะภูมอิากาศ 
          ลักษณะภูมิอากาศของตำบลหินโคน มีสภาพเช่นเดียวกับสภาพท่ัวไปของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ แบ่งเปน็ 
3 ฤดูกาล ดังนี้ ฤดูฝน เริ่มประมาณเดือนพฤษภาคม – เดือนตุลาคม ฤดูหนาว เริ่มประมาณปลายเดือนตุลาคม – 
เดือนกุมภาพันธ์ มีลักษณะอากาศหนาวเย็นซึ่งได้รับอิทธิพลจากลมมาสุมตะวันออกเฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดต่ำลง
เรื่อยๆ จนถึงปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์และฤดูร้อน เริ่มประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ – เดือน
พฤษภาคม ตำบลหินโคน อำเภอจักราชอยู่ห่างจากอ่าวไทยมากและมีภูเขาขวางกั้นฤดูร้อนค่อนข้างร้อนและแห้ง
แล้ง 
        ลักษณะดนิ 
         ดินเป็นดินร่วนซุยและดินดำตะกอน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ เหมาะสำหรับปลูกพืชไร่ 
        ลักษณะของแหล่งน้ำ  มีแหล่งน้ำที่ใช้สำหรับ  อปโภค - บริโภค เป็นแหล่งน้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการขุดลอกแหล่งน้ำและก่อสร้างฝายกั้นน้ำเพียงพอกับการอุปโภคและ
บริโภคของประชาชน  ดังนี้ 

    ลำห้วย  2 แห่ง  สระนำ้  30 แห่ง 
    หนองน้ำ 3 แห่ง  บ่อน้ำตื้น - แห่ง 
    ลำคลอง  4 แห่ง  บ่อบาดาล 1 แห่ง 
    บึง  - แห่ง  อ่างเก็บน้ำ - แห่ง 
    แม่น้ำ  - แห่ง  ฝาย  6 แห่ง 
    อื่นๆ (ระบ)ุ - แห่ง  เหมือง  - แห่ง 
       ลักษณะของไม/้ป่าไม้  ในเขตองค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน มีทรัพยากรป่าไม้ (ป่าโคกรัก) และมีต้นไม้ท่ี
ชาวบ้านปลูก และทางราชการปลูกในวันสำคัญ  ลักษณะของต้นไม้เป็นไม้ยืนต้น ผลัดใบ 
 

 
 
        เขตการปกครองตำบลหินโคน 
         ตำบลหินโคน มีการปกครอง แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือการปกครองท้องท่ีแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 
11 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู ้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีกำนันเป็นผู ้บังคับบัญชาสูงสดในตำบล          
ตามลักษณะการปกครองท้องที่ พ.ศ.2457 ส่วนการปกครองรูปแบบท่ีสอง คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น มีนายก
องค์การบริหารส่วนตำบล ทำหน้าท่ีบริหารงานราชการในเรื่องของการบริหารการพัฒนาตำบลหินโคน 
             ตำบลหินโคน ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา โดยมีระยะทางห่างจาก
อำเภอจักราช  9 กิโลเมตร มีอาณาเขต ดังนี ้
 

                     ทิศเหนือ ติดกับตำบลจักราช  อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันออก ติดกับตำบลหลุ่งประดู,่ ตำบลหินดาด อำเภอห้วยแถลง จงัหวัดนครราชสีมา   
  ทิศใต ้  ติดกับตำบลหนองขาม  อำเภอจักราช จงัหวัดนครราชสีมา 
  ทิศตะวันตก ติดกับตำบลจักราช  อำเภอจกัราช จังหวัดนครราชสีมา 
            องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีเนื้อที่ท้ังหมดประมาณ 62.88 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 
39,300 ไร ่
 
 

1.2.2  ด้านการเมือง/การปกครอง 
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ข้อมูลเก่ียวกับศักยภาพขององค์การบริหารสว่นตำบลหนิโคน 
คณะผู้บรหิารองค์การบรหิารส่วนตำบลหินโคน 

 

  1.  นายสุริยะ         เลียนอย่าง           นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
  2.  นายแว่น         จำเริญลาภ รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน 
  3.  นายธนกฤต          เที่ยงกระโทก   รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน 
  4.  นางธนพรรณ        ทวยไธสง    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน   
   

โครงสร้างคณะผู้บรหิาร 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลด้านการศึกษาคณะผูบ้รหิาร 

คณะผู้บรหิาร 
ระดับการศึกษา 

นายกองค์การบริหารสว่นตำบล ปริญญาโท 

รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบล มัธยมศึกษาตอนปลาย 

รองนายกองค์การบริหารสว่นตำบล ประถมศึกษา 

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประถมศึกษา 

 

 

 

 

 

เลขานุการนายก 
อบต. 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. รองนายก อบต. 
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สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนตำบลหินโคน 

1.  นายสมเดช  บุตรศรีภูม ิ สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  1 
2.  นายคำใบ  ธิษาชยั  สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  2 
3.  นายสมบูรณ์  พรหนองแสน สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  3 
4.  นายทองสุข  ชำนาญไพร       สมาชิกสภา  อบต.หินโคน  หมู่ท่ี  4 (ประธานสภาฯ) 
5.  นายไพศาล  ผันณรงค ์ สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  5 
6.  นายสาธิต  ทุ่งฤทธิ์           สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  6 
7.  นางวงเดอืน  บุลานาผาย สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  7 (รองประธานสภาฯ) 
8.  นายชัดชัย  กลิ่นหอม    สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  8 
9.  นายสมภพ  เรอืงศักดิ์  สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  9 
10. นายสุรเชษฐ์  ปัตตายะสา    สมาชิกสภา  อบต.หนิโคน  หมู่ท่ี  10 
11. นายสุรชัย  กลั่นสาร  สมาชิกสภา  อบต. หินโคน  หมู่ท่ี  11 
 

 
        บทบาท/การมีส่วนรว่มของประชาชนในกจิการทางการเมอืงและการบริหาร 

         ประชาชนในเขตองคก์ารบริหารสว่นตำบลหินโคน   มีส่วนร่วมในการบรหิารงานขององค์การบรหิารสว่น
ตำบลในการชว่ยเหลอืงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  เสนอแนะในกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
ในการดำเนินงานต่างๆ  เช่น  การประชุมจัดทำแผนพัฒนาตำบล , ประชุมประชาคมแก้ไขปัญหาความยากจน , 
ประชุมการจัดอบรมกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ฯลฯ 

องค์การบริหารสว่นตำบลหนิโคน ประกอบด้วยหมูบ่้าน 11 หมูบ่้าน  ดังนี ้
หมู่ท่ี  1  บ้านหินโคน  ผู้ปกครอง  นายหาญณรงค์  คุณสาร     ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  2  บ้านโนนเสมา  ผู้ปกครอง  นายทิวา  ปุลาสะเก   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  3  บ้านโนนเสมา  ผู้ปกครอง  นายสนั่น  พรมพลิา                 ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  4  บ้านโนนมะนาว  ผู้ปกครอง  นายสมหมาย  มนทองหลาง   ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ท่ี  5  บ้านสวนปอ  ผู้ปกครอง  นายบุญสวย  แพนไธสง   ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ท่ี  6  บ้านหัวละเลิง    ผู้ปกครอง  นางสาวประภาภรณ์ จำเลิญลาภ  กำนัน         
หมู่ท่ี  7  บ้านหนองจระเข้หนิ ผู้ปกครอง  นายบุญยืน  ดวงมา           ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ท่ี  8  บ้านโนนมัน  ผู้ปกครอง  นายอัมรินทร์  เพิม่พูน     ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ท่ี  9  บ้านหนองตะครอง ผู้ปกครอง  นายบันลอื  กุดนอก       ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ท่ี  10  บ้านหินโคนพัฒนา ผู้ปกครอง  นางบุญมา  ควบพิมาย    ผู้ใหญ่บ้าน  
หมู่ท่ี  11  บ้านสวนโคกพลวง ผู้ปกครอง  นายชาตรี เพชรนอก       ผู้ใหญ่บ้าน  
 

        การเลือกตั้ง   
        องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีทั้งหมด  11  หมู่บ้าน  ประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็น
อย่างดี  เช่น  การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ในปี พ.ศ. ๒๕๕5   ประชาชนมาใช้สิทธิเลือกตั้ง 
จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 3,772 คน   จากผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  4,830   คน  
คิดเป็นร้อยละ  ๗8.09  จำนวนผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 3,772 คน จากผู้มีสิทธิ



๒๘ 
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เลือกตั้งทั้งสิ้น  4,830  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗8.09  ปัญหาคือการแข่งขันทางการเมืองค่อนข้างสูง มีจุดที่น่า
สังเกตคือ มีการย้ายเข้าย้ายออกช่วงที่จะมีการเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกสภา  นายก
องค์การบริหารส่วนตำบล  โดยเฉพาะ การคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน  การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล คือ 
ขอความร่วมมือ  ผู้นำ  เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบให้ระมัดระวัง สอดส่องพฤติกรรมและให้รายงานอำเภอทราบ  
การรณรงค์  ประชาสัมพันธ์  ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับข้อกฎหมายของการเลือกตั้งที่กระทำได้และทำไม่ได้ให้
ประชาชนได้รับทราบ ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้พยายามแก้ไข  โดยเรื่องจากการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นทุกหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ข้อมูลเมื่อวันที่  28 พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕64)   
   -  จำนวนผู้มีสิทธเิลอืกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  5,357  คน 
   -  จำนวนผู้มีสิทธิเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  5,357  คน  
                จำนวนผู้มาใช้สทิธิเลอืกตั้ง ครั้งล่าสุด (พ.ศ. ๒๕64) 
            -  จำนวนผู้มาใช้สทิธิเลอืกตั้งองค์การบรหิารสว่นตำบล  3,941  คน  จากผู้มีสิทธิเลอืกตั้งท้ังสิ้น  
5,357  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗3.56   
            -  จำนวนผู้มาใช้สทิธิเลอืกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  3,941 คน  จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ท้ังสิ้น  5,357  คน  คิดเป็นร้อยละ  ๗3.56 
 

 

       ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร   

จำนวน  11  หมู่บา้น  (ป ีพ.ศ. ๒๕๖4) 

หมูท่ี ่ ช่ือหมูบ่า้น จำนวนครัวเรอืน หญิง (คน) ชาย (คน)  

๑ หินโคน 929 457 472 

๒ โนนเสมา 269 552 567 

๓ โนนเสมา 115 228 242 

๔ โนนมะนาว 180 367 336 

๕ สวนปอ 143 236 239 

6 หัวละเลงิ 157 331 327 

7 จระเข้หิน 236 399 416 

8 โนนมัน 105 187 194 

1.2.๓.  ประชากร 



๒๙ 
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9 หนองตะครอง 105 180 177 

10 หินโคนพัฒนา 109 240 250 

11 โคกพลวง 89 140 163 

รวมทั้งส้ิน 1,790 3,317 3,317 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอจักราช  ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖4 

 

       ช่วงอายุและจำนวนประชากร 

ประชากร 

ขององค์การบรหิารสว่นตำบลหนิโคน  (ป ีพ.ศ. ๒๕๖4) 

ประชากร หญิง ชาย ช่วงอายุ 

จำนวนประชากรเยาวชน 604 671 อายุต่ำกว่า  ๑๘  ปี 

จำนวนประชากร 1,647 1,575 อายุ  ๑๘ – ๖๐  ปี 

จำนวนประชากรผู้สงูอาย ุ 264 229 อายุมากกว่า  ๖๐ ปี 

รวม 2,515 2,475 ทั้งส้ิน  4,990  คน 
 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักทะเบียนอำเภอจักราช ณ เดือน  เมษายน  พ.ศ. 25๖4 

 

      
   
        การศึกษา  
        ด้านการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  มีการจัดการด้านการศึกษา  โดยมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน จำนวน  ๒ แห่ง มีโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.)  จำนวน  4  แห่ง  ตามข้อมูล  ดังนี้   

1.2.4  สภาพทางสังคม 



๓๐ 
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรยีน ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖5 

ที ่ ช่ือศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
ที่ตั้ง 

พ.ศ. 25๖5 

จำนวนนักเรียน 

หมูท่ี ่ 2 ขวบ 3 ขวบ รวม 

1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินโคน 2 2 28 51 79 

รวม 28 51 79 

      

  - เขตพื้นท่ีอบต.หินโคนมีท่ีอ่านหนังสอืประจำหมู่บ้านท้ัง  11    หมู่บ้าน    

        สภาเด็กและเยาวชนตำบลหินโคน 
         องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ได้จัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนขึ้น จำนวน  ๑  แห่ง  เพื่อเป็นองค์กร
เครือข่ายเชื่อมโยงกลุ่มเด็กและเยาวชนในองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ที่มีการดำเนินงานในด้านต่างๆ เข้า
ด้วยกันอย่างเป็นระบบ เพื่อแสวงหาแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนภายในองค์การบริหารส่วน
ตำบลหินโคน ภายใต้หลักการ “เด็กนำผู้ใหญ่หนุน”  ซึ่ งในปัจจุบันนี้สภาเด็กและเยาวชนเป็นองค์กรนิติบุคคล 
ภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พุทธศักราช 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม      
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2560  โดยสภาเด็กและเยาวชนมีสำนักงานตั้งอยู่ที่  องค์การบริหารส่วนตำบลหิฯโคน  อำเภอจัก
ราช  จังหวัดนครราชสีมา  โดยได้ดำเนินการแต่งตั ้งคณะกรรมการบิหารสภาเด็กและเยาวชน  เพื ่อส่งเสริม 
สนับสนุน และประสานงานการดำเนินการของสภาเด็กและเยาวชน   
ข้อมูลโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) 

ช่ือสถานศึกษา 

จำนวนนักเรียน 

อนบุาล ประถมศึกษา 
รวม 

อนุบาล 1 อนุบาล 2 อนุบาล 3 ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 

 ๑. โรงเรียนบ้านหินโคน 12 10 14 6 8 7 8 12 9 86 

 ๒. บ้านสวนปอ 0 5 10 9 9 5 12 7 9 66 

 ๓. โรงเรียนบ้านหนอง            
     จระเข้หิน 

0 12 11 6 5 15 11 14 12 86 

 4. โรงเรียนเสมาอุปถัมป์  0 17 14 19 13 14 32 23 20 155 

รวมทั้งส้ิน 12 44 49 40 35 41 54 56 50 393 

หมายเหตุ  :  ข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการการศกึษาข้ันพื้นฐาน  ณ วันที่ 10 มิถุนายน ๒๕๖5 
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        สาธารณสุข     

            -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหินโคน  จำนวน  1  แห่ง  ต้ังอยู่บ้านหนิโคน  หมู่ท่ี  1 
            -  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)  11  แห่ง  หมู่ท่ี  1 – 11 
            -  อัตราการใช้สว้มราดน้ำ ร้อยละ 100   
       โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพตำบลหินโคน 
วิสัยทัศน์  “บริการใกล้ใจ  ก้าวใหม่เทคโนโลยีฯ  คนหินโคนแข็งแรง” 
พันธกจิ ๑.  พัฒนาระบบสารสนเทศให้เชือ่มโยงงานข้อมลูชุมชน 
           ๒.  จัดระบบบริการตามมาตรฐาน 
           ๓.  จัดบริการด้านสุขภาพโดยการมีสว่นรว่มจากภาคประชาชน 
           ๔.  พัฒนาชมรมสร้างสุขภาพให้เข้มแข็ง เป็นตำบลแข็งแรง 
 

       อาชญากรรม 

     องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น  แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน  
และทำลายทรัพย์สินของราชการ  ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว 
จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบวา่  ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธ ี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปัญหาคือจากข้อมูลที่สำรวจพบว่ามีการป้องกันอุบัติเหตุ  อาชญากรรม  วิธีการแก้ปัญหาขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหินโคน ในปีงบประมาณ 2564 นั้นได้บรรจุโครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่
ปี 2561 - 2565 เรียบร้อยแล้ว รวมท้ังได้ต้ังจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ  ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวันเพื่อ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของกลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะใน
สถานที่จัดงานดนตรี งานมหรสพ เป็นปัญหาที่ชุมชนได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก การแก้ไขปัญหา คือการแจ้ง
เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  ประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงผลกระทบ ผลเสียหาย  และโทษที่ได้รับจาก
การเกิดเหตุทะเลาะวิวาท  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจาก ตำรวจ  ผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุ
ไม่ให้เกิดความรุ่นแรง  แต่จะไม่ให้เกิดขึ้นเลยยังเป็นปัญหาที่ปัจจุบันไม่สามารถที่จะแก้ไขได้  ทั้งที่มีการร่วมมือกัน
หลายฝ่าย เป็นเรื่องที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะต้องหาวิธีที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนต่อไปตามอำนาจ
หน้าท่ีท่ีสามารถดำเนินการได้    
           
        ยาเสพติด 

        ปัญหายาเสพติดในองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  จากการที่ทางสถานีตำรวจภูธรอำเภอจักราช ได้แจ้ง
ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนทราบนั้นพบว่า ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีผู้ที่ติดยาเสพติด
แต่เมื่อเทียบกับพื้นที ่อื ่นถือว่าน้อย และยังไม่พบผู้ค้า เหตุผลก็เนื่ องมาจากว่าได้รับความร่วมมือกับทางผู ้นำ  
ประชาชน  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปญัหาของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน สามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การณรงค์การประชาสัมพันธ์  
การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้  ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่  ก็เป็นเรื่องของอำเภอหรือตำรวจแล้วแต่
กรณี ท้ังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด   
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้ดำเนินโครงการสำรวจข้อมูลพื้นฐานในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหิน
โคนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕64 เพื่อนำผลการสำรวจมาพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึน 
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        การสังคมสังเคราะห ์
        องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี ้
                     (๑)  ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชพีให้กับผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และผู้ปว่ยเอดส ์  
                     (๒)  รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
                     (๓)  ประสานการทำบัตรผู้พิการ 
                     (๔)  ดำเนินโครงการการจ้างนักเรียน/นักศึกษาทำงานชว่งปิดภาคเรียน  
                     (๕)  ดำเนินการโครงการฝึกอบรมทักษะอาชพีให้กับประชาชนทั่วไป 
                     (๖)  ดำเนินโครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้ยากไร้ที่ตกเกณฑ์ จปฐ.    
                     (๗)  ดำเนินโครงการสร้างและซอ่มท่ีอยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้  รายได้น้อย  ผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง  
                     (๘)  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน 
                     (๙)  ประสานการให้ความชว่ยเหลอืของจังหวัด อำเภอ หน่วยงานต่างๆ ท่ีให้การสนับสนุน  
                    (๑๐) จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอาย ุ
 
 
 
       การคมนาคมขนส่ง 
       องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ไม่มี บขส. แต่จะเป็นเส้นทางที่รถประจำทางวิ่งผ่านโดยวิ่งจากขนส่ง
นครราชสีมา ผ่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ อำเภอจักราช  อำเภอห้วยแถลง ปลายทางคือจังหวัดสุรินทร์ 
 ๕.๖  เส้นทางคมนาคมการคมนาคมของตำบลหินโคน มีเส้นทางที่สามารถเข้ามาสู่ตัวตำบลได้  1  เส้นทางหลัก  
ดังนี ้ ถนนทางหลวงหมายเลข  226   สายนครราชสีมา - อุบลราชธานี  
        ถนนภายในตำบล 
    1.  ถนน คสล.  จำนวน  56  สาย  สภาพใช้งานได้ด ี
            2.  ถนนลูกรังในหมู่บ้าน จำนวน  6  สาย สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากในฤดูฝน 
            3.  ถนนดินเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและตำบลใกลเ้คียง  จำนวน  ๒  สาย  สภาพใช้งานได้ดี แต่จะลำบากใน
ฤดูฝน 
        สะพาน    จำนวน   ๑    สะพาน 
        การจัดการขนส่งมวลชน  ประกอบด้วย 
 -  รถโดยสารประจำทาง  สายจังหวัดนครราชสีมา - จังหวดัสุรินทร ์
          -  รถไฟ (รฟท.)   สายกรุงเทพฯ – อุบลราชธานี 
  
        การไฟฟ้า 
        การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ปัญหาคือไฟฟ้าส่องสว่างทาง
หรือที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด  เนื่องจากพื้นที่ที่มีความต้องการให้ติดตั้งไฟฟ้า
ส่องสว่างนั้นยังไม่เป็นที่สาธารณะ  องค์การบริหารส่วนตำบลจึงไม่สามารถดำเนินการได้เช่นเดียวกับถนน การ
แก้ปัญหาคือ  ประสานความร่วมมือกันในหลายๆ ฝ่าย เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่  และวิธีการที่
จะดำเนินการแก้ไขอย่างไร  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ตั ้งงบประมาณในส่วนนี้ไว้แล้ว และได้แจ้ง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลเพื่อท่ีจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  
        การประปา 
        การประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีกิจการประปา 1 หมู่บ้าน และหมู่บ้านได้บริหารจัดการ
เอง 10 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านสามารถให้บริการได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน  คิดเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  แต่จะมี

1.2.5 ระบบบริการพื้นฐาน 
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ปัญหาในปีท่ีผ่านมามีบางหมู่บ้านท่ีเกิดปัญหาภัยแล้งซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคนได้แก้ไขปัญหาโดยการ
ใช้เครื่องสูบน้ำจากสระหนึ่งไปยังอีกสระที่ใช้ระบบประปาและสามารถแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลก็ได้นำโครงการเกี่ยวกับพัฒนาแหล่งน้ำบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อที่จะพิจารณาดำเนินการในปี
ต่อไป  เมื่อมีงบประมาณและความจำเป็นก็สามารถดำเนินโครงการได้ต่อเนื่อง  เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนต่อไป  แหล่งน้ำดิบท่ีใช้ผลิตน้ำประปาได้จาก  สระประปาหมู่บ้าน  แหล่งน้ำผิวดิน อ่างเก็บน้ำลำฉมวก 
 

       โทรศัพท ์
        ปัจจุบันในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ไม่มีโทรศัพท์สาธารณะ เนื่องจากประชาชนได้นิยมใช้
โทรศัพท์ส ่วนบุคคลแทน ซึ ่งสามารถติดต่อสื ่อสารได้รวดเร ็ว และสามารถใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้  เช่น  
โทรศัพท์มือถือ  สำหรับสถานท่ีราชการ  ยังคงใช้ระบบโทรศัพท์พื้นฐานในการติดต่อสื่อสาร  ใช้อยู่ 
 

        ไปรษณีย์/การสือ่สาร/การขนส่ง  และวัสดุ  ครภุณัฑ์ 
         องค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน  ไม่มีไปรษณีย์  แต่มีบริการไปรษณยี์จากไปรษณีย์ประจำอำเภอ  ซ่ึงมี  
จำนวน  1  แห่ง  ให้บริการ เวลา  ๐๘.3๐ –  ๑๖.3๐ น.  ในวันจันทร์ – เสาร์ (วันเสาร์ครึ่งวัน)  หยุดวันอาทิตย์   
  -  มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมีครบท้ัง 11 หมู่บ้าน 
  -  มีบริการให้ใช้อินเตอรเ์น็ตฟรี  ท่ีสำนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลหินโคน 
  -  องค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน  มีวัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติหน้าท่ี  แต่ก็มีบางรายการท่ียัง
คาดแคลนเนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ วสัดุ ครุภัณฑ์ต่างๆ นั้นมีไว้สำหรับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ในการดำเนินภารกิจบรกิารสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้น แต่หาก
ประชาชนเดือดร้อน หรอืหนว่ยงานอื่นเดอืนรอ้น ก็สามารถมายืมใช้ได้ 
  

 

ตารางการปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมงของตำบลหนิโคน 

ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ระดับตำบล 
ช่ือหมูบ่า้น การปลูกพืชไร่(จำนวนครัวเรื่อนทีป่ลูก) การทำประมงน้ำจืด 

ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง งาดำ ขาย บริโภค 
หินโคน 126 5 6 - - - 

โนนเสมา 220 150 110 - - - 

โนนเสมา 70 40 20 - - - 

โนนมะนาว 80 62 22 - 15 20 

สวนปอ 81 47 2 - - - 

หัวละเลงิ 100 40 18 30 - - 

1.2.6  ระบบเศรษฐกิจ 
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        การเกษตร 

        พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  โดยมีกิจกรรม
การเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ทำนา  รองลงมา  คือ ทำไร่  เลี้ยงสัตว์  รับจ้าง  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆ ซึ่งไม่
สามารถจำแนกเป็นรายหมู่บ้านได้  คือ ทำสวนยางพารา ตามลำดับ (ข้อมูล จปฐ. ปี 25๖๒) 

       แหล่งตลาดทางการเกษตร 
        เกษตรกรที่ปลูกอ้อยโรงงานนำผลผลิตไปขายที ่โรงงานน้ำตาลในอำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา  
เกษตรกรท่ีปลูกมันสำปะหลังนำผลผลิตไปขายท่ีแหล่งรบัซ้ือในอำเภอจักราช  อำเภอหนองบุญมาก อำเภอเฉลิมพระ
เกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เกษตรกรที่ปลูกข้าวนำผลผลิตไปขายที่ร้านรับซื้อ  สหกรณ์การเกษตร และโรงสี ใน
อำเภอจักราช เกษตรกรท่ีเลี้ยงสัตว์มีพ่อค้ามารับซื้อ หรือบางส่วนนำไปจำหน่ายท่ีตลาดนัด  ดังตารางต่อไปนี้ 

       แหล่งตลาดทางการเกษตรในตำบล 

      แหล่งตลาด ที่ตั้ง ระยะทาง (กิโลเมตร) 

อ้อยโรงงาน 

-  โรงงานอุตสาหกรรมโคราช อำเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 60 

มันสำปะหลัง 

-  โรงแป้งสงวนวงศ ์ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา 60 

ข้าว 

-  สหกรณ์การเกษตร อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา 15 

หมายเหตุ  :  ระยะทางจากที่ทำการองค์การบรหิารส่วนตำบลถึงแหล่งตลาด 

 

จระเข้หิน 150 80 20 70 - - 

โนนมัน 75 23 21 - - - 

หนองตะครอง 51 5. 25 - - - 

หินโคนพัฒนา 88 18 7 10 - - 

โคกพลวง 60 30 15 - - - 

รวม 1,101 545 266 110 15 20 
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        การประมง 
         ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน มีการประมง  เป็นการจับปลาในอ่างเก็บน้ำลำฉมวก    

        การปศุสัตว ์
        การปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน  เป็นการประกอบการในลักษณะเลีย้งในครวัเรือนเป็น
อาชพีหลักและอาชีพเสริม เชน่  การเลี้ยงไก่  เป็ด  โค  สุกร  เพื่อจำหน่ายและบริโภคเองในครัวเรือน 

        การบริการ 
         ร้านอาหาร จำนวน  3   แห่ง       

       การทอ่งเที่ยว 
        ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารสว่นตำบลหินโคน ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  แต่ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดข้ึนใน
พื้นที่  เช่น  การจัดงานประเพณีต่างๆ  และส่งเสริมกิจกรรมของวัด  

       อุตสาหกรรม 
        ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ไม่มีอุตสาหกรรม   

       การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
       การพาณิชย์ 
ธนาคาร   - แห่ง สถานีบริการน้ำมัน    3     แห่ง 
บริษัท   - แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า  - แห่ง 
ห้างหุ้นสว่นจำกัด  - แห่ง ตลาดสด      - แห่ง 
ร้านค้าต่างๆ  15 แห่ง โรงฆ่าสัตว ์      - แห่ง 
ซุปเปอร์มาเก็ต  -       แห่ง อู่ซ่อมรถ      3 แห่ง 

      องค์กร/กลุ่มอาชพี 

  จากการจัดเวทีชุมชนและสอบถามตัวแทนกลุ่มและองค์กรในชุมชน ทำให้ได้ข้อมูลกลุ่มต่างๆ ในตำบลหนิโคน 
ดังนี้ กลุ่มเย็บผ้า กลุ่มทอเสื่อ/กระเป๋า กลุ่มจักสาน  กลุ่มทอผ้า ในจำนวนดังกล่าวมีกลุ่มที่น่าสนใจ เช่น กลุ่มทอ
เสื่อ/ทำกระเป๋าจากวัสดุรีไซเคิล หมู่ท่ี 4 กลุ่มทอผ้า หมู่ท่ี 7 

ตาราง  องค์กร/กลุ่มอาชพีในตำบลหินโคน 

กลุ่ม 
ที่ตั้ง 

(หมูท่ี่) 

จำนวนสมาชิก 
(ราย) 

กิจกรรม 

1. กลุ่มทอเสื่อ/ทำกระเป๋า 
บ้านโนนมะนาว 
 

หมู่ท่ี 4 30 ทอสื่อ/ทำกระเป๋า จากวัสดเุหลือใช้/รีไซเคิล 

2. กลุ่มหัตถกรรมทอผ้า หมู่ท่ี 7 30 ทอผ้าลายพื้นบ้าน ลายประจำถิ่น 
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        แรงงาน 
        จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรที่มีอายุ  ๑๕ – ๖๐  ปี อยู่ในกำลังแรงงาน ร้อยละ  ๙๕  เมื่อ
เทียบกับอัตราส่วนกับจังหวัด ร้อยละ  ๗๓.๙๙  ซึ่งสูงกว่ามาก  แต่ค่าแรงในพื้นที่ต่ำกว่าระดับจังหวัด  โดยเฉพาะ
แรงงานด้านการเกษตร  ประชากรอายุระหวา่ง  ๒๕ – ๕๐ ปี บางส่วน ไปรับจ้างทำงานนอกพื้นท่ี  รวมท้ังแรงงานท่ี
ไปทำงานต่างประเทศ  ปัญหาที่พบคือ ประชากรต้องไปทำงานนอกพื้นที่ในเมืองที่มีโรงงานอุตสาหกรรม  บริษัท  
ห้างร้านใหญ่ๆ  เพราะในพื้นท่ีไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นท่ีอยู่อาศัย  
ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ไขได ้

 

        การนบัถือศาสนา 

  ประชาชนในตำบลหินโคน  จะนับถือศาสนาพุทธ  โดยมีศาสนสถาน  7  แห่ง  ดังนี ้

ที ่ ช่ือศาสนสถาน 
สถานที่ตั้ง จำนวนพระสงฆ ์

บ้าน หมู่ที ่ พระ เณร ชี รวม 

1 วัดบ้านหินโคน    หินโคน 1 3 - - 3 

2 วัดโนนเสมา โนนเสมา 2 3 - - 3 

3 วัดบ้านสวนปอ สวนปอ 5 2 - - 2 

4 วัดบ้านหัวละเลิง หัวละเลงิ 6 5 - - 5 

5 วัดบ้านหนองจระเข้หิน หนองจระเข้หิน 7 3 - - 3 

6 วัดป่าบ้านโคกพลวง โคกพลวง 11 5 - - 5 

7 วัดป่าโนนมัน โนนมัน 8 4   4 

รวม 25 - - 25 

 
       ประเพณีและงานประจำป ี
            -  ประเพณวีันข้ึนปีใหม่   ประมาณเดือน มกราคม 
            -  ประเพณีทำบุญกลางบ้าน  ประมาณเดือน พฤษภาคม 
            -  ประเพณวีันสงกรานต์   ประมาณเดือน เมษายน 
            -  ประเพณีรดนำ้ดำหัวผูสู้งอาย ุ  ประมาณเดือน เมษายน 
            -  ประเพณีลอยกระทง   ประมาณเดือน พฤศจิกายน 
            -  ประเพณวีันเข้าพรรษา  ออกพรรษา ประมาณเดือน  กรกฎาคม  ตุลาคม   

1.2.๗  ศาสนา  ประเพณ ี วัฒนธรรม 



๓๗ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

       ภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน ภาษาถิ่น 
  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ประชาชนในเขตพื้นท่ีได้อนรุักษ์ภูมิปญัญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการทอเสือ่จาก
ต้นกก  สานแห การทอผ้าลายประจำถิ่น 
  ภาษาถิ่น  ประชาชนสว่นใหญ่พูดภาษาอีสาน ภาษาถ่ิน (โคราช) 
        สินคา้พื้นเมอืงและของทีร่ะลึก 
  ประชาชนในตำบลหินโคน ได้มีสินค้าพื้นเมืองและของฝากส่วนใหญ่จะเป็น ปลาซิวแก้วแดดเดียว 
ซึ่งชาวบ้านหาได้จากอา่งเก็บน้ำลำฉมวก  
 
 
 
        นำ้  ท่ีใช่ในการอุปโภค-บริโภค  เป็นน้ำท่ีได้จากน้ำฝน และน้ำดิบจากอ่างเก็บน้ำลำฉมวก ซ่ึงจะตอ้งนำมา
ผ่านกระบวนการของระบบประปา สำหรับน้ำใต้ดินมีปริมาณน้อย  ไม่สามารถนำขึ้นมาใช้ให้พอเพียงได้  
        ป่าไม้  ในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารสว่นตำบลหนิโคน มีป่าชุมชนโคกรัก โคกซาด 
        ภูเขา  ในเขตพื้นที่องค์การบริหารสว่นตำบลหนิโคน ไม่มีภูเขา 
        คุณภาพของทรพัยากรธรรมชาติ 
         ในพื้นท่ีขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ส่วนมากเป็นพื้นที่สำหรับเพาะปลูก  เป็นท่ีนา  ไร่  สวน  ที่อยู่
อาศัย ร้านค้า สถานประกอบการ ตามลำดับ และมีพื้นท่ีเพียงเล็กน้อยที่เป็นพื้นท่ีสาธารณะ  ทรัพยากรธรรมชาติใน
พื้นที่  ก็ได้แก่  ดิน  น้ำ  ต้นไม้  อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ ต้องอาศัยน้ำดิบจากแหล่งอื่นและน้ำฝน  น้ำใน
การเกษตรก็ต้องรอฤดูฝน มีแหล่งน้ำใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ  ปัญหาคือยังไม่สามารถหาแหล่งน้ำสำหรับ
การเกษตรได้เพิ่มขึ้น  เพราะพื้นที่ส่วนมากเป็นของประชาชน โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ของ
สาธารณะรวมท้ังปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงาม เป็นท่ีพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน ฯลฯ   
 

      1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
 

            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งตำบล  
อำเภอ  และเขต อปท.ข้างเคียง ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิด
มากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน 
โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้      
 
 

 

 

 

 

 

 

2.2.8 ทรพัยากรธรรมชาต ิ
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  การวิเคราะห์จุดแข็ง (Strength = S) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี 
ความเข้มแข็ง ความสามารถ  ศักยภาพ ส่วนที่ส่งเสริมความสำเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
  การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness = W) เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย 
ความอ่อนแอ ข้อจำกัด ความไม่พร้อม ซ่ึงจะพิจารณาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
  การวิเคราะห์โอกาส (Opportunity = O) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็น
อย่างไร โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 
 การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat = T) เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น
อุปสรรคหรือภาวะคุกคาม ก่อให้เกิดผลเสีย โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง และเทคโนโลย ี
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต องค์การ
บริหารส่วนตำบลหินโคน พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็นท่ีราบสูง สลับที่ดอน ไม่มีภูเขา ลักษณะดินเป็นดินร่วนซุยและ
ดินดำตะกอน มคีวามอุดมสมบูรณ์ มักแห้งแล้งเนื่องจากฝนท้ิงช่วง มีลำน้ำสำคัญไหลผ่านตำบล ได้แก่ ลำฉมวกไหล
ผ่าน 7 หมู่บ้านระยะทางประมาณ 11 กิโลเมตร ประกอบกับการคมนาคมที่สะดวกสามารถเดินทางตดิต่อระหว่าง
จังหวัดได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 60 กิโลเมตร  และมีหน่วยงานราชการหลักใน
พื้นที่ เช่น โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มีร้านค้าต่างๆจำนวนมาก จึงทำให้องค์การบริหารส่วนตำบล
หินโคน มีศักยภาพที่จะพัฒนาตำบลหินโคนให้มีประสิทธิภาพในทุกๆด้าน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปน้ี 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
ท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis (จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)   
1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   
    เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ซึ่งการ
ติดตามและประเมินผลโดยกำหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ดำเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห ์ ตรวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวิเคราะห์ถึงจุดแข็ง
และจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจำกัด  ซ่ึงมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  
 

SWOT  Analysis 

 
ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 

จุดแข็ง 

W = Weakness 

จุดอ่อน 

SWOT  

ประเด็น 

O = Opportunity 

โอกาส 

T = Threat 

อุปสรรค 
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          จุดแข็ง (Strength) 
 ๑. องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 สำนัก 4 กอง คือ สำนักปลัด            
กองคลัง กองช่าง กองสวสัดกิารและสงัคม และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และมีคำสั่งแบ่งหน้าท่ีการ
ทำงานอย่างชัดเจน 
 ๒. มีสายการบังคับบัญชาท่ีชดัเจน 
 ๓. การจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ มีการประสานงานประชุมปรึกษาหารือก่อนดำเนินการทุกครั้ง 
 4. บุคลากรมีวิธีการในการทำงานเป็นทีม 
 5. มีโครงสร้างที่กำหนดให้ผูบ้ริหารมาจากการเลอืกตั้งโดยตรงของประชาชน ทำให้การตัดสินใจของ
ผู้บริหารสนองตอบความตอ้งการของประชาชนได้ตรงประเด็น 
 6. ผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. มีความใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนไดอ้ย่างเปน็กันเอง 
 7. ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถกำหนดนโยบายได้เองภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 8. สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตามภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับ 
 9. เป็นหน่วยงานท่ีมีความใกล้ชิดประชาชนมากท่ีสุด 
           จุดอ่อน (Weakness) 
 ๑. งบประมาณของ อบต. มีจำนวนจำกัดเมือ่เทียบกับภารกิจหน้าท่ีท่ีได้รับ 
 ๒. ขาดการส่งเสริมด้านการรวมกลุ่มอาชพีอยา่งจรงิจัง 
 ๓. ขาดบุคลากรด้านงานช่าง (ตำแหน่งนายช่างโยธา) ท่ีจะช่วยขับเคลื่อนงานโครงสร้างพื้นฐาน 
 ๔. การรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายมีน้อย 
 ๕. มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการบอ่ย ทำให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเกิดความล้า
ช้าและไม่ทันตอ่เหตุการณ ์
 ๖. อบต.หินโคน ต้องดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน แต่ไม่มีบุคลากรรองรับอย่างเพียงพอ 
 
2. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ  เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพื่อให้เกิดการ   
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวเิคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคท่ีจะต้องดำเนินการและแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึน ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการวิเคราะห์ดังนี ้
           โอกาส (Opportunity) 
 ๑. พระราชบญัญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๒  ได้กำหนดการถ่ายโอนภารกิจ อำนาจหน้าท่ีในการบริการสาธารณะให้ อปท. 
 ๒. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคินโคน เข้ามารว่มบูรณาการ การทำงานด้านการส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุ การควบคุมและปอ้งกันโรคติดต่อ 
 ๓. มีพื้นท่ีส่วนใหญ่ทำการเกษตร 
          4. มีการก่อสร้างระบบประปาเพิ่มข้ึนทำให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคตลอดท้ังปี     
          5. มีพื้นท่ีติดถนนทางหลวงหมายเลข 226 และพื้นที่บางส่วนติดอ่างเก็บน้ำลำฉมวกเหมาะแก่การพัฒนา
ด้านการท่องเท่ียว                                                       
          อุปสรรค (Threat) 
 ๑. ต้นทุนการผลิตราคาสงู เชน่ ราคาปุ๋ย เมล็ดพันธุ์พชื ค่าขนส่ง ค่าแรงงานสูงขึ้น 



๔๐ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 ๒. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเอง เช่น สิทธิเสรภีาพ การมีส่วนร่วมใน
การจัดทำแผนพัฒนาตำบล ฯลฯ 
 ๓. เกษตรกรไม่มีความรู้ในการนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ และเพิ่มผลผลิต  
 ๔. ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองภายในทั้งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ การจัดสรรงบประมาณ
ให้แก่ท้องถิ่นล่าช้า ทำให้การกำหนดทิศทางการบริหารงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนไม่ทันตามท่ี
กำหนด 
 ๕. สภาพสังคมบางส่วนในพืน้ท่ีเสี่ยงต่อการระบาดของยาเสพติด ก่อใหเ้กิดปัญหาอาชญากรรมและปัญหา
การตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร 
 

     1.4 ยทุธศาสตร ์
          ๑.4.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
           โดยท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องและบูรณา
การกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบในการจดัทำ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ กำหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การ
ตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งกำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนดำเนินการ
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
            เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ คณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั ้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ รวม ๖ คณะ  อันประกอบด้วย 
คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม คณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที ่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคณะกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อรับผิดชอบในการดำเนินการ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีกำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที ่เกี ่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื ่อประกอบการพิจารณาจัดทำร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายกำหนดแล้ว 
            ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตรช์าติฉบับแรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซ่ึงจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติเพือ่ให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายใน
ช่วงเวลาดังกล่าว เพือ่ความสขุของคนไทยทุกคน 
 
 
 



๔๑ 
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        สถานการณ ์แนวโนม้ วิสัยทศัน์ และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
            ๑. บทนำ 
             การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑ เป็นต้นมาได้ส่งผลให้
ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่ม
ประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลดุพ้น
จากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ  
อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาท่ีสำคัญ อาท ิอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ 
ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อยละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่าน
มา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุนภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้
เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาค
เกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ำ ขาดการนำเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงาน
ไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 
นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้าทายสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ 
แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทาง
สังคมอื่น ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังคงมีปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐาน
แตกต่างกันระหว่างพื้นท่ี ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ำในหลายมิติ  
ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทายในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้
สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำอย่างยั่งยืน ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟื้นฟู การใช้ และการ
รักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพื่อการพัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน  ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมีปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

            ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  การพัฒนา
ประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหาของประชาชน  ขณะท่ี
ความม่ันคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง ลดความขัดแย้งทางความคิดและ
อุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ำ ความไม่เสมอภาค การขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และ
ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด
ความรักและความสามัคคี 
            ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่ลดลง
และประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่จะทำให้การพัฒนาประเทศในมิติต่าง  ๆ มี
ความท้าทายมากข้ึน ท้ังในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลผู้สูงอายุ
ที่เพิ่มสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว 
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        ๒. ปัจจัยและแนวโนม้ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพฒันาประเทศ 
             แม้ว่าประเทศไทยจะมีตำแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่
เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติดกับประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศ ทำให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
ยังคงเป็นความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความสำคัญกับปัญหาด้าน
ความม่ันคงอื่น ๆ ท่ีมีความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ ท่ีอาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการ
สร้างบรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความเชื่อท่ี
แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพิ่มบทบาทของประเทศมหาอำนาจ ที่อาจก่อให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอำนาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อ
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะท่ีองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาท ิองค์การระหว่างประเทศ และบรรษัท
ข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดกฎ ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และมาตรฐานสากลต่างๆ ทั้งในด้าน
ความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีในภูมิภาคที่นำไปสู่ความเชื่อมโยงในทุก
ระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและเศรษฐกิจนอกระบบ รวมทั้งปัญหายาเสพติด การค้า
มนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง 

            ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ี
ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผัน อาท ิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ต
ในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโดรน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน 
ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยทำให้
เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มสำคัญที่จำเป็นต้องมีการ
ติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพิ่มมากขึ้น  การแข่งขันท่ี
คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิต
ใหม่ๆ 
            นอกจากนัน้ ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาส
ใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งการ
คาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะมีช่วง
อายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น 
การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการ
ของประเทศจะเป็นความท้าทายสำคัญในระยะต่อไป 

            ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจทำให้เกิดความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่ม
มากข้ึนเพื่อทดแทนจำนวนแรงงานไทยท่ีลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและความก้าวหน้าของการพัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะทำให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถ่ินมีความสะดวกมากข้ึน และเป็นปัจจัย
สำคัญที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพ
ซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือทำงานในทั่วทุกมุมโลกสูงขึ้น  ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์
เพื่อแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น จึงอาจจะเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากร
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จากประเทศเพื่อนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะแรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มี
ระดับการพัฒนาที่ดีกว่า อาจทำให้การแย่งชิงแรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งจะยิ่งทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย 
            นอกจากนี ้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากข้ึนท้ังในเชิงความ
ผันผวน ความถ่ี และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำเป็น ตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ  ขณะท่ี
ระบบนิเวศต่างๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับ
ความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี  ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง  ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมี
ความแตกต่างกัน ทำให้การเป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
บูรณาการจะได้รับความสำคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น  พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มท่ีจะมีความสำคัญเพิ่ม
มากข้ึนกฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดข้ึน โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่างๆ ที่สำคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนำไป
ปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น 
            แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ ท้ังในส่วนของการจ้างงานและ
อาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอื่นๆ  ท่ี
ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและ
รวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและสินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาด  และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้า
ระวังด้านการสาธารณสขุในประเทศมีความสำคัญมากข้ึน อาจนำไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน
ได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่างๆ  ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการ
เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกัน
ระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆ โดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงาน
และอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้น หลาย
อาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการ
ทักษะระดับต่ำ ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความ รู้
และทักษะท่ีทันกับยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัฒน์ท่ีจะทำให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิต
ท่ีเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศท่ีอาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจัย
ทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นจากปัจจัย
และแนวโน้มที ่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื ่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้น  เห็นได้ว่าบริบทและ
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  มีพลวัตสูง และมีความ
ซับซ้อนหลากหลายมิต ิซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอยา่งมาก ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจำเป็นต้องมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจาก
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ภาคส่วนต่างๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการดำเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามี
ความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน โดยประเทศไทยจำเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ  มีความรู้ สมรรถนะ และ
ทักษะท่ีสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มี
อาชีพที่ม่ันคง สร้างรายได้ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงข้ึน โดยเฉพาะ
ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไป
พร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนใน
แต่ละช่วงวัย ระบบบริการสาธารณะ โครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวตักรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการ
พัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  
ภาคเกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื ่อมล้ำ และนำไปสู ่การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
            นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร  การ
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการดำเนินชีวิตและธุรกิจ และการพัฒนาและขยายความเป็นเมือง
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อกำหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับ
ลักษณะการใช้พื้นที่ท่ีชัดเจน ขณะท่ีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกล
ยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอำนวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้
จุดแข็งในเรื่องตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น  รวมทั้งให้
ความสำคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก  เพื่อกระชับและสร้าง
สัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคง
ของประเทศ โดยจำเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ
กติกาสากลในด้านต่างๆ ขณะเดียวกันประเทศไทยจำเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้
เกิดการบริหารราชการท่ีดีและมีเสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวม
จิตใจเพื ่อให้เกิดความรักความสามัคคี  และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที ่นโยบายการพัฒนาต่างๆ 
จำเป็นต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจาก
ปัจจุบันมากข้ึน 
            ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยการพัฒนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการวางแผนการพัฒนาที่รอบคอบและ
ครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดการปรบัตัว
ซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไป
ในอนาคตจึงจำเป็นต้องกำหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้องบรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่างๆ เพื่อ
เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานประชารัฐเพื่อยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของ
ประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ใน
การขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนในระดับอื่น ๆ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจ
และพื้นท่ี ซึ่งรวมถึงพื้นที่พิเศษต่างๆ อาทิ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อให้การ
พัฒนาประเทศสามารถดำเนินการได้อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน 
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        ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
       “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แหง่ชาติ 
อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอ้ม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถใน
การรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  และการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและภายนอก
ประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติ
ทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความ
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  มีระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นำไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึก
กำลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายได้ท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดำรงชีวติ มีการออมสำหรับวัยเกษียณ ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีท่ีอยู่
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
           ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่ม
ประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั ่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององค์การ
สหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็ง  ขณะเดียวกันต้องมี
ความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆท้ังในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ท้ัง
จากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบท
การพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สำคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและ
การค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการทำธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะ
สามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร 
ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
           ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ ่มขึ ้นอย่างต่อเนื ่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที ่อยู ่บนหลักการใช้  การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
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ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน  และทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
            โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรพัยากรธรรมชาติย่ังยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดี เก่ง และมคุีณภาพ สรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชวีิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม และมภีาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได ้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชวีภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจดัการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

        ๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาต ิ
            ๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
                               (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
                               (๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 
                               (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคง 
                                    ของชาติ 
                               (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร  
                                    ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
                               (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
            ๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
                               (๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
                               (๒) อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต 
                               (๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
                               (4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
                               (๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
           ๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพทรพัยากรมนษุย์ 
                               (๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
                               (๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
                               (๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 
                               (๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 
                               (๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 



๔๗ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                               (๖) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
                               (๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

            ๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
                              (๑) การลดความเหลื่อมลำ้ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
                              (๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลย ี
                              (๓) การเสริมสร้างพลังทางสงัคม 
                              (๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการ 
                                   จัดการตนเอง 
            ๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปน็มิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
                              (๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสเีขียว 
                              (๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
                              (๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภมูิอากาศ 
                              (๔) พัฒนาพื้นท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็น  
                                   เมืองที่เติบโตอยา่งต่อเนื่อง 
                             (๕) พัฒนาความม่ันคงน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 
                             (๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพือ่กำหนดอนาคตประเทศ 
            ๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรบัสมดุลและพฒันาระบบการบริหารจัดการภาครฐั 
                             (๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง 
                                  สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
                             (๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ  
                                  พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที ่
                             (๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน 
                                  ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
                             (๔) ภาครัฐมีความทันสมัย 
                             (๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกมคีวามสามารถ
สูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
                             (๖) ภาครัฐมีความโปรง่ใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
                             (๗) กฎหมายมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจำเป็น 
                             (๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
 
๑.4.2  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพฒันาจังหวัด 
 ➔  แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉียงเหนอื พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๕ ฉบบัทบทวน 
           ๑. สภาพทัว่ไป  
               ๑.๑ ที่ตั้ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างละติจูด ๑๔◦๗' ถึง ๑๘◦๒๗' เหนือ และลองติจูด 
๑๐๐◦๕๔' ถึง ๑๐๕◦๓๗' ตะวันออก ตั้งอยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีอาณาเขตติดต่อ
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กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านตะวันออกและด้านเหนือ มีแม่น้ำโขงเป็นเส้นก้ันพรมแดน และด้าน
ใต ้ติดต่อราชอาณาจักรกัมพูชา โดยมีเทือกเขาพนมดงรัก ก้ันพรมแดน  

               ๑.๒ พื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูง มี
ความลาดเอียงไปทางตะวันออก มีลักษณะคล้ายกระทะ แบ่งเป็น ๒ เขตใหญ่ ได้แก่ บริเวณแอ่งที่ราบโคราช อยู่
บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำมูลและชี ลักษณะเป็นที่ราบสูงสลับกับเนินเขา และบริเวณแอ่งสกลนคร อยู่ทาง ตอนเหนือ
ของภาค ตั้งแต่แนวเขาภูพานไปจนถึงแม่น้ำโขง เทือกเขาท่ีแบ่งระหว่างแอ่งโคราชและแอ่งสกลนคร ได้แก่ เทือกเขา
ภูพาน  

               ๑.๓ ภูมิอากาศ มีอากาศร้อนชื้นสลับกับแล้ง แบ่งเป็น ๓ ฤดู คือ ฤดูร้อน ช่วงเดือนกุมภาพันธ์-
พฤษภาคม อากาศจะร้อนและแห้งแล้งมาก จังหวัดที่มีอุณหภูมิสูงสุด คือ อุดรธานี ฤดูฝน ช่วงเดือนพฤษภาคม-
ตุลาคม ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ทำให้มีฝนตกเป็นบริเวณกว้าง แต่มีแนวเทือกเขาดงพญาเย็น
และสันกำแพง กั้นลมฝนจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผลให้พื้นที่แอ่งโคราช ซึ่งเป็นเขตเงาฝนจึงมีสภาพแห้งแล้ง
กว่าแอ่งสกลนคร จังหวัดที่มีฝนตกมากที่สุด คือ นครพนม ฝนตกน้อยที่สุด คือ นครราชสีมา ฤดูหนาว ช่วงเดือน 
พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์ อากาศหนาวเย็น ได้รับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือจากประเทศจีน จังหวัดท่ี
มีอุณหภูมิต่ำสุด คือ จังหวัดเลย  

               ๑.๔ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ในปี ๒๕๕9 มีพื้นที่รวม ๑๐๕.๕๓ ล้านไร่ จำแนกเป็นพื้นที่ป่าไม้ ๑๕.๖๖ 
ล้านไร่ หรือร้อยละ ๑๔.๙ พื้นที่ทำการเกษตร ๖๓.๘7 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๖๐.๕ และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื ่นๆ 
26.02 ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๔.7 ของพื้นท่ีภาค  

               ๑.๕ ทรพัยากรธรรมชาติ  

                     ๑.๕.๑ ดิน สภาพดินเป็นดินทรายไม่อุ้มน้ำ ทำให้ขาดแคลนน้ำ และขาดธาตุอาหาร ใต้ดินมีเกลอื
หิน ทำให้ดินเค็ม จึงมีข้อจำกัดต่อการใช้ท่ีดินเพือ่การเกษตร  

                     ๑.๕.๒ แหล่งน้ำ มีลุ่มน้ำขนาดใหญ่ ๓ ลุ่มได้แก่ แม่น้ำชี มีความยาวประมาณ ๗๖๕ กิโลเมตร 
ยาวที่สุดในประเทศไทย มีต้นน้ำที่ทิวเขาเพชรบูรณ์ และไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานี แม่น้ำมูล มี
ความยาวประมาณ ๖๔๑ กิโลเมตร ต้นน้ำอยู่ที่เทือกเขาสันกำแพงแล้วไหลลงสู่แม่น้ำโขงที่จังหวัดอุบลราชธานี  
นอกจากนี้ยังมีลำน้ำสาขาย่อย ได้แก่ ลำปาว ลำน้ำอูน ลำน้ำสงคราม ลำเสียว ลำน้ำเลย ลำน้ำพอง และลำตะคอง 
รวมทั้งแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ที่กระจายอยู่ในพื้นท่ี เช่น หนองหาร (สกลนคร) และ บึงละหาน (ชัยภูมิ) 
นอกจากนี้ยังมีแหล่งน้ำบาดาล มีปริมาณน้ำในเกณฑ์เฉลี่ย ๕-๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ที่ความลึกของบ่อ
ประมาณ ๓๐ เมตร คุณภาพของน้ำบาดาลมีตั้งแต่เค็มจัด กร่อย และจืด เนื่องจากพื้นที่ในแอ่งโคราชและแอ่ง
สกลนครจะรองรับด้วยหินเกลือ หากเจาะน้ำบาดาลลึกเกินไปอาจจะพบน้ำเค็ม  
                      ๑.๕.๓ ป่าไม้ ในป ี๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นท่ีป่าไม้ จำนวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิดเป็น
ร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นที่ภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งประเทศ ซึ่งยังต่ำกว่าค่าเป้าหมาย ในการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศท่ีจะต้องมีพื้นท่ีป่าไม้ร้อยละ ๔๐ ของพื้นท่ี ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น ป่าเบญจพรรณ  
        ๒. โครงข่ายคมนาคมขนส่งและการบริการสาธารณูปโภค  
            ๒.๑ โครงข่ายถนน เช่ือมโยงกับโครงข่ายหลกัของประเทศและเช่ือมโยงสู่ประเทศเพือ่นบ้าน สปป.
ลาว กมัพูชา และสามารถเช่ือมโยงไปยังเวียดนามและจีนตอนใต้  
                    ๒.๑.๑ ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข ๒ (ถนนมิตรภาพ)  
                    ๒.๑.๒ เส้นทางแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก  
                    ๒.๑.๓ เส้นทางใหม่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ๒  
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            ๒.๒ รถไฟ  
            ๒.๓ สนามบิน  
            ๒.๔ ด่านชายแดน  
            ๒.๕ แผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญท่ี่อยู่ระหวา่งดำเนนิการในภาค ได้แก่ รถไฟความเร็ว
สูง (ชว่งกรุงเทพฯ-นครราชสมีา ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ชว่งชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น ชว่ง
ขอนแก่น-หนองคาย ช่วงจิระ-อุบลราชธาน)ี ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ (ช่วงบางปะอิน-
นครราชสีมา ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก)  
        ๒.๖ บริการสาธารณปูโภค  
               ๒.๖.๑ ไฟฟ้า  
               ๒.๖.๒ ประปา  
        ๓. สภาพเศรษฐกิจและรายได้ 
            ๓.๑ ภาพรวมเศรษฐกิจ  
            ๓.๒ เศรษฐกิจรายสาขา  
            ๓.๓ เศรษฐกิจระดบัครัวเรอืน  
        ๔. ประชากรและสังคม 
           ๔.๑ ประชากร  
           จำนวนประชากรของภาคมากที่สุดของประเทศ ปี ๒๕60 มีจำนวนประชากร ๒๑.๙8 ล้านคน หรือร้อย
ละ ๓๓.2 ของประเทศ เพิ่มขึ้นจาก ๒๑.69 ล้านคน ในปี ๒๕๕5 และมีอัตราการเพิ่มขึ้นของประชากรในช่วงปี 
๒๕๕5-๒๕๕0 โดยเฉลี่ยร้อยละ ๐.๓1 ต่ำกว่าประเทศท่ีมีอัตราการเพิ่มเฉลี่ยร้อยละ ๐.54 โดยจังหวัดนครราชสีมา 
มีประชากรมากที่สุด ๒.58 ล้านคน รองลงมา คือ จังหวัดอุบลราชธานี มีประชากร 1.81 ล้านคน และจังหวัด
ขอนแก่น มีประชากร ๑.76 ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๐ ๘.๕ และ ๘.๒ ของประชากรภาค ตามลำดับ  
           ๔.๒ แรงงาน  
            แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา แรงงานระดับอาชีวะมีสัดส่วนน้อยมาก ในปี ๒๕60 มี
กำลังแรงงาน 9.63 ล้านคน ส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตร ร้อยละ 50.77 ของกำลังแรงงาน ของภาค จำนวนแรงงาน
ท่ีมีความรู้ระดับประถมลดลง จากร้อยละ 57.8 ในป ี๒๕๕5 เป็นร้อยละ 56.48 ในป ี๒๕60 มีความรู้ระดับมัธยม
ต้น เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 16.02 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๗.9 ในปี ๒๕60 ระดับมัธยมปลาย เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
11.87 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๑๑.96 ในปี ๒๕60 แรงงานระดับอาชีวะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ ๒.07 ในปี 
๒๕๕5 เป็นร้อยละ ๒.09 ในปี ๒๕๖๐ ระดับอุดมศึกษา เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.05 ในปี ๒๕๕5 เป็นร้อยละ 9.56 
ในป ี๒๕60 
            ๔.๓ การศึกษา  
            สถาบันการศึกษามีทุกระดับ โดยระดับอุดมศึกษามี ๕๓ แห่ง ครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด แยกเป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐ ๓๖ แห่ง เอกชน ๑๐ แห่ง และสถาบันวิทยาลัยชุมชน ๗ แห่ง ในจำนวนนี้เป็นสถาบันวิจัย ๑๒ 
แห่ง ซึ่งมากท่ีสุดในประเทศ  
            ๔.๔ สาธารณสุข  

             มีสถานบริการสาธารณสุขใหบ้ริการครอบคลมุทัว่ถึงทุกพื้นที่ ในป ี2560 มีจำนวนโรงพยาบาลรัฐบาล 
323 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลชุมชน (รพช.) ๒๙1 แห่ง โรงพยาบาลทัว่ไป (รพท.) 23 แห่ง โรงพยาบาลศูนย ์(รพศ.) 
9 แห่ง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) จานวน ๓,๔๗7 แห่ง  

       ๕. ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และภัยพิบัติ  
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           ๕.๑ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  
ทรัพยากรป่าไม้มีแนวโน้มลดลง ในปี ๒๕60 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน ๑๕.๖6 ล้านไร่ คิด
เป็นร้อยละ ๑๔.9 ของพื้นท่ีภาค หรือร้อยละ ๑๕.๓ ของพื้นท่ีป่าไม้ท้ังประเทศ ในช่วงปี 2556-2560 มีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงของพื้นที่ป่าไม้ของภาคลดลงเฉลี่ยร้อยละ 0.24 เนื่องจาก การบุกรุกพื้นที่ป่าไม้เพื่อการเกษตรที่เพิ่ม
มากขึ้น โดยจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่จังหวัดมากที่สุดได้แก่  จังหวัดมุกดาหาร รองลงมาคือ จังหวัดชัยภูมิ 
จังหวัดเลย และจังหวัดอุบลราชธานี  
          ๕.๒ สถานการณ์ด้านภัยพบิัติ  
          การเกิดไฟป่ามแีนวโน้มเพิม่ขึ้น ในช่วงป ี๒๕๕6-๒๕60 มีจำนวนการเกิดไฟป่าเพิ่มข้ึนเฉลีย่ร้อยละ 8.8 
โดยป ี๒๕60 เกิดไฟไหม้ป่า จำนวน 878 ครั้ง พื้นที่ถูกไฟไหม้ 9,687 ไร่ ลดลงจาก ปี ๒๕๕6 ท่ีมีจานวน 1,574 
ครั้ง และจำนวนพื้นท่ีป่าถูกไฟไหม้ 19,622 ไร่ ซึ่งเป็นปท่ีีเกิดไฟไหม้ป่ามากท่ีสุด โดยในระหว่างปี ๒๕๕6-๒๕60 
เกิดไฟไหม้ป่าเฉลี่ย ๑,268.8 ครั้งต่อป ีคิดเป็นพื้นท่ีท่ีถูกไฟไหม้เฉลี่ย ๑๘,๗๔๑.๒ ไร่ตอ่ปี  
       ๖. สภาวะแวดลอ้ม  
           ๖.๑ จุดแข็ง  
           ๖.๒ จุดอ่อน  
             ๖.๓ โอกาส  
             ๖.๔ ภัยคุกคาม  
         ๗. ปญัหาและประเดน็ท้าทาย 
         ๘. แนวคิดและทศิทางการพัฒนา  
              ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ำ ดินคุณภาพต่ำ ประสบอุทกภัยและ ภัย
แล้งซ้ำซาก คนมีปัญหาทั ้งในด้านความยากจน  และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ  แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนอื ไปสู่ความ “มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน” จำเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนำความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน 
โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที ่เช ื ่อมโยงภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้
ประโยชน์จากการเชื ่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื ่อนบ้านในกลุ่ม  อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงที ่กำลังมีการ
เจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูงเพียงพอตอ่
การลดความเหลื่อมล้ำกับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ ของประเทศได ้ในระยะยาว  
           ๘.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอสีานสูม่ิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกจิของอนุภมูิภาค ลุม่
แม่นำ้โขง”  

            ๘.๒ วัตถุประสงค์  
                   ๘.๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ำและดิน ให้เอือ้ต่อการประกอบอาชีพ การดำรงชีพ    และ
การพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
                   ๘.๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พึ่งพา  ตนเอง 
พึ่งพาครอบครัว และพึ่งพากันในชุมชนได้  

                  ๘.๒.๓ เพื ่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ ่มโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ำกว่าระดับประเทศ  
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๘.๒.๔ เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ  และภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้  

                   ๘.๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
        ๘.๓ เป้าหมาย  

               ๘.๓.๑ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มข้ึน  

               ๘.๓.๒ สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออก เฉียง
เหนือลดลง  

          ๘.๔ ตวัช้ีวดัและคา่เป้าหมาย  
 

ตัวช้ีวัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 

อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

892,676  
ล้านบาท  
(ปี 2559)  

ขยายตวั  
ไม่ตำ่กวา่  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตวั  
ไม่ตำ่กวา่  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตวั  
ไม่ตำ่กวา่  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตวั  
ไม่ตำ่กวา่  
ร้อยละ 3.5 

ขยายตวัเฉลี่ย  
ร้อยละ 3.5ต่อปี  

สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอ
ภาค (Gini Coefficient)
ในการกระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉยีงเหนอื  

0.446  
(ปี 2560) 

ลดลงตำ่กวา่ 
0.446 

ลดลงตำ่กวา่ 
0.446 

ลดลงตำ่กวา่ 
0.446 

ลดลงตำ่กวา่ 
0.446 

ลดลงตำ่กวา่  
0.446 

 
            8.5.1 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
            8.5.2 ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ำทางสังคม  
            8.5.3 ยุทธศาสตร์ ท่ี ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู ่ก ับ  การแก้ป ัญหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
           8.5.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ  
           8.5.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
            8.5.6 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการ
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
1.4.3 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรมัย ์สุรินทร์) 
ระยะ 5 ป ีพ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน) รอบป ีพ.ศ.2563 
             สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการ 
คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) ได้แจ้งผลการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบาย
พัฒนาภาค ด้านวิชาการ (อ.ก.บ.ภ. ด้านวิชาการ) ในการประชุมครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 25กรกฎาคม 2561 
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบนโยบายหลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561 - 2565) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) เห็นชอบแนวทางการกำหนด
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กรอบการจัดสรรงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. 
ด้านวิชาการครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 กันยายน 2561 และเห็นชอบแนวทางการกำหนดกรอบการจัดสรรงบ
พัฒนากลุ่มจังหวัด ซึ่งแบ่งงบประมาณเป็น 2 ส่วนส่วนท่ี 1 งบประมาณเพื่อการพัฒนาตามศักยภาพความต้องการ
ของพื้นท่ี หรือประเด็นร่วมของกลุ่มจังหวัดส่วนท่ี 2 งบประมาณเพื่อการพัฒนาในลักษณะ Cluster หรือสนอง
นโยบายสำคัญของรัฐบาลเชิงพื้นที่ 
            กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 จึงได้ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระหว่างวันท่ี 20 – 21 สิงหาคม 2561 โดยยึดยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทิศทางการพัฒนา
ภาคยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม แผนแม่บทจากกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และมุ่งเน้นการ
ทำงานแบบเครือข่ายร่วมกันทุกภาคส่วน (ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสถาบันการศึกษา) เพื่อร่วมกัน
กำหนดทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัด ฯ ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อให้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ สามารถขับเคลื่อนไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งจะเป็นการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาร่วมกันของกลุ่มจังหวัด ให้เหมาะสมกับ
โอกาสและศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และนำไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนและสร้างรายได้ให้กลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบับ
ทบทวน ปี พ.ศ. 2563 ฉบับนี้ ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ  
(ก.บ.ก.) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในคราวประชุม ครั้งท่ี 8/2561 เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม 2560 โดย
สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี ้
           ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
                    1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
                    2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
                    3) เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีความหลากหลายท้ังการท่องเท่ียวอารยะธรรมขอมเชิงนเิวศน ์ 
                        การกีฬาท่ีมีชื่อเสยีง 
                    4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชือ่มโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพือ่นบา้น 
            เป้าหมายการพัฒนา 
           ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภณัฑ์ไหม ท่องเท่ียวอารยะธรรมขอม และสังคม เป็นสุข 
 ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเดน็ คือ 
          ประเด็นการพฒันาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
           ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
           ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชวีิต 
 

1.4.4 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัด  มีรายละเอียดดังน้ี  

           ตำแหน่งทางยุทธศาสตร ์
           ๑.  เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม  การเกษตร  การท่องเท่ียว  Logistics และพลังงานสะอาดในภูมิภาค 
  ๒.  เป็นศูนย์กลางการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพมาตรฐานสากล  
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                 ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
    ๓.  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๔.  เป็นศูนย์กลางในการป้องกันภัยคุกคาม และเสริมสร้างความม่ันคง เพื่อปอ้งกันสถาบันหลักของชาต ิ
  ๕.  เป็นท่ีตั้งของส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครฐัแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  5  ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) 
 
 
 
 
เป้าประสงค์ของจังหวัด 
 ๑. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจงัหวัด สู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าการเกษตร 
               และอุตสาหกรรม 
 ๒. เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของการพัฒนาจงัหวัด สู่การเป็นศูนย์กลางของการผลิตอุตสาหกรรม  
               ไหมของภาค 
           ๓. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของจังหวดั สู่การเป็นศูนย์กลางของภาค 
ประเด็นยุทธศาสตร ์
 ๑.  การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันเศรษฐกิจ 
 ๒.  ยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู ่
 ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
 ๔.  การเสริมสรา้งความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชวีิตและ 
               ทรัพย์สินของประชาชน 
 ๕.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑  
การพัฒนาและเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขัน
เศรษฐกิจ 

๑.  เพื่อขยายอตัราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ 

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของรายได้เฉล่ียของ
ครัวเรือนในจงัหวดั (%) 
๒. อัตราการเปลี่ยนแปลง
ของผลิตภณัฑม์วลรวม
จังหวดั (%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลด
รายจา่ย ตามแนวเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
๒. ส่งเสริมการสร้างมูลคา่สินคา้ และ
บริการภาคการเกษตรต้นทาง กลางทาง
และปลายทาง 
๓. ส่งเสริมการสร้างมูลคา่สินคา้และ
บริการภาคนอกการเกษตรตน้ทาง กลาง
ทางและปลายทาง 
๔. สนับสนุนการผลิตและสร้างผลงาน
วัตกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมและ
อาหารปลอดภัย ที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาจังหวัด 
๕. ส่งเสริมการนำวตักรรมการเกษตร 
อุตสาหกรรมและอาหารปลอดภยั 
(Food Valley) มาเพิม่ศักยภาพในการ
ผลิต 

 

“ประตูสูอ่ิสาน ศูนย์กลางการผลิตสินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม ผ้าไหมและการท่องเที่ยว” 
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๓. จำนวนครัวเรือนที่ได้รับ
การส่งเสริมอาชีพในพื้นที่
(ครัวเรือน) 

๖. สนับสนุนการสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยงและกีฬา 
๗. สนับสนุนการสร้างอาชีพในครวัเรือน
ในชุมชนต่างๆ โดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพยีง  

๒. เพื่อสร้างเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกจิ 

๔. อัตราการว่างงาน (%) 
๕. อัตราส่วนหนี้เฉลี่ยต่อ
รายได้เฉล่ียของครัวเรือน
(เท่า) 
๖. อัตราส่วนการออมเฉลี่ย
ต่อรายได้เฉล่ียของครัวเรือน 

๘.สร้างโอกาสและพัฒนาฝีมือใหก้ับผู้
ว่างงาน 
๙. ส่งเสริมความเป็นอยู่ตามแนวทาง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
 
๑๐. ส่งเสริมการออมของครัวเรือน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัด กลยุทธ ์

 ๓. เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

๗. ผลิตภาพแรงงาน (บาท/
คน) 
 
 
๘. จำนวนผู้ประกอบการ
ด้านนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเพิ่มขึ้น (ราย) 
 

๑๑. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เช่ียวชาญของแรงงาน เพื่อเพ่ิมมลูค่า
ผลผลิตของสินค้าและบริการ 
๑๒.สนับสนุนการพัฒนาผู้ประกอบการ
ฐานนวตักรรม(Innovative 
Entrepreneurship Development) 
และผู้ประกอบการใหม่ทางธุรกจิ
เทคโนโลยี (Tech Startup)ของจงัหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการให้ความรู้ดา้น
โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ กับ
หน่วยงานภาครัฐภาคธุรกิจและเอกชน 
๑๔. เพิ่มทักษะความสามารถและความ
เชียวชาญของแรงงานด้านการท่องเที่ยว
เพื่อเพิ่มมูลคา่สินคา้และบริการ  

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
ยกระดับสังคม ให้เปน็
เมืองหน้าอยู ่

๑. เพื่อลดความยากจน
และความเล่ือมล้ำ 

๑. ร้อยละของประชากรที่
อยู่ใต้เส้นความยากจน (%) 
๒. สัมประสิทธิ์การกระจาย
รายได้ (Gini Coefficient) 

๑. ส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ลด
รายจา่ย 
 
๒. ส่งเสริมการกระจายรายได้อยา่งทั่ง
ถึง และได้รับส่ิงอำนวยความสะดวกจาก
โครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้ง
ระบบป้องกันภยัที่เอ้ือต่อการกระจาย
เศรษฐกิจ 
 

๒. เพื่อพัฒนาโครงข่าย
ความคุม้ครองทางสังคม 

๓. ร้อยละผู้อยู่ในระบบ
ประกันสังคมต่อสำนักงาน
แรงงาน (%) 
๔. ร้อยละความครอบคลมุ
ของบัตรประกันสุขภาพของ
ประชาชน (%) 

๓. ส่งเสริมการเข้าถึงระบบสังคมและ
ประกันสังคมในแรงงาน 
 
๔. ส่งเสริมการจดับริการสาธารณะสุขท่ี
มีคณุภาพและสามารถบริการได้อย่าง
ครอบคลุม 
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๕. จำนวนศูนย์ช่วยเหลือ
สัตว์เร่ร่อนในพื้นทีจ่ังหวดั
นครราชสีมา (ศูนย)์  

๕. ส่งเสริมการใหค้วามช่วยเหลือสัตว์
เร่ร่อนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓  
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมให้มี
ความสมบูรณ์อยา่งยนื 

๑. เพื่ออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

๑. อัตราการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ป่า
ไม้ในจังหวดั 
 
 
 
๒. ปริมาณขยะในจังหวัด (ตัน) 
 
 
 
 
 
 
๓. การจดัการนำ้เสีย (จำนวนระบบ) 
๔. พื้นที่บริหารจดัการน้ำเพิม่ขึ้น (ไร่) 
 
 
๕. ความยาวสะสมของเขื่อนป้องกัน
น้ำกดัเซาะตลิ่ง (เมตร) 
 
๖. ร้อยละสัดส่วนของพื้นท่ีระบบ
ป้องกันนำ้ท่วมในพื้นที่ชุมชน (%) 
 

๑. ปลูกจิตสำนึกและใหค้วามรู้
ประชาชนไดต้ะหนักถึงคุณค่า
และทรัพยากรป่าไม ้
๒. การอนุรักษ์และพื้นฟู ปา่ไม ้
๓. การรณรงค์ให้ประชาชนและ
ผู้ประกอบการสำนึกรับผิดชอบ
ต่อสังคมเกี่ยวกับการลดปรมิาณ
ขยะ 
๔. การจดัหาและเพิ่ม
ความสามารถ ในการกำจัดขยะ 
๕. ส่งเสริมให้ อปท. มีระบบ
จัดการน้ำเสีย 
๖. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ
น้ำทั้งในเขตชลประทานและนอก
เขตชลประทาน 
๗. เพิ่มสิ่งก่อสร้างเพื่อลดการ
พังทลายของตลิ่งตามแมน่้ำลำ
คลองสายหลักของจงัหวดั 
๘. พัฒนาระบบป้องกันนำ้ท่วม
ในพื้นที่ชุมชนเมือง 

๒. เพื่อใช้พลังงานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

๗. สัดส่วนปริมาณการใช้นำ้มัน
เช้ือเพลิงเพื่อยานพาหนะต่อประชากร 
(ลิตร/คน) 
 
๘. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าภาค
ครัวเรือนต่อประชากร (ลา้นกิโลวตัต์/
คน/ปี) 
๙. สัดส่วนปริมาณการใช้ไฟฟ้าในภาค
ที่ไม่ใช่ครัวเรือนต่อ GPP (กิโลวตัต์-
ชั่วโมง/ล้านบาท) 
๑๐. สัดส่วนปริมาณการใช้นำมัน
เช้ือเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ต่อ GPP 
ภาคอุตสาหกรรม (ลติร/ล้านบาท)  

๙. รณรงค์ใหป้ระชาชนลดการใช้
ยานพาหนะส่วนตัว โดยเปลี่ยน
มาใช้รถสาธารณะแทน 
๑๐. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๑. รณรงค์ให้ประชาชน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 
 
๑๒. รณรงค์ให้ผู้ประกอบการลด
ชั่วโมงการผลติลงในบางช่วงเวลา 

 

 



๕๖ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 
เป้าประสงค์เชิง

ยุทธศาสตร ์
ตัวช้ีวัด กลยุทธ ์

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ 
การเสริมสร้างความ
มั่นคงทุกมิติเพื่อ
ปกป้องสถาบนัหลัก
ของชาติ และความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๑. เสริมสร้างความ
มั่นคงเพื่อปกป้อง
สถาบันหลักของชาต ิ

๑. จำนวนตำบลท่ีเข้าร่วมกจิกรรม
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจถึง
ความสำคญัของสถาบันหลักของ
ชาติ (ตำบล) 

๑. สร้างความรู้ความเขา้ใจถึง
ความสำคญัของสถาบันหลักของ
ชาติให้ประชนได้รับรู้รับทราบ 
๒. ส่งเสริม พัฒนาอาชีพตาม
แนวทางโครงการอันเนือ่งมาจาก
พระราชดำร ิ
๓. ส่งเสริมการเรียนรู้หลักการทรง
งานและแนวทางพระราชดำร ิ 

๒. เป็นศูนยบ์ริหาร
จัดการเครือขา่ยป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาด้าน
ความมั่นคงทุกมิต ิ
 

๒. จำนวนตำบลท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเครือขา่ยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมติิ (ตำบล) 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. จำนวนตำบลท่ีเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมเครือขา่ยการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาทุกมติิ (ตำบล) (ต่อ) 
 

๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหา
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและ
การค้ามนุษย ์
๖. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภยั
ก่อการร้ายและอาชญากรรมขา้ม
ชาต ิ
๘. การป้องกันการแก้ไขปัญหาภยั
คุกคามรูปแบบใหม ่
๙. การป้องกันและการแก้ปญัหาภัย
พิบัต ิ
๑๐. การป้องกันและรักษาความ
สงบเรียบร้อยภายในจังหวดั 
๑๑. ส่งเสริมและสร้างเครือข่าย  

๓. เสริมสร้างความ
ปรองดองและความ
สมานฉนัท์ในชาต ิ

๔. สร้างการรับรู้ท่ีถูกต้อง (ตำบล) 
 
 
 
๕. สร้างการมีส่วนร่วม (ตำบล) 

๑๒. ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสาธารณภัย 
ส่งเสริมการสร้างความปรองดอง
สมานฉนัท์ ของประชาชน หรือ
นักเรียน นกัศึกษา ในจังหวัด 
๑๓. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทกุ
ภาคสว่น  
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สรุป 
วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม  ประเด็นยุทธศาสตร์  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ตัวช้ีวัด  และกลยุทธ์ 

 

เป้าประสงค์รวม 

๑) เพื่อเพ่ิม 
ศักยภาพด้าน 
เศรษฐกิจของ 
จังหวดั 
นครราชสีมา 

๒) เพื่อพัฒนาสังคม
ให้เป็นเมอืงน่าอยู ่

๓) เพื่อเพ่ิมพูนความ
อุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ลดมลพิษดา้น
สิ่งแวดล้อม 

๔) เพื่อเสริมสร้าง
ความมั่นคงในการ
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภยัคุกคามและ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาต ิ

๕) เพื่อใหห้น่วยงาน
ภาครฐัมีสมรรถนะสูง
อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

๑) การพัฒนาและ
เพิ่มศักยภาพการ
แข่งขันเศรษฐกิจ 

๒) ยกระดบัสังคมให้
เป็นเมืองนา่อยู ่

๓) บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความ
สมบูรณ์อย่างยั่งยนื 

๔) การเสริมสร้างการ
มั่นคงทุกมติิ เพื่อ
ปกป้องสถาบันหลัก
ของชาตแิละความ
ปลอดภยัในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

๕) การพัฒนาระบบ
การบริหารบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 
เป้าประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร ์
 

๓ เป้าประสงค ์ ๔ เป้าประสงค ์ ๓ เป้าประสงค ์ ๓ เป้าประสงค ์ ๒ เป้าประสงค ์

 
ตัวช้ีวัด 
 

๘ ตัวชี้วดั ๑๕ ตัวชี้วดั ๑๐ ตัวชี้วดั ๕ ตัวชี้วดั ๘ ตัวชี้วดั 

 
กลยุทธ ์
 

๑๔ กลยุทธ ์ ๑๖ กลยุทธ ์ ๑๒ กลยุทธ ์ ๑๓ กลยุทธ ์ ๖ กลยุทธ ์

 

๑.๔.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพลับพลามีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านเศรษฐกิจ เมืองน่าอยู่  
รักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  ปกป้องสถาบัน  พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ  สานต่อแนวทาง
พระราชดำริ  ด้านการศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โดยปัจจุบัน
มีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

        ๑)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานตอ่แนวทางพระราชดำร ิ
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              ๑.๑)  ประสานและบริหารจัดการนำ้ ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัฯ เมื่อปี 
๒๕๓๘ เพือ่แก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
              ๑.๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ  สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร  เพื่อการ
อุปโภคและบริโภค  รวมท้ังวางโครงการเพือ่แก้ไขปัญหานำ้ท่วมและน้ำแล้ง 
             ๑.๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       ๒)  ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการศึกษา 
             ๒.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
             ๒.๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพ
ตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
            ๒.๓)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครือ่งมือและประกอบการศึกษา เป็น
เครื่องมอืของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 
            ๒.๔) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนในทุกด้าน  
            ๒.๕)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
       ๓)  ยทุธศาสตร์ดา้นการพัฒนาเกษตรกร 
             ๓.๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุพ์ืชท่ีดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  เกิด
พันธุ์พชืใหม่ๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหนว่ยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 
            ๓.๒)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี
มาตรฐานสากลโดยการรว่มมือและให้ความรว่มมือกับหน่วยงานท้ังภาครฐัและเอกชน 
           ๓.๓)  ส่งเสริมและพัฒนาเครอืข่ายผู้นำด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
           ๓.๔)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสนิค้าทางการเกษตร และเพิ่มช่องทางตลาด 
           ๓.๕)  สนับสนุนการทำการเกษตรทางเลอืก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
           ๓.๖)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสตัว์เศรษฐกิจ  เพื่อการบริโภคเพื่อจำหน่ายและเพือ่การ
อนุรักษ์  
       ๔) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสังคม 
            ๔.๑)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 
            ๔.๒)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
            ๔.๓)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีติของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสู้งอายุ  ผูพ้ิการ  ผู้ด้อยโอกาส  
ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
           ๔.๔)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
           ๔.๕)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
           ๔.๖)  ดำเนินการโครงการ เพือ่ให้บริการประชาชน และรับทราบปญัหา  อุปสรรค และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที ่
           ๔.๗)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้างชือ่เสียง
ให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
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       ๕) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาสาธารณสุข 
           ๕.๑)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสขุประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
           ๕.๒)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดย
ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
            ๕.๓)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การ
ดูแลสุขภาพ การออกกำลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์และการ
เข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
        ๖) ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐาน 
             ๖.๑)  ส่งเสริมสนบัสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและ
ความต้องการของประชาชน 
             ๖.๒)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
             ๖.๓)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ  เพื่อสนับสนนุ
เครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานท่ีมีความชำนาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
            ๖.๔)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
            ๖.๕)  ดำเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัยและ
ความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
        ๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 
            ๗.๑)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช 
โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเท่ียว 
            ๗.๒)  พัฒนาและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว  
และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา
เพิ่มข้ึน 
           ๗.๓)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 
           ๗.๔)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการสร้าง
ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
        ๘)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
             ๘.๑)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าท่ีตามท่ีกฎหมายกำหนดอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
            ๘.๒)  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
            ๘.๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศกึษา อบรม การทำวิจยั เพิ่มพูนความรู้ เพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทำงานให้เกิดประสิทธผิลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรว่มมือกับประชาคม
อาเซียน 
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           ๘.๔)  บูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครฐั และเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพือ่พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 
           ๘.๕)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายและความต้องการของประชาชนใน
การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
            ๘.๖)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
        ๙) ยุทธศาสตร์ดา้นการรักษาความปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน 
            ๙.๑)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตา่งๆ 
            ๙.๒)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับสว่นราชการ  หน่วยงาน  มูลนธิิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ในการเตรียมความพรอ้มในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
           ๙.๓)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานท่ีสำคัญ  โดยสร้างความ
อบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินของประชาชน 
           ๙.๔)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟื้นฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรอืน   
(อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
       ๑๐) ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
             ๑๐.๑) พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดม
สมบูรณ์ 
             ๑๐.๒) รณรงค์สร้างจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ิน
ทุกระดับ   
             ๑๐.๓) จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 
๑.4.6 แผนพัฒนาอำเภอจักราช 
           องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาอำเภอจักราช
ด้านส่งเสริมการพัฒนาการเกษตร  ด้านการพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน   ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่องแวดล้อม  ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพและ
ด้านการส่งเสริมศักยภาพการท่องเท่ียว  ซึ่งแผนพัฒนาอำเภอจักราชมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

 
       ๑. ประวัติความเป็นมา  
            อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการยกฐานะเป็น “ก่ิงอำเภอท่าช้าง” เมื่อปี  พ.ศ. ๒472  ข้ึนกับ
อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ที่ว่าการอำเภอตั้งอยู่บ้านท่าช้าง (อำเภอเฉลิมพระเกียรติในปัจจุบัน) ในปี พ.ศ.
2496 ได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นอำเภอจักราช ตามชื่อลำน้ำจักราชที่ไหลผ่านอำเภอโดยท่ีว่าการอำเภอตั้งอยู่ที่บ้าน
ท่าช้างเช่นเดิม ต่อมาเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2507 จึงได้ย้ายที่ว่าการอำเภอจากที่เดิมมาอยู่ที่บ้านจักราช หมู่ท่ี 
4 ตำบลจักราชในปัจจุบัน                                         

     

        ๒.  คำขวัญอำเภอ 
  “ลำจักราชคู่บ้าน สืบสานวัฒนธรรม หัตถกรรมจักสาน 
                      ถ่ินอาหารพื้นเมือง กระเดื่องเรื่องมวยไทย” 

ข้อมูลทัว่ไปของอำเภอจักราช 
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        ๓. ข้อมูลสภาพทั่วไปและการวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 
             (๑)  ที่ตั้งอำเภอ  อาณาเขต  ขนาดพื้นที่ 
              อำเภอจกราช ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดนครราชสีมา  ห่างจากตัวจังหวัดตามทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 226 ประมาณ  3๖ กิโลเมตร ทางรถไฟ 40 กิโลเมตร โดยทางรถยนต์ห่างจากกรุงเทพฯ 295 กิโลเมตร 
มีพื้นท่ีท้ังหมด  583.88  ตารางกิโลเมตร  หรือ  343,125  ไร่  อำเภอจักราชตั้งอยู่ที่พิกัด ทีบี 226645 สภาพ
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงระหว่าง 140 – 240 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง บนที่ราบสูงโคราชพื้นที ่มี
ลักษณะเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก อำเภอจักราชมีอาณาเขตติดต่อกับอำเภอ
และจังหวัดใกล้เคียง  มีดังนี้   

 

 ทิศเหนือ     ติดต่อกับพื้นท่ีอำเภอโนนสูง และอำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอห้วยแถลง และอำเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย ์
 ทิศใต้          ติดต่อกับอำเภอหนองบุญมาก และอำเภอหนองกี่  จังหวัดบุรีรัมย์   
 ทิศตะวันตก     ติดต่อกับอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 
 

           (๒)  ลักษณะภูมิประเทศ  ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอจักราช มีลักษณะเป็นที่ราบสูง-ต่ำสลับซึ่งมี
ลักษณะภูมิประเทศเป็นท่ีราบสูง เรียกว่าท่ีราบโคราชโดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ย 140 – 240 
เมตร พื้นที่มีลักษระเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตกจากระดับน้ำทะเ ลปานกลาง 
พื้นที่มีลักษณะเอียงจากทิศใต้และทิศตะวันออกไปสู่ทิศเหนือและทิศตะวันตก 

 

           (๓)  ลักษณะภูมิอากาศ  สภาพอากาศตลอดทั้งปี  ในฤดูหนาว  อากาศค่อนข้างหนาว มีอุณหภูมิต่ำสุดท่ี  
๑๕ องศา เซลเซียส ส่วนฤดูร้อน อากาศร้อนจัด มีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ย  ๓๕-๔๐   องศาเซลเซียสและในฤดูฝนจะมี
ปริมาณฝนตกเฉลี่ยประมาณปีละ  501  มิลลิเมตร  และตกมากในช่วงเดือนพฤษภาถึงตุลาคม    และฝนจะทิ้งช่วง
ในกลางฤดูฝนของทุกปี  ทำให้ส่งผลต่อผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่   
       ๔. การปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในพื้นที่ 
            ๔.๑  ด้านการปกครอง  อำเภอจักราช  แบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ 
พุทธศักราช  ๒๔๕๗ รวมท้ังสิ้น 8 ตำบล 109  หมู่บ้าน ดังนี้ 

 ๑) ตำบลจกราช                      ประกอบด้วย 14 หมู่บ้าน 
 ๒) ตำบลทองหลาง     ประกอบด้วย 10 หมู่บ้าน 
 ๓) ตำบลหนองพลวง             ประกอบด้วย ๑๖ หมู่บ้าน 
 ๔) ตำบลศรีละกอ              ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน    
 5) ตำบลสีสุก                         ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน    
 6) ตำบลหนองขาม              ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน    
 7) ตำบลหินโคน                        ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน    
 8) ตำบลคลองเมือง               ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน                

๔.๒  ด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น มี 9 แห่ง  
๑) เทศบาลตำบลจกราช 
๒) องค์การบริหารส่วนตำบลจักราช 
๓) องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง 
๔) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองพลวง 
๕) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีละกอ 
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6) องค์การบริหารส่วนตำบลสีสุก 
7) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม 
8) องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน 
9) องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง 

        ๕. หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ี อำเภอจักราช  มีส่วนราชการ  หน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นท่ีเป็นจำนวนมากถือได้ว่า
เป็นศูนย์กลางการบริหารราชการของจังหวัดนครราชสีมา เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน  
ดังนี ้
            ๕.๑  ส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  มีดังนี้    

- ท่ีทำการปกครองอำเภอจักราช 
    -  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอจักราช 
    -  สัสดีอำเภอจักราช 
    -  สำนักงานเกษตรอำเภอจักราช 
    -  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจักราช 
          -  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจักราช 
     -  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอจักราช  
     -  สถานีตำรวจภูธรจักราช 
          -  สถานีตำรวจภูธรสีสุก 
     -  สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอจักราช 
     -  สำนักงานสรรพากรพื้นท่ี  สาขาอำเภอจักราช 
     -  โรงพยาบาลจักราช 
     -  สำนักงานสหกรณ์การเกษตรอำเภอจักราช 
     -  ศูนยป์ระสานงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  เขตอำเภอจักราช 
      -  สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอจักราช  

            ๕.๒  หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  มี  5  หน่วยงาน 
      ๑)  บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด  สาขาจักราช 
      ๒)  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  อำเภอจักราช 
      ๓)  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  สาขาจักราช 
          4)  ธนาคารออมสิน สาขาจักราช 
          5)  สถานีรถไฟจักราช  

             ๕.๓  ธนาคารหรอืสถาบันการเงิน 
                               ๑)  ธนาคารจำนวน  3  แห่ง  คือ  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร,        
ออมสิน,กรุงเทพ 

                      ๒)  สหกรณ์ในพื้นท่ี  มี ๑  แห่ง  คือ  สหกรณ์การเกษตรอำเภอจักราช  จำกัด      
            ๕.๔  กลุ่มองค์กรต่างๆ ในพื้นท่ี 
                           กลุ่มองค์กรชุมขนและองค์กรทางสงัคมท่ีเข้มแข็งในพื้นท่ีอำเภอจักราช มีกลุ่มประเภทกลุ่ม
ออมทรัพย์  กลุ่มสตรีแม่บ้าน  และกลุ่มอาสาสมัครสาธารณะสุขประจำหมู่บ้าน อยู่ในพืน้ท่ีทุกตำบลและหมู่บ้าน 

 
 
       ๖. ประชากร 
            ๖.๑  จำนวนประชากรทั้งหมด  6๑,361 คน จำนวนครวัเรอืนทั้งหมด  16,899  ครัวเรอืน   
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ที่มา : ข้อมูลจากสำนกัทะเบียนราษฎรอำเภอจักราช ( ณ วนัที่ ๓๐ เมษายน ๒๕60) 

       ยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอจักราช 
 

           ๑.  วิสัยทศันอ์ำเภอ 
“จักราชน่าอยู่  วิถีเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการท่องเทีย่ว  นำพาคุณภาพชีวิตท่ีดี” 
           ๒.  พนัธกิจ (Mission) 
๑)  พัฒนาสังคม  ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
๒)  ส่งเสริมการอนุรักษ์  คุ้มครอง  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๓)  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม และการบรหิารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ            
๔)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงในอำเภอไปสู่เขตพื้นท่ีติดต่อ 
๕)  พัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม และดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชวีิตท่ีดี 
๖)  ขับเคลื่อนกระบวนการมสี่วนรว่ม พัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมเอือ้อาทร และสงัคมสมานฉันท์ 
๗)  พัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์  
๘)  พัฒนาและส่งเสริมผลิตภณัฑ์ การผลิตและการแปรรูปผลิตภัณฑอ์าหาร เพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่
ประชาชนในพื้นที ่
           ๓.  เปา้ประสงค์รวม 
๑)  เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีสุขภาพอนามัยดีถ้วนหน้า 
๒)  เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์นิ  รวมท้ังดำเนินการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓)  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพิ่มข้ึน 
๔)  เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 
๕)  เพื่อให้ประชาชนได้รับบรกิารสาธารณูปโภค-สาธารณปูการที่มีคุณภาพ 
๖)  เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการอนุรักษ์ คุ้มครอง และบริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๗)  เพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริการภาครัฐให้มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๘)  เพื่อให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมเชือ่มโยงไปสู่เขตพื้นท่ีติดต่อ 
 
 
           ๔.  ประเด็นยุทธศาสตร ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การพัฒนาการเกษตรและปัจจัยแวดลอ้มในการแข่งขัน 

ตำบล/เทศบาล ครัวเรอืน 
จำนวนประชากร 

ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 
เทศบาลตำบลจักราช 2393 4124 4096 8220 

ตำบลหินโคน 1790 3383 3317 6700 
ตำบลสีสุก 2419 4343 4421 8764 

ตำบลทองหลาง 2050 3908 3993 7901 
ตำบลหนองพลวง 2210 3802 3825 7637 
ตำบลหนองขาม 2508 4759 4746 9505 
ตำบลคลองเมือง 2051 4260 4244 8504 
เทศตำบลจักราช 1478 1969 2171 4140 

รวม 16899 30548 30813 61361 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การพัฒนาสังคมเพื่อนำพาใหป้ระชาชนมีคุณชีวิตท่ีดี สังคมน่าอยู ่
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและการบรหิารจัดการน้ำอย่างบรูณา 
                                  การ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นเส้นทางรองรับการเจริญเติบโตทาง  
                         เศรษฐกจิและสงัคม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๕  :  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความสมานฉันท์  
               และปรองดองในพืน้ท่ี 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๖  :  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย  
                รายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๑  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและปัจจัยแวดลอ้มในการแข่งขัน 
                          เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 ๑)  เกษตรกรมีความรู้ความสามารถลีมีประสิทธิภาพในการผลิตและจัดการสินค้าการเกษตร 
 ๒)  เกษตรกรมีศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันทางการตลาดในสินค้าเกษตร 
    กลยุทธ ์
           กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร 
  กลยุทธ์ที่  ๒  เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดสนิค้าเกษตร 
  กลยุทธ์ที่  ๓  เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร 
  กลยุทธ์ที่  ๔  สนับสนุนเกษตรกรลดการใช้สารเคมีพืชผลทางการเกษตร 
  กลยุทธ์ที่  ๕  เพิ่มประสิทธภิาพกระบวนการผลิตและลดตน้ทุนเพื่อการแข่งขัน 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของพื้นทีก่ารปลูก
พืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ   

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๕ 

๒. จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสนิค้า
เกษตรในเชงิการค้าเพิ่มข้ึน  

๑ ผลิตภัณฑ ์ ๒ ผลิตภัณฑ ์ ๓ ผลิตภัณฑ ์ ๔ ผลิตภัณฑ ์

๓. ร้อยละของเกษตรกรท่ีมีรายได้
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

๔. ร้อยละของเกษตรกรท่ีลดการใช้
สารเคมีในการทำอาชพีเกษตรกรรม 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๒  :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมเพือ่นำพาให้ประชาชนมคีณุชีวิตที่ดีสังคมน่าอยู่ 
                                  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
๑)  ครอบครัวอบอุ่นมีภูมิคุ้มกัน ชุมชน  และสังคมมีความเข้มแข็ง 
๒)  เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
๓)  ลดความเหลือ่มล้ำทางสังคม สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคมสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐไดอ้ย่าง
ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
 
กลยุทธ ์
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กลยุทธ์ที่  ๑  เสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมในภาคประชาชนในการตอ่ต้านยาเสพติด พัฒนา
ชุมชน เพือ่ใหส้ังคมน่าอยู ่
กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนการน้อมนำหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวัน  
กลยุทธ์ที่  ๓  ดำเนินการอำนวยความเปน็ธรรมเชิงรุกท้ังในระดับอำเภอ  และหมู่บ้าน 
กลยุทธ์ที่  ๔  สร้างรายได้และเพิ่มศักยภาพของสังคมในระดับฐานรากโดยใช้แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
กลยุทธ์ที่  ๖  พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
กลยุทธ์ที่  ๗  เพิ่มประสิทธภิาพการเข้าถึงบริการทางสาธารณสุขและการตรวจสุขภาพ 
กลยุทธ์ที ่ ๘  พัฒนามาตรฐานการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษาท้ังในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัยอย่างทัว่ถึง 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและจัดสวสัดิการให้แก่
เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุและผู้ด้วยโอกาส
ทางสังคม   

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา 
ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ท่ี
เอาชนะยาเสพ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละความสำเร็จของชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในการ
เข้าถึงบริการสาธารณสุข 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. ระดับความสำเรจ็ของการจัดการแก้ไข
ปัญหาการรอ้งทุกข์ของประชาชน 

ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๕. ระดับความสำเรจ็ของการพัฒนา 
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละ ๕ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๕ ร้อยละ ๒๐ 

๖. ร้อยละการจบการศึกษาภาคบังคับและ
เข้าถึงการศึกษาในระบบ นอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอยา่งท่ัวถึง 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๓ :  ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มและการบริหารจัดการ                        
น้ำอย่างบูรณาการ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
        ๑)  การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และบริหารจัดการดิน ป่าไม้  ทรพัยากรธรรมชาติ  และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
                ๒) มีการบริหารจัดการน้ำอยา่งเป็นระบบและมีประสิทธิภาพเพือ่การอุปโภค บริโภค เกษตรกรรม 
และเพื่อปอ้งกันปัญหาอุทกภยั ภัยแล้ง  
                    ๓)  ลำน้ำชี  และแหล่งน้ำในพื้นท่ีมีการพฒันาปรับปรุงอย่างเป็นระบบ 
                    ๔)  ประชาชนในพื้นที่มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และเกษตรกรรม เพียงพอตลอดป ี
 กลยุทธ ์



๖๖ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาฟื้นฟูอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มโดยให้ประชาชนมีส่วนรว่ม 
  กลยุทธ์ที่  ๒  สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการใชน้้ำ การตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ 
  กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาปรับปรุงลำน้ำชี และแหล่งน้ำในพื้นท่ีอำเภอบ้านเหลือ่ม  
  กลยุทธ์ที่  ๔  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
  กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาระบบชลประทาน และ สนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งจัดเก็บน้ำในไร่นา 
              กลยุทธ์ที่  ๖  ผันน้ำจากลุ่มน้ำอื่นๆ และสร้างระบบโครงขา่ยการจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพ 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. พื้นที่ป่าได้รับการอนรุักษฟ์ื้นฟูให้
มีความสมบูรณ์เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๕ ร้อยละ ๘๐ 

๒. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีสว่นร่วม
ในการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณา
การ 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละของหมู่บ้านท่ีมีสว่นร่วม
ในการปลูกป่าชุมชนเพิ่มพืน้ท่ีสีเขียว
ใน พื้นที่ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๔. แหล่งน้ำในพื้นท่ีได้รับการพัฒนา
ปรับปรุง 

ร้อยละ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ ร้อยละ ๗๐ 

  
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๔  : พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อเป็นเส้นทางรองรบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
                                 และสังคม 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
  ๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคมขน เพื่อให้มีเส้นทางคมนาคมท่ีสะดวกสบาย
พร้อม ขนส่งพืชผลทางการเกษตรเพือ่รองรับการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม 
  ๒)  ประชาชนในพื้นและเขตติดต่อมีเส้นทางคมนาคมท่ีเชือ่มโยงติดต่อได้กันอยา่งสะดวกสบาย 
 กลยุทธ ์
  กลยุทธ์ที่  ๑  พัฒนาและปรบัปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเส้นทางคมนาคม 
 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

๑. จำนวนของเส้นทางคมนาคมที่
ได้รับการพัฒนาปรับปรุง 

๑๐ เส้นทาง ๑๐ เส้นทาง ๑๐ เส้นทาง ๑๐ เส้นทาง 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ ๕  :  ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเสรมิสรา้งความสมานฉันท์และ 
                                 ปรองดองในพื้นที ่
 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์



๖๗ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

  ๑)  ส่งเสริมการสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธปิไตย  
  ๒)  ประชาชนมีสว่นรว่มทางการเมืองในทุกระดับ 
  ๓)  ประชาชนมีความเลื่อมใสศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  ๔)  ประชาชนในพื้นที่มีความสมานฉันท์ปรองดอง 
 กลยุทธ ์
  กลยุทธ์ที่  ๑  ส่งเสริมการบรหิารกิจการบ้านเมอืงที่ด ี
  กลยุทธ์ที่  ๒  ส่งเสริมและสนบัสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 
  กลยุทธ์ที่  ๓  เสริมสร้างความม่ันคงของบ้านเมืองและการมีส่วนรว่มของประชาชนตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญ 
  กลยุทธ์ที่  ๔  การบริหารจัดการเครือข่ายทางสังคม 
 

ตัวชี้วัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนท่ีมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริมวิถีชวีิตแบบประชาธิปไตย 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๒. ร้อยละของประชาชนที่มีความรู้ความ
เข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

๓. ร้อยละประชาชนที่มีความรู้ความเข้าใจ
ในสิทธิหน้าท่ีของตนเองและส่วนรวม 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ๙๐ 

๓. ร้อยละของส่วนราชการ /อปท. ใน
พื้นที่ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมนิขององค์กร 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่  ๖  :  พัฒนาศักยภาพการทอ่งเทีย่วและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจายรายได้สู่ 
                                  ประชาชนในพื้นที ่
 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 ๑)  เพิ่มศักยภาพแหลง่ท่องเท่ียวเชงินิเวศ สินค้าและบริการท่องเท่ียว 
 ๒) สร้างรายได้จากการท่องเท่ียวสู่ชุมชน และยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี จากการมีงานทำ และผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
 ๓) นักท่องเท่ียวได้รับความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเท่ียว 
 
           กลยุทธ์ 
        กลยุทธ์ที่  ๑  ประสานความร่วมมือกับ ททท. เพื่อยกระดบักิจกรรมการท่องเท่ียวของอำเภอ 
และจัดระบบการตลาดส่งเสรมิการท่องเท่ียวเชิงนเิวศ 
         กลยุทธ์ที่  ๒  ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวผ่านชอ่งทางต่างๆ เช่นจัดทำคลิปการทอ่งเที่ยวลงสื่อ
โซเชี่ยว         
         กลยุทธ์ที่  ๓  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการทอ่งเท่ียวและแหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ 
                กลยุทธ์ที่  ๔  พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
(OTOP)  



๖๘ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

                      กลยุทธ์ที่  ๕  พัฒนาบุคคลกรบริการทางการท่องเท่ียว 
 

ตัวชีว้ัด 
ค่าเปา้หมาย 

พ.ศ. ๒๕๖๑ พ.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ. ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๑. จำนวนนักท่องเที่ยว/ผู้ท่ีมา
เยี่ยมเยียนเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๒๐ 

๒. ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของผลิตภัณฑ์
ชุมชน(OTOP) ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

๓. รายได้จากการท่องเที่ยว
เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

๔. บุคลากรด้านการให้บริการ
ท่องเท่ียวเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

๕. มีช่องทางการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP)เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ ร้อยละ ๑๐ 

 

1.4.7 ยุทธศาสตรอ์งค์การบรหิารส่วนตำบลหินโคน    

        วิสัยทัศน์ 

        องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพื่อแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถ่ินใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์   คาดหวังที่จะ
ให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี ้

 

          

 

ยุทธศาสตร์ 

                   คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  
รวมท้ังองค์กรต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง  ได้กำหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารสว่นตำบล  8  ด้าน  ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที ่ 1  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ยุทธศาสตร์ที ่ 2   การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่  3   การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์
ยุทธศาสตร์ที่  4   การสร้างสังคมให้มีคุณภาพท่ีดีและอยูร่่วมกันอย่างมีความสุข 
ยุทธศาสตร์ที่  5   การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานให้เกิดความสมดุลยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่  6   การบริหารราชการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ที่  7   ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯลฯ 

“คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจพอเพียง หลีกเลี่ยงอบายมุข สุขภาพดีถ้วนหนา้ ส่งเสรมิการศึกษา       
มวลประชาเป็นสุข” 
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ยุทธศาสตร์ที่  8   การพัฒนาด้านสวสัดิการสังคมและความปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 
 

        เป้าประสงค ์
(1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตร   
(๒)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมอืและประกอบการศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ด ี
(8)  ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
(9)  สนับสนุนการทำเกษตรทางเลือก  
(10)  ส่งเสริมประชาชนในทอ้งถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชวีิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อยโอกาส 
(๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นทุกระดับเพือ่ป้องกันและให้มีการปราบปรามและ  
       แก้ไขปัญหาการเสพ 
(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพิ่มสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตำบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มีคุณภาพและ  
        มาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนนุการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพื้นฐาน 
(17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 
(18)  ประสาน สนับสนุน รว่มมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
(19)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสรมิกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวฒันธรรมและประเพณีของชมุชนท้องถิ่นโคราช 
(20)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการ  
        บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี
(23)  ส่งเสริมสนับสนนุบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพ  
        ยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภยัพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และรว่มมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนธิิการกุศลและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในการ  
        เตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
(26)  ส่งเสริมสนับสนนุ และร่วมมือกับสว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการพัฒนาฟื้นฟู 
        และอนุรักษ์แหล่งนำ้ ลุ่มน้ำลำคลอง และป่าไม้ให้มคีวามอุดมสมบูรณ์     
(27)  ส่งเสริมสนับสนนุและร่วมมือกับสว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้าง 
        จิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปญัหาสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถ่ินทุกระดับ 
(28)  ส่งเสริมสนับสนนุและสร้างความร่วมมือกับสว่นราชการท่ีเกี่ยวขอ้ง  องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการจัดทำ  
        ระบบกำจัดขยะรวม 
        ตวัช้ีวัด 
(1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ำใช้สำหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
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(2)  ประชาชนในตำบลวังโพธิ์มีรายได้เพิ่มข้ึน 
(3)  โรงเรียน สพฐ. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
(4)  ศพด. 2 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมท้ังพัฒนาอาคารสถานท่ีและ ระบบ  
      บริหารจัดการ 
(5)  เด็กและเยาวชนได้รว่มกิจกรรม 
(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัตงิาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพิ่มข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทัว่ถึงและเพยีงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการชว่ยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสงัคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ดอ้ยโอกาส ผู้สอูายุ 11 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ทำกิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนได้รับการบรกิารสาธารณสุขอย่างทัว่ถึง 11 หมู่บ้าน 
(14)  จัดวางผังเมอืงขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นให้เปน็ไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างท่ัวถึง 11 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน รว่มมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น  11  หมู่บ้าน 
(18) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ท้ัง 11 หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกต้ังตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ท้ัง  11 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพและ 
        ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนรว่มการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหาร 
        กิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภยัพิบัติต่างๆ 11 หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน/ตำบลและทีมกู้ชีพกู้ภัย 
        ตำบล 11 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดอุุปกรณ์เก่ียวกับการป้องกันและการชว่ยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพือ่ทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
(27)  ส่งเสริมสนับสนนุและร่วมมือกับสว่นราชการ องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นและภาคเอกชนในการรณรงค์สร้าง 
        จิตสำนึก เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปญัหาสิ่งแวดล้อมของ 11 หมู่บา้น 
(28)  การกำจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวธิี 11 หมู่บ้าน 
        ค่าเป้าหมาย 
(1)  มีแหล่งน้ำพอเพยีงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร 
(๒)  การศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรยีนรู้ต่อเนือ่ง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
(5)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้รว่มกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเท่ียว  กีฬาและนนัทนาการของท้องถิ่น  
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(8)  องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์ิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟแูละอนรุักษ์ 
        กลยุทธ์ 
ยุทธศาสตรท์ี่  1  การพัฒนาด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 
แนวทางท่ี ๑  จัดให้มี บำรุงรกัษาทางบก ทางน้ำ ทางระบายน้ำและปรับปรุงบำรุงรักษา 
แนวทางท่ี ๒  การขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรและการกอ่สร้างอื่นๆ 
แนวทางท่ี 3  การสาธารณูปโภค - การสาธารณูปการ  
ยุทธศาสตรท์ี่  2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางท่ี  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี  ๓  การส่งเสริมและเพิ่มทักษะอาชพีของครวัเรือนและกลุ่มอาชีพ 
ยุทธศาสตร์ที่  3  การพัฒนาด้านการเกษตรอินทรีย์ 
แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางท่ี  ๒  การพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต/ผลผลิตด้านเกษตร 
แนวทางท่ี  3  การสนับสนุนส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ การสง่เสริมให้มีการรวมกลุ่มเกษตรกร 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี  5  การพัฒนาส่งเสริมปรับปรุงบำรุงดินให้มีความเหมาะสมในการผลิตสินค้าเกษตร 
ยุทธศาสตรท์ี่  4  การสรา้งสังคมให้มคีุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่น 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมท้ังกายภาพและเทคโนโลยี 
แนวทางท่ี  3 การพัฒนาสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาลการป้องกันและฟื้นฟูสุขภาพประชาชน 
ยุทธศาสตรท์ี่  5  การอนุรักษ์พัฒนาทรพัยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอ้มและพลังงานเพื่อให้เกิดความสมดุล
และย่ังยืน 
แนวทางท่ี  1  สร้างจิตสำนึกและตระหนักถึงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  2 การพัฒนาการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพษิต่างๆในท้องถิ่นและชุมชน 
แนวทางท่ี  3 การรณรงค์การกำจัดขยะมูลฝอยในชุมชนทอ้งถิ่นและการประหยัดพลังงาน 
แนวทางท่ี  4 การพัฒนาสนบัสนุนและส่งเสริมการใช้พลงังานทดแทนและวสัดุประหยดัพลังงาน 
ยุทธศาสตรท์ี่  6  การบรหิารราชการตามหลักการบรหิารจัดการบา้นเมอืงที่ดี 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้านตามหลักการบริหารบ้านเมืองทีด่ี 
แนวทางท่ี  2 ส่งเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในกการพัฒนา 
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมระบบบริการประชาชน 
แนวทางท่ี  4 พัฒนาและจัดระเบยีบชุมชน 
ยุทธศาสตรท์ี่  7  ตามแผนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและแนวนโยบายของรัฐบาล 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวดั และนโยบายผู้บหิาร 
แนวทางท่ี  1  การพัฒนาภารกิจการถ่ายโอนจากหนว่ยงานอื่น 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชวีิตท่ีดี 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชวีิตและทรัพยส์ิน 
แนวทางท่ี  5  การพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
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แนวทางท่ี  6  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนแนวนโยบายรัฐบาล 
ยุทธศาสตรท์ี่  8  ดา้นสวัสดิการสังคมและความมัน่คงปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน 
แนวทางท่ี  1  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายอุย่างทั่วถึง 
แนวทางท่ี  2 การสังคมสงเคราะห์ การพัฒนาคุณภาพชวีติเด็ก สตรี คนชราผู้ดอ้ยโอกาส ผู้ติดเชื้อเอดส์ จัดให้มีและ  
                 พัฒนาศักยภาพ ศพด. 
แนวทางท่ี  3 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชวีิตของคนทุกเพศทุกวัย ต้ังแต่เด็กแรกเกิด วัยรุ่น วัยทำงาและ 
                  วัยชรา 
แนวทางท่ี  4 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย/ความม่ันคงปลอดภัยในชวีิตและทรพัย์สิน/ลดอุบัตเิหตุจราจรทั้ง 
                 ทางบกและทางน้ำ 
แนวทางท่ี  5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านความม่ันคงและความปลอดภัยโดยส่งเสริมและสนับสนุน 
                 บทบาทการทำหน้าท่ีของตำรวจบ้าน/เจ้าหนา้ท่ี อปพร. 
        จุดยืนทางยุทธศาสตร ์
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานท่ีจำเป็นเพื่อรองรับ 
      การขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
(4)  การกำจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสว่นรว่มจากทุกภาคส่วน 
        แผนงาน 
(1)  แผนงานบริหารงานงานท่ัวไป 
(2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
(3)  แผนงานการศึกษา 
(4)  แผนงานสาธารณสุข 
(5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
(7)  แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
(8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 
(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
(๑๐)  แผนงานการเกษตร 
(๑๑)  แผนงานงบกลาง 
(12)  แผนงานการพาณชิย ์
 
 
 
 
 
 

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเตม็ คะแนนที่ได ้

1. การสรุปสถานการณ์การพฒันา 1๐ 9 

2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 7 

3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 9 

 4. แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 10 10 

 5. โครงการพัฒนา ประกอบด้วย 60 57 

    5.1  ความชัดเจนของชือ่โครงการ (5) (5) 

    5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคลอ้งกับโครงการ (๕) (5) 

    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) (5) 

    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (๕) (5) 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)มีความสอดคลอ้งกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ (๕) (4) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5) (4) 

    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (๕) (๕) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรอืการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติมั่นคง ม่ังค่ัง 
    ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ (๕) (5) 

    5.9 งบประมาณมีความสอดคล้องกับเปา้หมาย (ผลผลติของโครงการ) (๕) (5) 

    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธิีการงบประมาณ (๕) (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชีว้ดั (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะ
ได้รับ (๕) (4) 

    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รบั สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) (5) 

รวม 100 92 
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ผลการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมนิผลโครงการเพือ่ความสอดคลอ้งแผนพัฒนา
ท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรองการจดัทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis) Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณก์าร
เปล่ียนแปลงทีม่ีผลต่อการพัฒนา อย่างนอ้ยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศกัยภาพด้านเศรษฐกจิ, ดา้นสังคม, ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) 

10 9 

2. การประเมนิผลการ
นำแผนพฒันาท้องถิน่ไป
ปฏิบัติในเชิงปรมิาณ 

1) การควบคมุที่มกีารใชต้ัวเลขตา่งๆ เพื่อนำมาใช้วดัผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวดัจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนัน่เองว่า 
เป็นไปตามทีต่ั้งเปา้หมายเอาไว้หรือไม่จำนวนทีด่ำเนนิการจริงตามที่ได้
กำหนดไว้เทา่ไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มจีำนวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว ้
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนนิการ
ในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 7 

3. การประเมนิผลการ
นำแผนพฒันาท้องถิน่ไป
ปฏิบัติในเชิงคณุภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคณุภาพคอืการ
นำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพ่ือวดัวา่ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งาน
ต่างๆ ทีด่ำเนินการในพื้นที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหนา้ที่หรือไม ่ประชาชนพึงพอใจหรอืไม่ 
สิ่งของ วัสด ุครภุัณฑ ์การดำเนินการตา่งๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใชก้ารไดต้ามวตัถุประสงค์หรือไม่ ซึง่
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคยีงกบัส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/ส่ิงที่กระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนนิการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะหแ์ผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านตา่งๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมติิตา่งๆ จนนำไปสู่การ
จัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทีม่ีพื้นทีต่ิดต่อกัน 
2) วิเคราะหแ์ผนงาน งาน ที่เกดิจากด้านตา่งๆ ที่สอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ 
 

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชดัเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบดว้ยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการท่ีมีวตัถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลตุาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมี
ความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้วา่จะพัฒนาอะไร
ในอนาคต 

60 
(5) 

60 
(5) 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

วัตถุประสงค์ชดัเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนด 
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการ และเหตุผล วิธกีารดำเนนิงานต้องสอดคล้องกับวัตถปุระสงค์ 
มีความเปน็ไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

 
(5) 

 
(5) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง
งบประมาณที่ถูกต้อง 

สภาพท่ีอยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางทีต่้องไปให้ถึงเป้าหมาย
ต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเปา้หมายคืออะไร มี
ผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปา้หมาย พืน้ที่ดำเนนิงาน และระยะเวลา
ดำเนินงาน อธิบายให้ชัดเจนวา่โครงการนี้จะทำที่ไหน เร่ิมต้นในช่วง
เวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคอืกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปวา่ใครคือกลุ่มเปา้หมาย
หลัก ใครคือกลุ่มเปา้หมายรอง 

 
(5) 

 
(5) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคณุภาพชีวติที่เป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม (6) การปรับสมดลุ
และพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้เกดิความมั่นคง    
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

 
(5) 

 
(5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาต ิ

โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยดึหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง (2) ยดึคน
เป็นศูนยก์ลางการพัฒนา (3) ยดึวิสัยทัศนภ์ายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ   
20 ปี (4) ยดึเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการ
นำไปสู่การปฏิบตัิให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจงัใน 5 ปี ทีต่่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) 
การยกระดบัศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกบัดกัรายได้ปาน
กลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศกัยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูป
ระบบเพื่อสร้างสังคมสูงวยัอยา่งมคีุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมภิาคและความเปน็เมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นมิตรกบั
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินทีม่ีประสิทธิภาพ 

 
(5) 

 
(4) 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปล่ียนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู ่Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ทำน้อยไดม้าก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภค
ภัณฑ ์ไปสู่สินคา้เชิงนวตักรรม (2) เปลี่ยนจากการขบัเคลื่อนประเทศ
ด้วยภาคอตุสาหกรรม ไปสู่การขบัเคลื่อนดว้ยเทคโนโลยี ความคดิ
สร้างสรรค์และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนน้ภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึน้ รวมถึงโครงการท่ีเตมิเตม็ด้วย
วิทยาการ ความคดิสร้างสรรค์ นวตักรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และการวิจยัและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ 
เช่น ดา้นเกษตร เทคโนโลยีชวีภาพ สาธารณสุข นวัตกรรม ฯลฯ 

 
(5) 

 
(4) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมคีวามสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวดัที่ไดก้ำหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น 
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไม่สามารถแยกสว่นใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวดัที่ได้
กำหนดขึ้นที่เปน็ปัจจุบัน 

 
(5) 

 
(5) 

5.8 โครงการแก้ไขปญัหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยนื 
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีดำเนนิการภายใตพ้ื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิน่ที่พัฒนาแลว้ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

 
(5) 

 
(5) 

5.9 งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการ ใน
การจดัทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยดั (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
(4) ความเหลื่อมลำ้ในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม 
(Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

 
(5) 

 
(5) 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถกูต้องตามหลกั
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ 
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางชา่ง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มคีวามโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ 

 
(5) 

 
(5) 

5.11 มีการกำหนด
ตัวชี้วดั (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ 

มีการกำหนดดัชนีช้ีวดัผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) 
ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) 
ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพงึพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอนัเกิดจากผลของวตัถุประสงค์ที่
เกิดขึ้น สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ ์คาดวา่จะได้รบั) 

 
(5) 

 
(4) 

5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นส่ิงที่เกิดขึ้นไดจ้ริงจากการดำเนินการตามโครงการ
พัฒนา ซึง่สอดคล้องกับวตัถุประสงค์ที่ตั้งไว ้การได้ผลหรือผลท่ีเกดิขึ้น
จะต้องเท่ากับวตัถุประสงค์หรือมากกวา่วตัถุประสงค์ ซึ่งการเขยีน
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเปน็ไปได้และมีความ
เฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วดัและประเมินผล
ระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบสุิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอยา่งชัดเจน
และเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏบิัติได้ (4) เปน็เหตุเป็นผล 
สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) สง่ผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

 
(5) 

 
(5) 

 รวม 100 92 
 

ข้อคิดเหน็/ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการประเมินตวับ่งชี้การปฏิบัติงาน คะแนนท่ีได้อยูใ่นเกณฑ์ที่กำหนด 
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3. การวิเคราะห์เชิงปรมิาณ (Quantity) 
    การติดตามและประเมินผลการดำเนนิงานตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารสว่น
ตำบลหินโคน อำเภอจักราช  จังหวัดนครราชสีมา (วันที ่1 ตุลาคม 2564 – 30 กนัยายน 2565) 
 

ตารางที่ 1  จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2565)  ฉบบัแรก ถึง
ฉบับเพิ่มเตมิและเปลี่ยนแปลง ครั้งที ่2  
 

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิน่  
(พ.ศ.2561 - 2565) 

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565) 
 

โครงการ 
 

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน 106 75,665,400 

ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 119,000 

ยุทธศาสตร์ที่  3 การพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ 7 254,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพท่ีดีและอยู่รว่มกัน  
                     อย่างมีความสุข 

32 13,961,000 

ยุทธศาสตร์ที่  5 การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด 
                     ล้อมและพลังงานใหเ้กิดความสมดุลยั่งยนื 

3 80,000 

ยุทธศาสตร์ที่  6 การบริหารราชการตามหลักการบริหารจดัการ  
                     บ้านเมืองท่ีดี 

14 1,451,500 

ยุทธศาสตร์ที่  7 ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ฯลฯ 4 100,000 

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาด้านสวสัดิการสังคมและความ  
                     ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

27 2,556,000 

รวม 198 94,186,900 

 
*** รวมจำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และที่เพิ ่มเติมและ
เปลี่ยนแปลง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รวมท้ังสิ้น  198 โครงการ งบประมาณรวมท้ังสิ้น 94,186,900 บาท 
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ตารางที่ 2  ยุทธศาสตรแ์ละจำนวนโครงการที่ปรากฏในแผนพฒันาทอ้ถิ่นและจำนวนโครงการที่ไดน้ำไปปฏิบัต ิ
 

 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จำนวนโครงการ 
จำนวนโครงการที่

บรรจุในแผนพฒันา 
(พ.ศ.2561-2565) 

ปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

จำนวนโครงการที่
นำไปบรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

จำนวนโครงการ 
ทีน่ำไปปฏิบัต ิ

(ต.ค.64 – ก.ย.
65) 

ร้อยละของ
โครงการในแผนฯ
ทีน่ำไปบรรจุใน

ข้อบัญญัติ 

ร้อยละของโครงการ
ในข้อบัญญัติทีน่ำไป

ปฏิบัต ิ

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 106 
 

13 13 12.26 100 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 5 
 

4 2 80 50 

3. การพัฒนาเกษตร
อินทรีย ์

7 1 0 14.28 0 

4. การสร้างสังคมใหม้ี
คุณภาพท่ีดีและอยู่ร่วมกัน 
อย่างมีความสุข 

32 23 15 71.87 65.21 

5. การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมและพลังงานให้
เกิดความสมดุลยั่งยนื 

3 2 1 66.66 50 

6. การบริหารราชการตาม
หลักการบริหารจดัการ 
บ้านเมอืงที่ด ี

14 9 5 64.28 55.55 

7. ตามแผนการกระจาย
อำนาจใหแ้ก่ อปท.ฯลฯ 

4 3 1 75 33.33 

8. การพัฒนาด้านสวัสดิการ
สังคมและความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

27 12 6 44.44 50 

รวม 198 67 43 33.83 50.49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๙ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Quality) 
     การวัดผลเชิงคุณภาพ โดยใช้วธิีการสำรวจความพึงพอใจของผูร้ับบริการในภาพรวม โดยได้มีการประเมินความ
พึงพอใจ ซ่ึงการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชงิคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
หินโคนในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 

แบบที่ 1 แบบการประเมนิตนเอง เพื่อเป็นการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเองในเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง 
หลังจากท่ีองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดำเนินงาน 
ไม่มีการ

ดำเนินงาน 
ส่วนที ่1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ิน   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างตอ่เนื่องสม่ำเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนพัฒนาท้องถิ่น   
ส่วนที ่2 การจัดทำแผนการพัฒนาทอ้งถ่ิน   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปญัหาสำคญัของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีสว่นรว่มในการจัดทำแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพือ่ประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10.มีการกำหนดวิสัยทัศน์ ยทุธศาสตร์องค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น    
11.มีการกำหนดเป้าประสงค ์   
12. มีการกำหนดตัวชีว้ัดการพัฒนาท้องถิ่น   
13.มีการกำหนดค่าเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.มีการกำหนดกลยุทธ์การพัฒนาท้องถิ่น   
15.มีการกำหนดจุดยืนทางยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น   
16. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
17. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
18. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

 
 
 
 

 



๘๐ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แบบที่ 2 แบบการประเมนิการมีส่วนร่วมเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน 
     ขององค์การบริหารสว่นตำบลหินโคนในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ส่วนที ่1  ข้อมูลทัว่ไป 
1. เพศ  (  ) ชาย   (  ) หญิง 
2. อายุ   (  )  ต่ำกว่า 20 ปี  (  ) 20-30 ปี    (  ) 31-40 ปี 

(  ) 41-50 ปี   (  ) 51-60 ปี    (  ) มากกว่า 60 ปี 
3. การศึกษา  (  ) ประถมศึกษา  (  ) มัธยมศึกษาหรือเทียบเทา่ (  ) อนุปริญญา หรอืเทียบเท่า   

(  ) ปริญญาตร ี  (  ) สูงกว่าปรญิญาตรี   (  ) อื่น ๆ 
4. อาชีพหลัก  (  ) รับราชการ   (  ) เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   (  ) ค้าขาย-ธุรกิจส่วนตวั 

(  ) รับจ้าง   (  ) นักเรียน นักศึกษา   (  ) เกษตรกร 

(  ) อื่นๆ ระบุ…………………………. 
 
ส่วนที ่2  ความพึงพอใจตอ่ผลการดำเนนิงานขององค์การบรหิารสว่นตำบลหินโคน 
คำช้ีแจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน           
             ในภาพรวมโดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนนิงานขององค์องค์การบริหารสว่นตำบลหนิโคนในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 75.25% 24.75% 0% 

2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 75.00% 25% 0% 

3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 69.25% 30.75% 0% 

4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม 65.00% 31.43% 3.57% 

5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 69.75% 26.68% 3.57% 

6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 72.15% 27.85% 0% 

7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 75.25 24.75% 0% 

8) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 70.75% 29.25% 0% 

9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 70.25% 29.75% 0% 

 
 
 
 



๘๑ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

ส่วนที ่3  ความพึงพอใจตอ่ผลการดำเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
คำช้ีแจง : แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
             ในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยกำหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
 

              ผลการประเมินความพึงพอใจตอ่การดำเนินงานขององค์การบรหิารสว่นตำบลหินโคน รายยุทศาสตร์ 
จำนวน 8 ยุทธศาสตร์  ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.00 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.75 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.25 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.25 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.50 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 10 

รวม 8.68 
 
 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.75 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.75 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.50 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.75 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.50 

รวม 8.00 
 

 
 



๘๒ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์ 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.46 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 7.54 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.61 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.54 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.71 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 7.57 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.68 

รวม 7.58 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างสังคมให้มีคุณภาพที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.50 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.25 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.75 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.00 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.25 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.25 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.50 

รวม 8.18 
 
 
 
 
   
 
 
 



๘๓ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและพลังงานเพื่อให้เกิดความ

สมดุลย่ังยืน 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.25 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.75 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.50 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.75 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.75 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 

รวม 7.94 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.50 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.75 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 8.50 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.25 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.75 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 

รวม 8.21 

 

 

 

 



๘๔ 
 

รายงานผลการตดิตามและประเมนิผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นและ

แนวนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและนโยบายผู้บริหาร 
ความพึงพอใจ คะแนน      

(10 คะแนน) 
1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 7.75 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.50 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 7.75 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.50 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 7.75 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.25 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.00 

รวม 8.00 

  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านสวัสดิการสังคมและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ความพึงพอใจ คะแนน      
(10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.75 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.00 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.25 
4) มีการรายงานผลการดำเนนิงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 7.75 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 7.50 
6) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด 8.25 
7) ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9.00 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้บัจากการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 8.50 

รวม 8.25 

  

5. การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan(www.dla.go.th) 
 

http://www.dla.go.th/

