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ส่วนที ่๑ 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

--------------------------------- 
 
ลักษณะท่ัวไปของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
 

๑.  สภาพทั่วไป 
 

ประวัติความเป็นมา 
    สภาต าบลบ้านใหม่  ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  เมื่อวันที่  ๒๙  มีนาคม  

๒๕๓๙  เดิมมีหมู่บ้าน จ านวน  ๑๙  หมู่บ้าน  และต่อมาได้แบ่งแยกเป็นต าบลสุรนารี จ านวน  ๘  หมู่บ้าน ต าบล
บ้านใหม่จึงเหลือหมู่บ้านเพียง ๑๑ หมู่บ้าน และเม่ือปี  ๒๕๔๔  ได้มีการแบ่งแยกหมู่บ้าน หมู่ที่  ๔  บ้านมะขาม
เฒ่า  เพ่ิมเป็นหมู่ที ่ ๑๒  บ้านมะขามเฒ่าพัฒนา  จึงมีพ้ืนที่การปกครอง  จ านวน  ๑๒  หมู่บ้าน 

 ต่อมาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่  ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลบ้านใหม่  เมื่อวันที่  24  
สิงหาคม  2555 

 
การปกครอง 

  ต าบลบ้านใหม่  มีการปกครอง แบ่งออกเป็น  ๒  รูปแบบ  คือการปกครองส่วนภูมิภาคแบ่ง
เขตการปกครองเป็น  ๑๒  หมู่บ้าน  แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าปกครอง และมีก านันเป็น
ผู้บังคับบัญชาสูงสุดในต าบล  ตามพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองท้องที่  พ.ศ.  ๒๕๔๗  ส่วนการปกครอง
รูปแบบที่สอง  คือ การปกครองส่วนท้องถิ่น  มีเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ท าหน้าที่บริหารงานราชการในเรื่องของ
การบริหารการพัฒนาต าบลบ้านใหม่ 
 
    ๑.1  ที่ตั้งเทศบาลต าบลบ้านใหม่  

 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอ าเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา    และอยู่ห่าง
จากที่ว่าการอ าเภอเมืองนครราชสีมา  ประมาณ  ๗.๕  กิโลเมตร   

ทิศเหนือ  ติดต่อกับต าบลสีมุม  และต าบลปรุใหญ่ อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานไม้ข้ามล าตะคอง บ้านหัวสิบหมู่ที่
๓ ต าบลบ้านใหม่ บริเวณ  RS -๒๒๓๕๖๓ ไปทางทิศตะวันออกตามแนวล าตะ
คองฝั่งด้านทิศเหนือ  สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามล าตะคอง บ้านก าทวด หมู่ที่  
๘ ต าบลบ้านใหม่  บริเวณพิกัด  SB - ๘๑๙๕๗๓  รวมระยะทางด้านทิศเหนือ
ประมาณ  ๕  กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก  ติดต่อกับต าบลปรุใหญ่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา โดย
มีแนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามล าตะคอง  บ้านค าทวด หมู่ที๘่ ต าบล
บ้านใหม่  บริเวณพิกัด  SB - ๘๑๙๕๗๓   ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ตามแนว
ถนนคอนกรีตด้านฟากทิศตะวันออก  บริเวณพิกัด  SB – ๘๓๑๕๗๒  ตัดผ่านล า
ปรุไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  และตัดผ่านถนนมุขมนตรี บริเวณพิกัด SB- 
๘๒๘๕๖๕ ไปทางทิศใต ้สิ้นสุดที่บ้านศีรษะละเลิง หมู่ที ่๗ ต าบลบ้านใหม่  หลัก
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เขตเทศบาลที่ ๑๓ บริเวณริมทางรถไฟฟากด้านทิศใต้ บริเวณพิกัด SB - 
๘๒๗๕๕๙  รวมระยะทางด้านทิศตะวันออกประมาณ  ๓  กิโลเมตร 

 
ทิศใต้  ติดต่อกับต าบลสุรนารี อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา โดยมี

แนวเขตเริ่มต้นจาก บ้านศีรษะละเลิง  หมู่ที ่๗ ต าบลบ้านใหม่  หลักเขตเทศบาล
ที ่๑๓ บริเวณริมทางรถไฟฟากด้านทิศใต้  บริเวณพิกัด SB - ๘๒๗๕๕๙ 

   ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวทางรถไฟฟากด้านทิศใต้ ระยะทางประมาณ 
๒.๕ กิโลเมตร ถึงหลักเขตเทศบาลที่  ๑๒ บริเวณพิกัด SB - ๘๐๖๕๕๔ ไปทาง
ทิศใต ้ตามแนวก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะทางประมาณ  ๐.๕๐ กิโลเมตร 
ถึงถนนมิตรภาพ (นครราชสีมา - กรุงเทพฯ) บริเวณพิกัด SB - ๘๐๑๕๔๗ ไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวกึ่งกลางถนนมิตรภาพ ระยะทางประมาณ ๓ 
กิโลเมตร สิ้นสุดที่สะพานคอนกรีตข้ามล าห้วยยาง  บ้านยางน้อย  หมู่ที ่  ๑๑ 
ต าบลบ้านใหม่ บริเวณพิกัด  SB - ๗๘๓๕๓๙  รวมระยะทางด้านทิศใต้ประมาณ  
๖  กิโลเมตร 

ทิศตะวันตก  ติดต่อกับต าบลโคกกรวด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
โดยมี แนวเขตเริ่มต้นจากสะพานคอนกรีตข้ามล าห้วยยาง  บ้านยางน้อย  หมู่ที ่ 
๑๑  ต าบลบ้านใหม่  บริเวณพิกัด SB - ๗๘๓๕๓๙ ไปทางทิศเหนือ ตามแนวล า
ห้วยยางฝั่งด้านทิศตะวันตก  สิ้นสุดที่สะพานไม้ข้ามล าตะคอง บ้านหัวสิบ หมู่ที ่ 
๓ ต าบลบ้านใหม่  บริเวณพิกัด  RS - ๒๒๓๕๖๓  รวมระยะทางด้านทิศตะวันตก
ประมาณ ๔ กิโลเมตร 

  เนื้อที ่  
   พ้ืนที่ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  โดยประมาณ  ๑๙.๕๕  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ   

๑๒,๒๑๘.๗๕  ไร่  
 

๑.2    ลักษณะภูมิประเทศโดยท่ัวไป   
สภาพพ้ืนที่ของต าบลบ้านใหม่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  ดินส่วนใหญ่มีสภาพเป็นดินเค็ม  และหน้า

ดินถูกชะล้างมีบางพ้ืนที่เท่านั้นที่ท าการปลูกพืชได้ 
 
3. ประชากร 

ตารางแสดงพื้นที่ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่  แยกตามหมู่บ้าน 
 

หมู่ที่ /ชื่อหมู่บ้าน 
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์จริง 

ตารางกิโลเมตร ไร่ 
๑. บ้านใหม่ ๑.๕๒ ๙๕๐ 
๒. บ้านใหม่ ๑.๙๘ ๑,๒๓๘ 
๓. บ้านหัวสิบ ๑.๕๒ ๙๕๐ 
๔. บ้านมะขามเฒ่า ๑.๕๐ ๙๓๘ 
๕. บ้านภูเขาลาด ๑.๕๕ ๙๖๙ 
๖. บ้านส าโรง ๑.๓๔ ๘๓๗.๗๕ 
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๗. บ้านศีรษะละเลิง ๑.๔๐ ๘๗๕ 
๘. บ้านค าทวด ๑.๖๗ ๑,๐๔๓ 
๙. บ้านส าโรง ๑.๐๘ ๖๗๕ 
๑๐.บ้านศีรษะละเลิง ๑.๔๘ ๙๒๕ 
๑๑.บ้านยางน้อย ๓.๐๕ ๑,๙๐๖ 
๑๒.บ้านมะขามเฒ่าพัฒนา ๑.๔๖ ๙๑๒ 

รวม ๑๙.๕๕ ๑๒,๒๑๘.๗๕ 
 

3.1  จ านวนหมู่บ้าน ๑๒ หมู่  แบ่งเป็น จ านวนหมู่บ้านในเขต  ทต.เต็มทั้งหมู่บ้าน ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่ 
 หมู่ที ่ ๑  บ้านใหม่        มีจ านวน      221 ครัวเรือน 
 หมู่ที ่ ๒  บ้านใหม่       มีจ านวน      840    ครัวเรือน  
 หมู่ที ่ ๓  บ้านหัวสิบ    มีจ านวน      159    ครัวเรือน    
 หมู่ที ่ ๔  บ้านมะขามเฒ่า    มีจ านวน      750     ครัวเรือน          
 หมู่ที ่ ๕  บ้านภูเขาลาด       มีจ านวน    ๑,310     ครัวเรือน   
 หมู่ที ่ ๖  บ้านส าโรง            มีจ านวน      ๕71     ครัวเรือน   
 หมู่ที ่ ๗  บ้านศรีษะละเลิง            มีจ านวน      ๓80     ครัวเรือน   
 หมู่ที ่ ๘  บ้านค าทวด                 มีจ านวน      ๓45     ครัวเรือน 
 หมู่ที ่ ๙  บ้านส าโรง        มีจ านวน      946     ครัวเรือน       
           หมู่ที ่๑๐ บ้านศรีษะละเลิง            มีจ านวน      741     ครัวเรือน 
 หมู่ที ่๑๑ บ้านยางน้อย            มีจ านวน      395    ครัวเรือน    
 หมู่ที ่๑๒ บ้านมะขามเฒ่า            มีจ านวน      311     ครัวเรือน   

 
   จ านวนครัวเรือนและจ านวนประชากร 

- จ านวนครัวเรือน     ทั้งหมด    6,969   ครัวเรือน  
- จ านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง    ทั้งหมด  ๑๓,๓๔๔   คน 
- จ านวนประชากรทั้งสิ้น    ๑8,583   คน    แยกเป็น  
               ชาย    ๘,739  คน    
               หญิง   ๙,844 คน   

มีความหนาแน่นเฉลี่ย  923 คน/ตารางกิโลเมตร 

3.2 จ านวนประชากรแยกชาย หญิง  ดังนี้ 
            หมู่ที ่ ๑  บ้านใหม่    เพศชาย    322 คน    เพศหญิง   358     คน   รวม   ๖80  คน  
            หมู่ที ่ ๒  บ้านใหม่     เพศชาย    831 คน    เพศหญิง    930     คน   รวม    ๑,761  คน          
            หมู่ที ่ ๓  บ้านหัวสบิ  เพศชาย    301 คน    เพศหญิง     ๒92   คน   รวม    ๕93  คน         
            หมู่ที ่ ๔  บ้านมะขามเฒ่า เพศชาย    918  คน    เพศหญิง   ๑,๐81   คน  รวม ๑,999  คน           
             หมู่ที ่ ๕  บ้านภูเขาลาด   เพศชาย ๑,545  คน   เพศหญิง    ๑,785  คน   รวม ๓,330  คน 
             หมู่ที ่ ๖  บ้านส าโรง        เพศชาย    ๖54 คน   เพศหญิง     ๗74    คน   รวม ๑,428  คน             
             หมู่ที ่ ๗  บ้านศรีษะละเลิง เพศชาย   456  คน   เพศหญิง      518   คน   รวม    974  คน       
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             หมู่ที ่ ๘  บ้านค าทวด       เพศชาย    ๕75  คน  เพศหญิง     ๖12   คน    รวม ๑,187  คน                                

หมู่ที ่ ๙  บ้านส าโรง       เพศชาย ๑,231  คน   เพศหญิง    ๑,335 คน    รวม ๒,566  คน      
            หมู่ที ่ ๑๐  บ้านศรีษะละเลิง  เพศชาย ๘70  คน    เพศหญิง     ๑,๐81 คน    รวม ๑,๙51  คน 

หมู่ที ่ ๑๑  บ้านยางน้อย    เพศชาย    535  คน   เพศหญิง    550    คน    รวม  1,085  คน 
            หมู่ที ่ ๑๒  บ้านมะขามเฒ่า เพศชาย   ๕๐1  คน   เพศหญิง    ๕28    คน    รวม  ๑,๐29  คน  
 

4  สภาพทางสังคม 
4.๑  การศึกษา 

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา        จ านวน ๑   แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา      จ านวน ๔       แห่ง 
-   โรงเรียนอาชีวศึกษา      จ านวน ๑   แห่ง 
-  ศูนย์การเรียนชุมชน  ทต.     จ านวน ๑    แห่ง 
-   ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   ๑๑        แห่ง 
-   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต. บ้านใหม่    จ านวน    ๑         แห่ง 

4.2  การสาธารณสุข 
-  ศูนย์สุขภาพชุมชนประจ าต าบล     จ านวน   ๒     แห่ง 
-  อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   ๑๒๐     คน 
-  ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน    จ านวน     ๑๒       แห่ง 
-  อัตราการมีส้วมราดน้ า   ร้อยละ ๑๐๐ 

4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
-  มีป้อมยามต ารวจ    

 
4.5  สถาบันและองค์กรศาสนา 

-  วัด / ส านักสงฆ ์        
 จ านวน ๗   แห่ง 
-  โบสถ ์          
 จ านวน ๖           แห่ง 

5.  การบริการพื้นฐาน 

  5.๑  การคมนาคม   
ปัจจุบันในเขตต าบลบ้านใหม่ มีการจราจรหนาแน่น ยานพาหนะชนิดต่างๆผ่านในพ้ืนที่เป็นจ านวนมาก  

โดยมีเส้นทางคมนาคมที่ส าคัญ  คือ 
-  ทางรถไฟ สายอุบล – กรุงเทพมหานคร ตัดผ่านต าบลบ้านใหม่  จากทิศตะวันออกไปทางทิศ 

ตะวันตก 
- ถนนลาดยางแยกจากถนนบายพาดสามแยกปักธงชัย – ขอนแก่น  ตัดผ่านต าบลบ้านใหม่ไปสิ้นสุดที่

วัดหนองเป็ดน้ าต าบลโคกกรวดเชื่อมกับถนนมิตรภาพ  ระยะทาง  ๘  กิโลเมตร  ใช้เป็นเส้นทางท่ีส าคัญ  ในการ
ติดต่อระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กครบทุกหมู่บ้าน  ส่งผลให้การคมนาคมมี
ความสะดวก สบายมากข้ึน  แต่ยังมีบางส่วนที่ยังเป็นถนนหินคลุกและลูกรัง 
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5.2  การไฟฟ้า 
ประชากรต าบลบ้านใหม่  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกหลังคาเรือน  แต่บางส่วนต้องพ่วงกับบ้านใกล้เคียง  ซ่ึง

จ าเป็นจะต้องขยายเขตไฟฟ้าให้ทั่วถึง  เพ่ือให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ได ้เช่น  วิทยุ โทรทัศน์  
และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน  ระบบไฟฟ้าสาธารณะในแหล่งชุมชน  และถนนสายหลักในทุกหมู่บ้านยังมี
ไม่ทั่วถึง 
 

 5.3  แหล่งน้ าตามธรรมชาติ  เป็นล าห้วย  จ านวน  ๓  สาย 
ต าบลบ้านใหม่มีแหล่งน้ าที่เป็นล าน้ าขนาดเล็กไหลผ่านที่แยกมาจากล าตะคอง คือ คลองมะค่า  คลอง

ชลประทาน  และล าปรุ  ซึ่งส่วนใหญ่เกษตรกรที่มีพ้ืนที่ในบริเวณนี้ใช้แหล่งน้ าดังกล่าวในการท านาปี ,นาปรัง , 
สวนไม้ผล , พืชผัก และไม้ดอก (นาบัว)  ส่วนที่พ้ืนที่บริเวณอ่ืนต้องอาศัยน้ าฝน   

  5.3.1  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
-  เขื่อนกั้นน้ า       จ านวน ๑ แห่ง 
-  สระน้ า       จ านวน ๘ แห่ง 
-  บ่อน้ าตื้น       จ านวน ๓ แห่ง 
-  ระบบประปาหมู่บ้าน      จ านวน ๓ แห่ง   
(บ้านหัวสิบ , บ้านมะขามเฒ่า,บ้านยางน้อย) 
 

 5.5  การโทรคมนาคม 
การสื่อสารโทรคมนาคมในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้รับความสะดวกทุกหมู่บ้าน ดังนี้  ในต าบลบ้านใหม่มี
ระบบโทรศัพท ์  โทรศัพท์ประจ าบ้าน  จ านวน  ๒,๒๖๓  ครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ  ๔๙.๔  มีโทรศัพท์
สาธารณะ  จ านวน  ๑๐  จุด  คิดเป็นร้อยละ  ๘๓.๓๓  ของหมู่บ้านทั้งต าบล   
 
6.สภาพทางเศรษฐกิจ 

อาชีพของประชากรในเขตเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประชากรที่ประกอบอาชีพการเกษตรส่วนใหญ่จะท านาเป็นอาชีพหลักและพ้ืนที่ท านาจะเป็นพื้นที่ท่ีทั้ง

อาศัยน้ าฝนและอยู่ในเขตชลประทาน  จึงท านาได้ปีละ  ๑ - ๒ ครั้ง พันธุ์ข้าวที่เกษตรกรใช้เพาะปลูกส่วนใหญ่ 
ได้แก่  ข้าวเหลืองปะทิว  ขาวตาแห้ง ขาวดอกมะลิ ๑๐๕ และพันธุ์พ้ืนเมือง   และมีการปลูกพืชผัก  ไม้ผล ไม้
ดอกไม้ประดับ  การท านาบัว การเลี้ยงปลากินพืชและสัตว์  รวมทั้งการจัดท าไร่นาสวนผสม  อาชีพรองได้แก่  
การเลี้ยงสัตว์ เช่น ไก่พ้ืนบ้าน ไก่เนื้อ เป็ดเนื้อ โคเนื้อ เป็นต้น เมื่อเกษตรกรว่างจากการท ากิจกรรมการเกษตร
แล้วจะไปรับจ้างทั่วไป  ส่วนคนในวัยหนุ่มสาวจะออกไปท างานในโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดนครราชสีมา
และต่างจังหวัด    และ ประกอบอาชีพอ่ืน ๆ 

 

หน่วยธุรกิจในเขตต าบลบ้านใหม่ 
๑. ปั๊มน้ ามันและก๊าซ     จ านวน     ๕  แห่ง 
๒. โรงงานอุตสาหกรรม    จ านวน     ๑  แห่ง 
๓. ร้านค้าขนาดเล็ก, ร้านอาหารตามสั่ง,ร้านขายช า  จ านวน  142   แห่ง 
๔. ร้านอาหารขนาดใหญ่    จ านวน     7  แห่ง 

       5. ร้านเกมส์     จ านวน     5      ร้าน 
       6. ร้านซ่อมมอเตอร์ไซด์    จ านวน       8        ร้าน 
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       7. อู่ซ่อมรถยนต์     จ านวน     8       แห่ง 
       8. ร้านเสริมสวย, ร้านตดัผมชาย   จ านวน      25      ร้าน 
       9. ร้านขายวัสดุก่อสร้าง    จ านวน        9       ร้าน 
 

 
การประกอบอาชีพการเกษตรของต าบลบ้านใหม่   
ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรถไถเดินตามเป็นของตนเอง  มีบางรายที่มีพ้ืนที่ท าการเกษตรน้อยหรือเช่านาท า  

จะต้องจ้างเพ่ือนบ้านหรือญาติพ่ีน้องไถให้ในอัตราไร่ละ ๓๕๐-๕๐๐  บาท  ส่วนค่าแรงในการประกอบอาชีพ
การเกษตร  ค่าแรงวันละ  ๑๕๐-๒๐๐ บาท/คน/วัน  ค่าแรงงานในภาคอุตสาหกรรม  ค่าแรงขั้นต่ าวันละ  ๑๔๗  
บาท/คน/วัน  

            การถือครองท่ีดิน  เพื่อการเกษตร   
สิทธิในที่ดินของเกษตรกรต าบลบ้านใหม่  ส่วนใหญ่มีเอกสารสิทธิ์  ประเภทโฉนดร้อยละ  ๗๐  และ

เป็น  นส. ๓ ก  ร้อยละ  ๓๐   
 

การใช้ที่ดิน 
ตามพ้ืนที่ภูมิศาสตร์ของต าบลบ้านใหม่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบ  การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ในการท า

การเกษตรก็คือการท านาในฤดูฝน  การประมงและปลูกผักในฤดูแล้งคิดเป็นร้อยละ  ๖๔ ของพ้ืนที่ทั้งหมด  ส่วน
ที่ดอนใช้เป็นที่อยู่ อาศัยและท าการปลูกไม้ผลและเลี้ยงสัตว์คิดเป็นร้อยละ  ๓๖  ของพ้ืนที่ทั้งหมด 

 

ระบบการผลิต 

แสดงการปลูกพืช / เลี้ยงสัตว์ / ประมงในรอบปี 
 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าวนาปี 

ข้าวนา 

ปรัง 

สัตว์ปีก 

โคเนื้อ  
ประมง 
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ปฏิทินกิจกรรมการปลูกข้าวนาปี 
 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การเตรียมดิน 

-ไถดะ 

-ไถแปร                                                                      

การเตรียมกล้า 

ปักด า / หว่าน 

ปุ๋ยรองพ้ืน 

ปุ๋ยแต่งหน้า 

ก าจัดวัชพืช 

ก าจัดศัตรูพืช 

เก็บเก่ียว 

ตาก 

สีฟัด 

จ าหน่าย 
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ปฏิทินการเลี้ยงสัตว์ปีก / รุ่น 
กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

เตรียมโรงเรือน 

เตรียมวัสดุ 

อุปกรณ์ 

เตรียมพันธ์ 

อาหารเสริม 

ให้วัดซีน 

จ าหน่าย 

            

ตารางแสดงการปลูกพืชเศรษฐกิจและการประมงของต าบลบ้านใหม่ 
 

ที ่ ชื่อบ้าน ข้าว พืชผัก ไม้ผล 
ไม้ดอกไม้ บ่อเลี้ยงปลา 
ประดับ (บ่อ) 

๑. บ้านใหม่ 426 25 ๑๑ - ๒๔ 
๒. บ้านใหม่ 447 14 18 - ๑๖ 
๓. หัวสิบ 220 ๕ ๖ 1 ๑๕ 
๔. มะขามเฒ่า 268 20 ๑๔ 4 ๔๐ 
๕. ภูเขาลาด 300 ๒ ๑๘ 1 ๑๐ 
๖. ส าโรง - - ๒๕ - - 
๗. ศีรษะละเลิง - - 7 - - 
๘. ค าทวด 170 11 ๓๖ 8 ๑๒ 
๙. ส าโรง - - ๒๐ - - 

๑๐. ศีรษะละเลิง 7 - 28 - - 
๑๑. ยางน้อย 184 8 ๑๐ 6 ๗ 
๑๒. มะขามเฒ่าพัฒนา 518 31 ๘ - ๕๗ 

รวม 2,540 116 ๒01 24 ๑๘๑ 
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ตารางแสดงชนิดและจ านวนการเลี้ยงสัตว์ภายในต าบลบ้านใหม่ 

 

ที ่ ชนิดสัตว์เลี้ยง จ านวน (ตัว) 

๑. โคพ้ืนเมือง ๒7๔ 
๒. โคลูกผสม 40 
๓ สุกร 80 
๔. ไก่พ้ืนเมือง 3,936 
๕. ไก่เนื้อ 230 
๖. ไก่ไข่ 324 
๗. เป็ดเทศ 500 
๘. เป็ดไข่ 1,973 

 
เทคโนโลยีการผลิตและผลผลิต 
-  ข้าว  ผลผลิตเฉลี่ยข้าว  ๕๒๐  กิโลกรัมต่อไร่  ราคากิโลกรัมละ  ๗ - ๑๐  บาท  เกษตรกรจะน าผลผลิต

ข้าวที่ได้ไปจ าหน่ายให้กับสหกรณ์การเกษตรและโรงสีข้าว   จ านวน  ๕๗๓  ราย   
-  พืชผัก  (หอมแบ่ง)  เกษตรกรที่ปลูกหอม  ผลผลิตเฉลี่ย  ๒,๐๐๐ – ๒,๒๐๐  กก./ไร่  เกษตรบางรายจะ

น าไปจ าหน่ายเอง  และพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน 

ต้นทุนการผลิตข้าวนาปี 

ล าดับ รายการ/ไร่ 
นาด า 
 (บาท) 

นาหว่าน 
(บาท) 

หมายเหตุ 

๑. 
๒. 

 

 
 

๓. 
๔. 
 
 
 

๕. 
 
 
 
 
 

๖. 
 

ค่าเมล็ดพันธ์ 
ค่าเตรียมดิน 
- ไถดะ ๑ ครั้ง ๓๘๐ บาท 
- ไถแปร ๑ ครั้ง 380 บาท 
ค่าเตรียมต้นกล้า 
ค่าแรงปักด าและหว่าน 
- นาด า ๔ คน คนละ 300 บาท 
- นาหว่าน ๑ คน หว่านได ้๕ ไร่ 
ค่าปุ๋ย 
- ครั้งที ่๑ สูตร ๑๖ - ๒๐ – ๐ 
๓๐ กก. ๆ ละ ๑6  บาท 

- ครั้งที ่๒ สูตร ๔๖ – ๐ – ๐ 
  30 กก. ๆ ละ ๑8 บาท 
ก าจัดวัชพืช 
เก็บเก่ียว ๔ คน/ไร่ คนละ 300 บาท 
 

๒๐๐ 
๗๖๐ 

 
 

๓๕๐ 
  1,200 

 
 
 

480 
 

540 
 

3๘๐ 
1,20๐ 

625 
760 

 
 

- 
60 

 
 
 

480 
 

5๔๐ 
 

5๐๐ 
1,200 

 

ค่าเตรียมกล้า 
ค่าจ้างถอนกล้า ๑ ไร่ 
ผลผลิตเฉลี่ย 800 กก./ไร่ 
ราคา กก. ละ 7 บาท 
เป็นเงิน 5,๖๐๐ บาท 
ก าไรสุทธิ  
5,๖๐๐ – 5,1๑๐  =  490 
บาท (นาด า) 
5,๖๐๐ – 4,165 = 1,435 
บาท 
(นาหว่าน) 
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เครื่องจักรกลการเกษตร  มีดังนี้  

 ๑. รถไถเดินตาม      จ านวน   ๑70   คัน 
 ๒. เครื่องนวดข้าว     จ านวน       2   เครื่อง 
 ๓.  เครื่องสูบน้ า      จ านวน    ๒4๐  เครื่อง 
 ๔.  โรงส ี      จ านวน        3  โรง 
 ๕.  รถเก่ียวข้าว      จ านวน        ๓  คัน 
 

แหล่งสินเชื่อเพื่อการเกษตร  มีดังนี้ 
๑. ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  ร้อยละ  8๐ 
๒. กองทุนหมู่บ้าน      ร้อยละ   ๕ 
๓. ธนาคารพาณิชย์      ร้อยละ   5 
๔. นายทุน       ร้อยละ   5 
๕. ญาติพ่ีน้อง  เพ่ือนบ้าน     ร้อยละ   ๕ 

 
 

ข้อมูลทางการตลาดในการประกอบอาชีพการเกษตร 
๑. ข้าว  เกษตรกรจะน าผลผลิตไปจ าหน่ายให้ตลาดท้องถิ่น  โรงสีข้าวเอกชน  อีกส่วนหนึ่งจะจ าน า

ข้าวกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  เพ่ือรอราคาสูงขึ้น 
๒. พืชผัก  จะมีพ่อค้ามารับซื้อในหมู่บ้าน บางส่วนเกษตรกรจะน าไปจ าหน่ายเอง   ในเขตตลาด

ประปา  ตลาดแม่กิมเฮง  ร้านค้าในหมู่บ้านและต าบล 
๓.  ไม้ผล  เกษตรกรจะน าไปจ าหน่ายที่ตลาดสุระนคร  ตลาดจอหอ  ตลาดประปา 
๔. ไม้ดอก (ดอกบัว)  จะมีพ่อค้ามารับซื้อถึงบ้าน  บางส่วนก็จ าหน่ายเป็นดอกสดน าไปส่งแม่ค้าที่ตลาด

ประปา  ตลาดแม่กิมเฮง  และตลาดสามแยกปักธงชัย 
 

ข้อมูลทางการตลาดเกี่ยวกับปศุสัตว์ 
๑. โคเนื้อ  มีพ่อค้ามารับซื้อ  และจะน าไปขายที่ตลาดนัดโค – กระบือ 
๒.  โคนม  จะน าผลผลิตไปส่งที่สหกรณ์การเกษตรอ าเภอขามทะเลสอ 
๓. ไก่พ้ืนเมือง  มีพ่อค้ามารับซื้อ  และเกษตรกรน าไปจ าหน่ายเองที่ตลาดประตูผี  ตลาดประปา  

ตลาดแม่กิมเฮง  และตลาดหัวรถไฟ 
๔.  การประมง  มีพ่อค้ามารับซื้อ และเกษตรกรน าไปจ าหน่ายเองที่ตลาดประตูผี  ตลาดประปา  

ตลาดแม่กิมเฮง  และตลาดหัวรถไฟ 
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9  ข้อมูลอ่ืนๆ 
  9.๑  ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 

-  ไม่มี 

  9.2  มวลชนจัดตั้ง 
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน    จ านวน   ๑๒๐   คน 
- กลุ่มออมทรัพย์             
 จ านวน     120   คน 
- กลุ่มเกษตรกร         
 จ านวน     320  คน 
-  กลุ่มอาชีพ          
 จ านวน      10   คน 

 

10.ศักยภาพในต าบล 
ศักยภาพของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
(๑) จ านวนบุคลกร 

ต าแหน่งในส านักปลัด ทต.      จ านวน    ๑7  คน 
ต าแหน่งในกองคลัง         จ านวน   7  คน 
ต าแหน่งในกองช่าง         จ านวน      8  คน 
ต าแหน่งในกองสาธารณสุขฯ      จ านวน      ๓     คน 
ต าแหน่งในกองการศึกษา      จ านวน      3      คน 
พนักงานจ้างตามภารกิจ       จ านวน    21  คน 
พนักงานจ้างทั่วไป        จ านวน    38     คน 

(๒)  ระดับการศึกษา 
ประถมศึกษา         จ านวน    16  คน 
มัธยมศึกษา          จ านวน    23  คน 
ปวช.          จ านวน      2   คน 
อาชีวศึกษา/ปวส.         จ านวน     8   คน 
ปริญญาตรี          จ านวน    42  คน 
ปริญญาโท        จ านวน      6     คน 

(๓)  รายได้ของเทศบาล 
ประจ าปีงบประมาณ   ๒๕๕8      จ านวน     80,896,312.63     บาท     
 แยกเป็น 
รายได้ทีเ่ทศบาลจัดเก็บเอง   จ านวน       2,469,089.38  บาท 
รายได้ที่ส่วนราชการต่าง ๆ จัดเก็บให้  จ านวน     41,636,037.446    บาท 
รายได้ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาตๆ จ านวน       1,699,497.00    บาท 
รายได้จากทรัพย์สิน    จ านวน         352,944.79     บาท 
รายได้เบ็ดเตล็ด    จ านวน           87,000.00     บาท 
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เงินอุดหนุนจากรัฐบาล    จ านวน  21,358,045.00     บาท 
 

ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ 
๑.    การรวมกลุ่มของประชาชน  มีทั้งหมด  2  กลุ่ม  แยกเป็นประเภท  ดังนี้ 

-  กลุ่มอาชีพ     จ านวน    1  กลุ่ม 
-  กลุ่มอ่ืนๆ (ศูนย์สาธิตการตลาด)    จ านวน    ๑  กลุ่ม 

๒.     จุดเด่นของพ้ืนที่ (ที่เอ้ือต่อการพัฒนาต าบล) 
มีพ้ืนที่บางส่วนเป็นพื้นที่ราบลุ่มเหมาะในการพัฒนาทางการเกษตร เนื่องจากมีคลอง

ชลประทานที่น้ าไหลผ่านตลอดทั้งปี ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกก็เป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มีล าปรุซึ่งเป็นล าน้ า
ธรรมชาติตลอดล าปรุเป็นสวนผลไม้ พืช ผัก ต่างๆ  
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ส่วนที ่ ๒ 
 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557-2560 
1. ผลการด าเนินงานของเทศบาลบ้านใหม่ 

1.๑ การด าเนินงานด้านเศรษฐกิจ 
สนับสนุนกิจกรรมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ  สนับสนุนกิจการร้านค้าชุมชน การจัดตั้งกองทุนและการส่งเสริม

อาชีพยกระดับรายได้ของประชาชนให้มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ 
1.๒ การด าเนินงานด้านสังคม   

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการจัดท าโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและโครงการ
มวลชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติดร่วมกันสถานีต ารวจภูธรต าบลโพธิ์กลาง การบรรเทาสาธารณภัยและเสริมสร้าง
ความเข็มแข็งของชุมชน ส่งเสริมเวทีประชาคมหมู่บ้าน/ต าบล 

1.๓ การด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ เพ่ืออ านวยความสะดวกสบายให้แก่

ประชาชน 
1.๔ การด าเนินงานด้านแหล่งน้ า 

จัดหาแหล่งน้ าเพื่อการบริโภค อุปโภคและเพ่ือการเกษตร โดยการขุดลอกคลองส่งน้ าเข้าสู่พื้นที่ท า
การเกษตรของประชาชน และขยายเขตประปาหมู่บ้าน 

1.๕ การด าเนินงานด้านสาธารณสุข 
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยการประสานการปฏิบัติกับศูนย์สุขภาพชุมชนศรีษะละเลิงและสถานี

อนามัยบ้านใหม่และจัดซื้อวัคซีนและเวชภัณฑ์สนับสนุนกิจการการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
1.๖  การด าเนินงานด้านการเมืองและการบริหาร 

ส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกิจกรรมทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย 
ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล พัฒนาคุณภาพของบุคลากรโดยการส่งเข้ารับการ อบรม
 เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสิทธิภาพในการท างาน 

1.๗ การด าเนินงานด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการด้านการศึกษา การจัดงานประเพณี ส่งเสริมและบ ารุงศาสนาและ

ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1.๘ การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ก่อสร้างร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้านและด าเนินการปลูกป่าโครงการตามแนวพระราชเสาวนีย์และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ท าการ 
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ตารางรายได้ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

รายการ 2556 2557 2558 2559 

๑.  รายได้ที่ท้องถิ่นจัดหาเอง 4,265,203.26 5,686,200.97 2,184,084.71 4,716,422.00 

๑.๑ รายได้จากภาษีอากรที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง 1,852,455.27 2,198,447.15 1,939,391.50 2,469,089.38 

     ๑.๑.๑  ภาษีโรงเรือนและที่ดนิ 1,549,748.68 1,713,790.00 35,805.81 2,184,467.69 

     ๑.๑.๒ ภาษีบ ารุงท้องที ่ 9,859.59 20,683.15 208,887.40 25,555.69 

     ๑.๑.๓  ภาษีป้าย 292,847 463,974.00 - 259,066.00 

     ๑.๑.๔  อากรฆา่สัตว ์ - - - - 

     ๑.๑.๕  อากรรังนกอีแอ่น - - - - 

     ๑.๑.๖  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากยาสูบ - - - - 

     ๑.๑.๗  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากน้ ามัน - - - - 

     ๑.๑.๘  ภาษีบ ารุงท้องถิ่นจากโรงแรม - - - - 

  ๑.๒  รายได้ทีไ่ม่ใช่ภาษีอากร 2,412,747.99 3,487,753.82 2,322,857.03 2,247,332.00 
     ๑.๒.๑  ค่าธรรมเนยีม  ค่าปรบั และ
ใบอนุญาต 1,090,458.70 1,747,425.50 1,528,002.50 1,699,497.00 

     ๑.๒.๒ รายได้จากทรัพยส์ิน 1,257,827.54 1,226,265.01 737,474.53 352,944.79 

     ๑.๒.๓  รายไดจ้ากสาธารณูปโภค - - - - 
     1.๒.๔  รายไดเ้บ็ดเตลด็ 
1.3  รายได้จากทุน 
     1.3.1  ค่าขายทอดตลาดทรพัย์สิน 

64,461.75 
 
 

514,063.31 
 
 

57,380 
 
 

107,890.00 
 

87,000.00 
๒. รายได้จากการจัดสรรภาษีที่รัฐบาลจัดให้หรือแบ่ง
ให้ท้องถิ่น 44,778,488.10 44,780,353.51 48,962,272.44 41,636,037.46 

  ๒.๑  ภาษีมลูค่าเพิม่ (๑ ใน ๙) 7,461,516.79 7,974,415.65 7,935,943.33 6,123584.86 

       พรบ.อบจ. -    

       พรบ.ก าหนดแผน 11,083,121.31 5,972,934.84 14,394,305.91 12,042,489.59 

  ๒.๒  ภาษีธุรกิจเฉพาะ 371,017.10 474,478.17 442,682.62 486,844.53 

  ๒.๓  ภาษสีุราและเบยีร ์ 3,023,339.46 3,344,118.93 3,781,622.87 3,757,374.56 

  ๒.๔  ภาษสีรรพสามติ 6,615,581.86 4,554,736.71 6,522,134.44 8,081,118.77 

  ๒.๕ ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน - - - 770,143.78 

  ๒.๖ภาษีค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ 15,823,084.00 22,017,721.00 15,547,686.00 10,040,967.00 

  ๒.๗  ภาษีการพนัน - - - - 

  ๒.๘  ค่าภาคหลวงแร ่ 127,199.04 40,113.80 186,591.77 151,884.36 

  ๒.๙  ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม 271,615.54 399,832.41 186,591.77 181,533.01 

         อื่น ๆ 2,013 2002 - 97.00 
๓.  รวมรายได้ของท้องถิ่นก่อนรวมเงิน
อุดหนุน (๑+๒) 

49,043,691.36 50,466,554.48 51,146,357.15 46,352,460 
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  จะเห็นได้ว่ารายได้ของเทศบาลต าบลบ้านใหม่   จากการเปรียบเทียบข้อมูลตั้ งแต่ปี                   
พ.ศ. ๒๕56 – ๒๕๕9  ในแต่ละปีมีรายได้เพ่ิมมากขึ้นไปเรื่อย ๆ และจะเห็นได้ชัดเจนในช่วงปี ๒๕57 และ  
๒๕๕8 ที่มีรายได้เพ่ิมขึ้นในอัตราที่สูง เพราะอันเนื่องจากมากการพัฒนาศักยภาพในการจัดเก็บรายได้และการ
กระจายรายได้สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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รายจ่ายจริงของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ตั้งแต่ปี  ๒๕๕6 – ๒๕๕9 

รายการ 2556 2557 2558 2559 

๑.  รายจ่ายงบกลาง 4,232,750.00 6,784,188.20 2,033,321.50 25,326,861.13 

๒.  รายจ่ายประจ า 27,886,937.61 34,084,131.05 48,240,446.93 34,131,495.00 

     ๒.๑  เงินเดือน 6,552,712.63 10,568,542.00 12,608,684.00 13,612,185.20 

     ๒.๒  ค่าจ้างประจ า - - - - 

     ๒.๓  ค่าจ้างช่ัวคราว 3,552,310.00 4,438,855.50 6,430,224 7,022,799.96 

     ๒.๔  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ 15,742,899.72 14,623,670.09 12,159,333.87 10,709,040 

     ๒.๕  ค่าสาธารณูปโภค 307,015.26 466,257.30 518,195.53 615,011.00 

     ๒.๖  เงินอุดหนุน 1,732,000.00 3,986,806.16 16,524,009.53 2,172,458.80 

     ๒.๗  รายจ่ายอื่น ๆ - - - - 

๓  รายจ่ายเพ่ือการลงทุน 14,078,541.60 14,337,302.07 12,575,155.62 9,992,617.00 

     ๓.๑  ค่าครุภณัฑ์ค่าทีด่ินและสิ่งก่อสร้าง 14,078541.60 14,337,302.07 12,575,155.62 9,992,617.00 

     

๔.  รายจ่ายพิเศษ 16,881,040.00 64,806,634.48 32,307,559.51  

     ๔.๑  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 16,881,040 17,352,100.00 22,119,571.00 21,358,045.00 

     ๔.๒  เงินสะสม - 47,454,534.48 10,187,988.51 - 

     ๔.๓  เงินกู้ - -   

๕.  รายจ่ายกันไว้เบิกเหลื่อมปี - - - - 

     ๕.๑  รายจ่ายงบกลาง - - - - 

     ๕.๒  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสด ุ - - - - 

     ๕.๓  ค่าครุภณัฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - - - - 

     ๕.๔  รายจ่ายอื่น ๆ  - - - - 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 63,079,269.21 120,012,255.80 95,156,483.56 69,472,332.13 
 

         จะเห็นได้ว่ารายจ่ายของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ จากการเปรียบเทียบตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕5 – ๒๕๕8 
มีอัตราการเพ่ิมข้ึนเกือบทุกปี เนื่องจากมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ เพ่ิมข้ึน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
บุคลากร เป็นต้น จึงท าให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากข้ึน 
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2. ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 
 

 ผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีผ่านมาภายใต้แผนพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ พ.ศ. ๒๕๕8 ในการน า
แผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร อันเนื่องมาจากมีแผนงานโครงการและกิจกรรมใน
แผนพัฒนาต าบลประจ าปีมาก และมีรายได้ทั้งที่องค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บเอง ส่วนราชการอ่ืนจัดเก็บให้
และเงินอุดหนุนจากรัฐบาลมีจ ากัดไม่เพียงพอแก่การบริหารให้เป็นไปตามแผนพัฒนา   ท าให้ประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน แต่ส่วนหนึ่งก็สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้ประชาชนได้พอสมควรดังนี้   
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว มีจ านวนทั้งหมด  3  โครงการ ผลการติดตามและ
ประเมินผลปรากฏว่า ด าเนินการเสร็จแล้ว 3  โครงการ  เป็นเงิน 1,127,884  บาท  ดังนี้  

1.1  โครงการวันเด็กแห่งชาติ     จ านวน    249,940  บาท 
1.2  โครงการประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ   จ านวน    599,000  บาท 
1.3  โครงการกีฬาต้านยาเสพติด (กีฬาต้านยาเสพติดประจ าต าบล) จ านวน    278,944  บาท 

คิดเป็นร้อยละ 100  เปอร์เซ็นต์ของโครงการในยุทธศาสตร์ด้านนี้ทั้งหมด บรรลุวัตถุประสงค์
และการสนองต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่พอสมควร ประชาชนให้ความสนใจและติดตามโครงการ
ของตนเองโดยให้ประชาคมหมู่บ้าน เป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการมีประโยชน์
ต่อประชาชนพื้นที่และประชาชนได้รับความสะดวกสบายกว่าเดิม มีความพึงพอใจมากขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี    มีจ านวนทั้งหมด 
117  โครงการ ผลการติดตามและประเมินว่า ด าเนินงานแล้วเสร็จ   89   โครงการ  เป็นเงิน  
2,986,966.41  บาท  ดังนี้ 

2.1  โครงการเฉลิมพระเกียรติ (วันแม่) จ านวน    1    ครั้ง เป็นเงิน    187,240  บาท 
2.2  โครงการเฉลิมพระเกียรติ (วันพ่อ) จ านวน    1    ครั้ง       เป็นเงิน     98,254   บาท 
2.3  โครงการจัดท าแผนพัฒนาสามปี จ านวน    1    ครั้ง เป็นเงิน       4,180   บาท 
2.4  เครื่องปรับอากาศ   จ านวน    2    เครื่อง    เป็นเงิน      99,000  บาท 
2.5  จอคอมพิวเตอร์     จ านวน    1    เครื่อง    เป็นเงิน       2,950   บาท 
2.6  เครื่องคอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค)   จ านวน    1    เครื่อง    เป็นเงิน      15,200   บาท 
2.7  จอรับภาพ      จ านวน    1    เครื่อง    เป็นเงิน      20,000   บาท 
2.8  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจ๊คเตอร์  จ านวน    1    เครื่อง    เป็นเงิน      39,000   บาท 
2.9  โพเดียม      จ านวน    1    อัน    เป็นเงิน     18,000   บาท 
2.10 เครื่องบันทึกเสียง   จ านวน    2    เครื่อง    เป็นเงิน       6,500   บาท 
2.11 ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ            จ านวน    3    ซุ้ม       เป็นเงิน      95,979  บาท 
2.12 เครื่องคอมพิวเตอร์     จ านวน     1   เครื่อง    เป็นเงิน        7,250  บาท 
2.13 เก้าอ้ีท างาน ระดับ 7-9               จ านวน     1   ตัว        เป็นเงิน       9,000  บาท 
2.14 เก้าอ้ีส านักงาน   จ านวน     2   ตัว        เป็นเงิน       4,000  บาท 
2.15  ตู้เก็บเอกสาร   จ านวน     1   หลัง      เป็นเงิน        5,000  บาท 
2.16  เครื่องพิมพ์   จ านวน     1   เครื่อง    เป็นเงิน      16,500  บาท 
2.17  เครื่องกรองน้ า   จ านวน    1   เครื่อง      เปน็เงิน    61,000    บาท 
2.18  โต๊ะ พร้อมเก้าอ้ี ระดับ  7-9   จ านวน    1   ชุด เป็นเงิน    19,800    บาท 
2.19  เครื่องส ารองไฟฟ้า   จ านวน    1   เครื่อง เป็นเงิน      3,200    บาท 
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2.20  เครื่องคอมพิวเตอร์ (กองการศึกษา) จ านวน    1   เครื่อง      เป็นเงิน    19,500    บาท 
2.21  คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค(กองการศึกษา  จ านวน    1  เครื่อง เป็นเงิน    19,670    บาท 
2.22  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์  จ านวน     1  เครื่อง เป็นเงิน    16,500    บาท 
2.23  วัสดุส านักงาน  (รวมทุกกองฯ)    เป็นเงิน  176,850.53 บาท 
2.24  วัสดุงานบ้านงานครัว (รวมทุกกองฯ)    เป็นเงิน  103,377.00 บาท 
2.25  วัสดุยานพาหนะและขนส่ง    
        (ส านักปลัด, กองช่าง, กองคลัง, กองสาธารณสุขฯ)  เป็นเงิน    62,367.40 บาท 
2.26  วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (รวมทุกกองฯ)   เป็นเงิน  824,249.00 บาท 
2.27  วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ (รวมทุกกองฯ)   เป็นเงิน      5,600.00 บาท 
2.28  วัสดุเครื่องแต่งกาย (ส านักปลัด, กองสาธารณสุขฯ)  เป็นเงิน  141,790.00 บาท 
2.29  วัสดุคอมพิวเตอร์ (รวมทุกกองฯ)    เป็นเงิน  104,786.50 บาท 
2.30  วัสดุไฟฟ้า (รวมทุกกองฯ)     เป็นเงิน  259,961.45 บาท 
2.31  วัสดุก่อสร้าง (ส านักปลัด, กองช่าง)    เป็นเงิน  273,381.53 บาท 
2.32  วัสดุการเกษตร (ส านักปลัด)    เป็นเงิน    51,940.00 บาท 
2.33  วัสดุจราจร  (ส านักปลัด)     เป็นเงิน    11,600.00 บาท 
2.34  วัสดุกีฬา   (กองการศึกษา)     เป็นเงิน    84,340.00 บาท 
2.35  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองการศึกษาฯ)  เป็นเงิน      5,500.00 บาท 
2.36  วัสดุอื่น ๆ  (รวมทุกกองฯ)     เป็นเงิน    55,000.00 บาท 

 
คิดเป็น  75.89  เปอร์เซ็นต์ ของโครงการยุทธศาสตร์ด้านนี้ทั้งหมด บรรลุวัตถุประสงค์และ

การสนองตอบความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้ดี โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการมีประโยชน์ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่และประชาชนได้รับความสะดวกสบายกว่าเดิม มีความพึงพอใจมากขึ้น  

4.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลอย่าง
ยั่งยืน  มีจ านวนทั้งหมด  3  โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลปรากฏว่า ด าเนินการแล้วเสร็จ           1   
โครงการ  เป็นเงิน   72,420  บาท  ดังนี้ 

  4.1  โครงการส่งเสริมการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม   เป็นเงิน   72,420   บาท 
คิดเป็น  33.33  เปอร์เซ็นต์ ของโครงการในยุทธศาสตร์ด้านนี้ทั้งหมด บรรลุวัตถุประสงค์

และสนองต่อความต้องการของประชาชนพอสมควร โครงการต่างๆ ที่ด าเนินการมีประโยชน์ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่และประชาชนได้รับความสะดวกสบายกว่าเดิม ผลกระทบของโครงการมีบ้างเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้
เป็นที่น่าพอใจ 

 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีจ านวนทั้งหมด  74  โครงการ ผลการ
ติดตามและประเมินผลโครงการปรากฏว่า ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน   19   โครงการ  เป็นเงิน  
19,689,974  บาท  ดังนี้ 

5.1   ถังแชมเปญขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล      หมู่ที่  12     เป็นเงิน        499,000  บาท 
5.2   โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
        พร้อมวางท่อระบายน้ า   หมู่ที่  5        เป็นเงิน     1,597,000  บาท 
5.3   โครงการปรับปรุงถนน คสล.   หมู่ที่  5       เป็นเงิน        576,600   บาท 
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5.4   โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.  หมู่ที่  5       เป็นเงิน     2,806,000   บาท 
5.5   โครงการซ่อมสร้างผิวแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ที่  5       เป็นเงิน     4,989,000   บาท       
5.6   โครงการซ่อมแซมเสริมผิวถนนแอสฟัลติก     หมู่ที่ 1-5      เป็นเงิน       496,000   บาท 
5.7   โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  หมู่ที่ 2,4      เป็นเงิน       462,000   บาท 
5.8   โครงการจ้างเหมาก่อร้างถนนหินคลุก  หมู่ที่  3        เป็นเงิน    125,000   บาท 
5.9   โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนน คสล.   หมู่ที่  6       เป็นเงิน        402,000   บาท 
5.10  โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่  10     เป็นเงิน        182,000   บาท 
5.11  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่  4       เป็นเงิน        832,874   บาท 
5.12  โครงการซ่อมแซมผิวถนนแอสฟัลติก  หมู่ที่  2       เป็นเงิน        380,000   บาท 
5.13  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  1       เป็นเงิน        700,000   บาท 
5.14  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  9       เป็นเงิน        580,000   บาท 
5.15  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4,12    เป็นเงิน       885,000   บาท 
5.16  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  7        เป็นเงิน       495,000   บาท 
5.17  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  8        เป็นเงิน    2,422,500   บาท 
5.18  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  9        เป็นเงิน       519,000   บาท 
5.19  โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่  11      เป็นเงิน       641,000   บาท 
คิดเป็น  25.68  เปอร์เซ็นต์ ของโครงการในยุทธศาสตร์ด้านนี้ทั้งหมด บรรลุวัตถุประสงค์และสนอง

ต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ประชาชนให้ความสนใจและติดตามโครงการของตนเองโดย ให้
ประชาคมหมูบ้านเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง โครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการมีประโยชน์ต่อประชาชนใน
พ้ืนที่และประชาชนรับความสะดวกกว่าเดิม ผลกระทบของโครงการมีบ้างเล็กน้อยแต่สามารถแก้ไขได้เป็นที่น่า
พอใจ 

6. ยุทธศาสตร์สร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   มีจ านวน
ทั้งหมด  53  โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลปรากฏกว่า ด าเนินการแล้วเสร็จ  16  โครงการ     เป็น
เงิน    562,758  บาท  ดังนี้ 

6.1  โครงการทบทวนบทบาทหน้าที่   เป็นเงิน      19,870   บาท 
       คณะกรรมการพัฒนาสตรี   
6.2  โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี   เป็นเงิน      28,146   บาท   

          6.3  โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย          เป็นเงิน     28,770   บาท 
      เบื้องต้นให้กับประชาชน 
6.4  โครงการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลต่าง ๆ เป็นเงิน     23,214   บาท 
6.5  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในชุมชน  เป็นเงิน     53,957   บาท 
6.6  โครงการป้องกันเด็กจมน้ า    เป็นเงิน     29,535   บาท 
6.7  โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  เป็นเงิน       1,200   บาท 
6.8  โครงการจัดกิจกรรม “ค่ายส่งเสริมความเป็นเลิศ เป็นเงิน    140,400   บาท 
      ทักษะด้านการงานอาชีพและเทคโนโลยี 
6.9  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน     เป็นเงิน       6,489   บาท 
6.10 โครงการศึกษาจากประสบการณ์จริง   เป็นเงิน       9,990   บาท 
6.11 โครงการอ่ิมบุญพ่อแม่จูงลูกเข้าวัด   เป็นเงิน       2,200   บาท   
6.12 โครงการคุณธรรมจริยธรรม    เป็นเงิน   115,385   บาท 
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6.13 โครงการส่งเสริมมารยาทไทย “ยิ้มง่าย  ไหว้สวย เป็นเงิน     12,720  บาท 
        แต่งกายตามกาล” 

 6.14  โครงการถวายเทียนพรรษา    เป็นเงิน     23,000  บาท 
6.15  โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน  เป็นเงิน     55,000  บาท 
6.16  โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา   เป็นเงิน     12,882  บาท 

คิดเป็น  30.19  เปอร์เซ็นต์ ของโครงการในยุทธศาสตร์ด้านนี้ทั้งหมด บรรลุวัตถุประสงค์
และสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่มีความเป็นอยู่และสุขภาพที่ดีขึ้น ผลกระทบของโครงการมีบ้าง
เล็กน้อยตามความสามารถแก้ไขได้เป็นที่น่าพอใจ 

7. ยุทธศาสตร์น้ าแก้จน  มีจ านวนทั้งหมด 1 โครงการ ผลการติดตามและประเมินผลปรากฏ
ว่า ไม่ได้ด าเนินการแต่อย่างใด คิดเป็น 0  เปอร์เซ็นต์ของโครงการในยุทธศาสตร์นี้ทั้งหมด 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีจ านวนทั้งหมด 6 โครงการ ผลการติดตามและ
ประเมินผลปรากฏว่า ด าเนินการแล้วเสร็จ  3  โครงการ  เป็นเงิน   157,157  บาท   ดังนี้ 

8.1  โครงการรณรงค์และป้องกันก าจัดโรค   เป็นเงิน    47,970   บาท 
      และแมลงในนาข้าว 
8.2  โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวโดยส่งเสริมการใช้ข้าวพันธุ์ดี เป็นเงิน    72,770   บาท 
8.3  โครงการส่งเสริมอาชีพเกษตร   เป็นเงิน    36,520   บาท 

       คิดเป็น  50  เปอร์เซ็นต ์ ของโครงการในยุทธศาสตร์ด้านนี้ทั้งหมด บรรลุวัตถุประสงค์และสนอง
ต่อความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ โครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการมีประโยชน์ต่อประชาชนในพ้ืนที่และ
ตอบสนองความต้องการได้เป็นที่น่าพอใจ 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลตามตัวชี้วัดที่ก าหนดขึ้น 
  ตามที่คณะท างานด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าปี 2559 นั้น คณะท างานได้สรุปตัวชี้วัดในส่วนที่ 2 แล้วเพ่ือน าเสนอให้คณะกรรมการติดตามผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปีทั้งนีใ้ห้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 
 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา 3 ปี (2559-2561) 

 
ยุทธศาสตร ์

ปีที่ 1 พ.ศ.2559 ปีที่ 2 พ.ศ.2560 ปีที่ 3 พ.ศ. 2561 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนา  
การท่องเทียว 

3 600,000 3 600,000 3 600,000 

2. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

117 51,538,000 87   35,953,400 86 36,313,400 

3. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจ 
และบรรเทาปญัหา
ความยากจน 

- - - - - - 

4. การอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอยา่ง
ยั่งยืน 

2 1,050,000 3 1,200,000 3 1,200,000 

5.การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 

74 84,785,600 13 17,975,900 2 7,988,000 

6. สร้างสังคมให้มี
คุณภาพความ
เป็นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

53 3,520,815 51 5,332,415 51 4,272,451 

7. น้ าแก้จน 1 1,000,000 - - - - 

8.การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 

6 450,000 6 450,000 10 450,000 

รวม 257 144,641,415 168 68,858,015 156 58,646,215 
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ผลการด าเนินงานแผนพัฒนา ปี 2559 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่
เสร็จ 

จ านวนโครงการที่
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวน โครงการที่
ยังไม่ได ้

ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ
ที่ยกเลิก 

จ านวนโครงการที่
มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. การพัฒนา 
การท่องเทียว 3 100 - - 0 0 - - - - 3 100 

2. การบริหาร
ราชการตาม
หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ด ี

89 76.07 - - 28 23.93 - - - - 117 100 

3. เสริมสร้าง
ความสามารถทาง
เศรษฐกิจและ
บรรเทาปัญหา
ความยากจน 

- - - - - - - - - - - - 

4. การอนุรักษ์        
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิด
ความสมดุลอยา่ง
ยั่งยืน 

1 33.33 - - 2 66.67 - - - - 3 100 

5.การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพืน้ฐาน 19 25.68 - - 55 74.32     74 100 

6. สร้างสังคมให้
มีคุณภาพความ
เป็นอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 

16 30.19 - - 37 69.81 - - - - 53 100 

7. น้ าแก้จน 0 0 - - 1 100 - - - - 1 100 
8.การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ 3 50 - - 3 50 - - - - 6 100 

 
รวม 131 50.98 - - 126 49.03 - - - - 257 100 

 

       
 
 



23 
 

        จากการด าเนินการที่ผ่านมาสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
๑.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาต าบลในปีที่

ผ่านมานั้นได้จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้เป็นจ านวนมากครอบคลุมงานทุกด้าน โดยไม่ได้ 
ค านึงถึงรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับ ท าให้ไม่สามารถด าเนินงานตามแผนงานโครงการได้ครบถ้วน 
        ๒.การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพจากการสอบถามความพึงพอใจของ
ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการตามโครงการและกิจกรรม
ตามแผนพัฒนาต าบล 

 

3. สรุปสภาพปัญหา  และผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
3.  สภาพปัญหา 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา 

๑ ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
๑.๑ ปัญหาการตลาด 

 
 

๑.๒ ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 
 
 
 
 

๑.๓ ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
 
 
 

๑.๔ ปัญหาประชาชนว่างงานและความยากจน 
 
 
 
 
 

๑.๕ ปัญหาการส่งเสริมอาชีพ 

 
- ไม่มีตลาดกลางหรือที่จ าหน่ายแลกเปลี่ยนสินค้า 
- ขาดการส่งเสริมการขาย 
- ตลาดหรือสถานที่จ าหน่ายอยู่ห่างไกลแหล่งผลิต 
- ขาดพันธ์พืชที่ดีไม่มีคุณภาพและขาดทักษะความรู้ 
- ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
- สภาพดินฟ้าอากาศแปรปรวน ฝนไม่ตกตามฤดูกาล 
- การระบาดของโรคพืชและถูกแมลงรบกวน  
- ผลผลิตทางการเกษตรขาดคุณภาพ 
- ถูกพ่อค้าคนกลางเอาเปรียบเรื่องราคาผลผลิต 
- ไม่มีสหกรณ์ร้านค้าชุมชนเพื่อเป็นตัวกลางในการรับ
ซื้อและขายสินค้าในราคาที่เป็นธรรม 
- ประชาชนมีหนี้สินและภาวะเศรษฐกิจตกต่ า 
- ขาดแคลนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ 
- ไม่มีอาชีพเสริมรายได้และค่าจ้างแรงงานต่ า 
- ผลจากการว่างงานหลังฤดูเก็บเก่ียว 
- ขาดความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ 
- ปัญหาการขาดทุนจากการท าเกษตรกรรม 
- ขาดการส่งเสริมอาชีพจากภาครัฐและเอกชนอย่าง
จริงจัง 
- ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการเสริมสร้าง
อาชีพ 
- ขาดเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
- ไม่มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับชุมชน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

๑.๖ ปัญหาขาดเงินสนับสนุนกองทุนต่างๆ 
 
 
 

๑.๗ ปัญหาขาดการส่งเสริมสนับสนุนการท่อง 
เที่ยวของท้องถิ่น 

๒. ปัญหาด้านสังคม 
๒.๑ ปัญหาขาดการดูแลผู้สูงอายุและคนพิการ 

 
 
 
 

๒.๒ ปัญหาการขาดความรัก ความอบอุ่น ความ
เอ้ืออาทร ความมีน้ าใจ ความผูกพันระหว่าง
ครอบครัวและในสังคม 

 
 
 
 
 

 
 
๒.๓ ปัญหายาเสพติด 

 
 
 
 
 
๒.๔ ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
การป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
๒.๕ ปัญหาขาดการส่งเสริมกลุ่มองค์กรต่างๆใน
ชุมชนท้องถิ่น 

 

- สมาชิกมีน้อยเนื่องจากประชาชนไม่เข้าใจ 
- การบริการให้สมาชิกกู้ยืมไม่เข้าถึง เพราะกองทุนมี
เงินน้อย 
- ขาดความรู้ในการบริหารกองทุน 
- ประชาชนยังไม่เห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับการมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น 
  
- ขาดการดูแลเอาใจใส่จากบุตรหลานหรือครอบครัว 
- ไม่ได้รับการดูแลสวัสดิการจากรัฐที่เพียงพอ 
- ไม่สามารถท างานได้หรือไม่มีผู้จ้างงาน ท าให้ไม่มี
รายได้เลี้ยงตนเอง 
- ครอบครัวไม่มีเวลาได้อยู่ใกล้ชิดกัน เพราะต้อง
ออกไปท างานนอกบ้าน 
- ครอบครัวแตกแยกจากปัญหาทางเศรษฐกิจ ความ
ยากจน 
- คนรุ่นหนุ่มสาวออกไปท างานต่างจังหวัดหรือ
กรุงเทพฯ 
- สังคมต่างเห็นแก่ตัวไม่ใส่ใจส่วนรวม 
- ไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีจากภาครัฐ ในเรื่องการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต การฝึกอาชีพ ฯลฯ 
- ขาดการดูแลป้องกันและปราบปรามจากภาครัฐ
และประชาชนเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงและขาดความ
เข้มงวดเอาจริงเอาจัง 
- ขาดความรู้ความเข้าใจในการป้องกันยาเสพติดและ
ผลของการติดยาเสพติด 
- ขาดความอบอุ่นในครอบครัว  
- ขาดการเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคม 
- มีการลักขโมยสิ่งของเครื่องใช้ทางการเกษตร 
- การป้องกันภายในหมู่บ้านเจ้าหน้าที่ดูแลไม่ทั่วถึง 
- ชุมชนขาดความร่วมมือในการรักษาความปลอดภัย 
- ไม่มีอุปกรณ์ดับเพลิงประจ าหมู่บ้าน 
- ขาดความรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
- กลุ่มต่างๆ ในหมู่บ้าน ยังไม่ได้รับการส่งเสริมกลุ่มให้
เข้มแข็ง 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

๒.๖ ปัญหาการขาดแคลนสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจ ศาลาพักร้อนหรือที่พักผู้โดยสาร และสนาม
เด็กเล่น สนามกีฬา สถานที่ส าหรับออกก าลังกาย 

 
๓.ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

๓.๑ ปัญหาการคมนาคมไม่สะดวก 
 

๓.๒ ปัญหาการขาดทางระบายน้ าและท่อระบาย
น้ าเสีย 
 
 
๓.๓ ปัญหาไฟฟ้าและแสงสว่างไม่ทั่วถึง 

 
 

๓.๔ ปัญหาขาดโทรศัพท์สาธารณะ 
 
 

 
๓.๕ ปัญหาการวางผังเมือง 
 
 
 
๓.๖ ปัญหาเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดินและที่ท ากิน 
 
 

๔. ปัญหาด้านแหล่งน้้า 
๔.๑ ปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภคและบริโภค
ในฤดูแล้ง 
 
 
 
 
 
๔.๒ ปัญหาขาดแคลนน้ าเพื่อการเกษตรกรรม
และเลี้ยงสัตว์ 
 

- ขาดสถานที่ผักผ่อนหย่อนใจ สนามเด็กเล่น สนาม
กีฬา หรือที่ส าหรับออกก าลังกาย ศาลาพักร้อน หรือ
ที่พักผู้โดยสารประจ าหมู่บ้าน 
- ขาดการดูแลบ ารุงรักษาสถานที่สาธารณะต่างๆ 
 
- ถนนในหมู่บ้านจ านวนหลายเส้นทางไม่ได้มาตรฐาน 
- ถนนช ารุดเสียหายจากรถบรรทุกเกินน้ าหนัก 
- ไม่มีทางระบายน้ าที่แข็งแรงถาวรส าหรับระบายน้ า
สู่แหล่งน้ าต่างๆ 
- ในหลายหมู่บ้านยังไม่มีการวางท่อระบายน้ าเสีย 
- ยังไม่มีการจัดระบบบ าบัดน้ าเสียส าหรับอนาคต  
- ไฟฟ้าสาธารณะยังขยายเขตไม่ทั่วถึง 
- ไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่างๆ ที่จ าเป็นในแต่ละ
หมู่บ้านยังไม่ทั่วถึง 
- ตู้โทรศัพท์สาธารณะยังไม่เพียงพอกับชุมชน 
- สถานที่ติดตั้งไม่มีผู้ดูแลและรับผิดชอบ ท าให้เกิด
ปัญหามีผู้งัดตู้โทรศัพท์ 
- ยังไม่มีการวางผังเมืองระดับหมู่บ้าน ต าบล 
- การก าหนดพื้นที่ยังไม่ชัดเจนในการใช้ประโยชน์
ของต าบล 
- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยในการด าเนินการ
วางผังเมือง 
- พ้ืนที่บางหมู่บ้านยังไม่ได้รับการออกเอกสารสิทธิ์ใน
ที่ดิน 
-ประชาชนบางส่วนยังต้องเช่าที่ดินท ากิน 
 
- แหล่งน้ าไม่เพียงพอต่อความต้องการและกักเก็บน้ า
ได้ไม่ตลอดทั้งปี 
- ขาดภาชนะกักเก็บน้ าขนาดใหญ่ประจ าหมู่บ้าน
ส าหรับใช้ส่วนรวม 
- ขาดการประหยัดในการใช้น้ าและใช้น้ าไม่ถูกวิธี 
- ระบบประปายังไม่ได้มาตรฐาน และน้ าสะอาดไม่
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  
- น้ าเพื่อการเกษตรกรรมมีไม่เพียงพอในบางหมู่บ้าน 
- แหล่งน้ าขาดการดูแลรักษา  
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

๔.๓ ปัญหาขาดระบบประปาและก าลังผลิต
น้ าประปาไม่เพียงพอ 

 
 

 
 

๔.๔ ปัญหาความสะอาดของน้ าดื่มน้ าใช้และมี
สารปนเปื้อนในแหล่งน้ า 
 
 

๕. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
๕.๑ ปัญหาโรคติดต่อ 

 
 

๕.๒ ปัญหาการส่งเสริมสุขภาพ 
 

 
 

๕.๓ ปัญหาที่เกิดจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 
 
 
 

๕.๔ ปัญหาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ ไม่
เพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนที่ 
๕.๕ ปัญหาการชีวอนามัย 

 
๖ ปัญหาด้านการเมืองและบริหาร 
 

๖.๑ ปัญหาการจัดเก็บรายได้ 

- บางหมู่บ้านไม่มีระบบน้ าประปาหรือมีแต่ไม่ทั่วถึง
ทุกครัวเรือน 
- ก าลังผลิตน้ าประปาหมู่บ้านไม่สามารถแจกจ่ายได้
เพียงพอทั่วถึง 
- แหล่งน้ าดิบที่ใช้ท าน้ าประปามีน้อย และในฤดูแล้ง
ไม่มีน้ าเพียงพอ 
- คุณภาพและมาตรฐานของการกรองน้ ายังไม่
สมบูรณ์ 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจในการใช้สารเคมี
ต่างๆ ท าให้มีสารตกค้างในแหล่งน้ า 
 
- ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ ในวิธีการป้องกัน
และควบคุมการดูแลรักษาในเรื่องโรคติดต่อ 
- ขาดการดูแลระวังป้องกันให้ครอบคลุมทั่วพื้นที่ 
- การส่งเสริมสุขภาพเพ่ือการป้องกันและควบคุมโรค
ต่างๆ ยังไม่สม่ าเสมอและทั่วถึง 
- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ
อนามัย 
- ยังไม่มีการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่ถูกสุขลักษณะ 
- ไม่มีการแยกขยะมูลฝอย เพ่ือกลับมาใช้ใหม่ 
- ประชาชนขาดจิตส านึก ความร่วมมือในการแก้ไข
ปัญหาการทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลไม่ถูกท่ี 
- บุคลากรมีจ านวนน้อย ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง
เครื่องมือเครื่องใช้ยังไม่ทันสมัย  
- มีผู้เจ็บป่วยจากการใช้สารเคมี เช่น ยาฆ่าแมลงใน 
สวนผัก 
 
 

- ประชาชนยังไม่เข้าใจกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับใน
การเสียภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ใบอนุญาตต่างๆ 
โดยมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้จัดเก็บรายได้ 
- การจัดเก็บรายได้ยังไม่มีประสิทธิภาพทั่วถึง และ
ตรงตามเวลา 
- ยังไม่มีแผนที่ภาษีท่ีสมบูรณ์ 
- บุคลากรในการจัดเก็บรายได้ยังขาดความรู้
ความสามารถที่ดีพอ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

๖.๒ ปัญหาการบริการชุมชนท้องถิ่น 
 
 
 
๖.๓ ปัญหาด้านการเมืองการปกครอง 
 

 
 
 
 
 
 

๖.๔ ปัญหาการบริหารงานในเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

๗.๑ ปัญหาการขาดวัสดุ อุปกรณ์การเรียนการ
สอน 

 
๗.๒ ปัญหาการขาดทุนการศึกษาของนักเรียน
ยากจน 

 
 

๗.๓ ปัญหาการเสริมสร้างคุณภาพเด็กนักเรียน 
 

- ยังมีการบริการหลายๆ ด้าน ไม่ครอบคลุมทั่วถึง 
- ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ในการให้บริการที่รวดเร็ว 
- หมู่บ้านยังอยู่ห่างกระจัดกระจาย ท าให้เกิดการ
บริการที่ยากล าบากและมีปัญหาการเดินทาง 
- ประชาชนยังเกิดการสับสนในกฎหมายการเลือกตั้ง
ต่างๆ 
- ขาดข้อมูลข่าวสารในเรื่องการเมืองการปกครองและ
ขาดความรู้ความเข้าใจในทางการเมือง 
- ประชาชนขาดความศรัทธาต่อระบบการเลือกตั้ง
ระดับชาติที่มีการต่อสู้ และซื้อสิทธิขายเสียงกัน 
- ขาดการร่วมคิดร่วมท า ร่วมตรวจสอบจาก
ประชาชนส่วนใหญ่อย่างเป็นรูปธรรม 
- สวัสดิการพนักงาน ลูกจ้าง ยังไม่สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการยุคเศรษฐกิจตกต่ า 
- ยังขาดวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ประจ าที่ท าการ อีก
จ านวนมากในการให้บริการประชาชน 
- ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน
จ านวนมาก 
- บุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน 
- ขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ
ประชาชนโดยรวดเร็วและถูกต้อง อ านวยความ
สะดวกให้ผู้มาติดต่อ 
- ขาดอาคารบ้านพักส าหรับบุคลากรของ อบต. 
 
- ขาดสื่อการเรียนการสอน วัสดุ อปกรณ์ ใน
การศึกษาท่ีจ าเป็นต่อนักเรียน 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินการ 
- มีครอบครัวยากจนจ านวนมากท่ีส่งบุตรหลานเข้า
เรียนไม่มีทุนจัดซื้ออุปกรณ์การศึกษา เสื้อผ้า 
- ขาดงบประมาณในการจัดทุนการศึกษาให้ทั่วถึง
นักเรียนทุกคนที่ยากจน 
- อาหารกลางวันได้รับการดูแลไม่ท่ัวถึง และไม่
ครบถ้วน 
- อาหารเสริมนมยังไม่ได้ดื่มครบถ้วนทุกคนใน
โรงเรียน 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

 
 
๗.๔ ปัญหาการขาดการศึกษาและการไม่ได้
ศึกษาต่อ 
 
 

 
๗.๕ การขาดอุปกรณ์กีฬาและสนามกีฬาประจ า
หมู่บ้าน 

 
 
 
     ๗.๖ ปัญหาการขาดความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
      ๗.๗ ปัญหาประชาชนขาดการเข้าร่วมประกอบ
กิจกรรมทางศาสนาและการบ ารุงศาสนา 
 
 
 
 

๗.๘ ปัญหาขาดการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

๗.๙ ปัญหาด้านข่าวสารประจ าหมู่บ้าน 
 
 
๘. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘.๑ ปัญหาดินขาดคุณภาพและความอุดม 
สมบูรณ์ 

- ขาดอุปกรณ์การละเล่นส าหรับเด็กและอุปกรณ์กีฬา
ส าหรับการแข่งขันกีฬา 
- ผู้ปกครองยากจนไม่มีทุนเพียงพอที่จะส่งบุตรหลาน
ศึกษาต่อ 
- ครอบครัวแตกแยกผู้ปกครองขาดความเอาใจใส่ต่อ
บุตร หลาน 
- การสนับสนุนส่งเสริมของรัฐมีน้อยและไม่ทั่วถึง 
- อุปกรณ์กีฬาช ารุด สูญหาย และไม่มีงบประมาณใน
การจัดหาได้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน 
- สนามกีฬาประจ าหมู่บ้านยังมีไม่ครบทุกหมู่บ้าน 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินการก่อสร้างสนาม
กีฬา 
- ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดความร่วมมือร่วมใจ ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมต่างๆ เช่น งานบุญ 
งานประเพณี วันส าคัญต่างๆ ของชาติ เป็นต้น 
- ประชาชนมุ่งเศรษฐกิจของตนเอง จนลืมที่จะสนใจ
ความส าคัญของการประกอบพิธี การอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีต่างๆ ของท้องถิ่น 
- ขาดการประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานต่างๆ ให้ 
ขาดการเข้าร่วมประกอบพิธีทางศาสนา  การฟัง 
เทศน์ ฟังธรรมของผู้นับถือศาสนา 
- การเห็นคุณค่าทางศาสนาลดลงเนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความคิด การได้รับสื่อและ
วัฒนธรรมทางตะวันตกมากขึ้น 
- การขาดความศรัทธาในศาสนา 
- ประชาชนไม่เห็นความส าคัญและหันไปรับสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ที่เข้ามา 
- ไม่มีผู้ส่งเสริม อนุรักษ์หรือสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
อย่างจริงจัง  ท าให้ค่อยๆ สูญสลายไป 
- การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่ต่อเนื่อง ท าให้ผู้สืบ
สานขาดก าลังใจ ท้อถอย และเลิกไปในที่สุด 
- ประชาชนขาดการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
- บางหมู่บ้านไม่มีที่อ่านหนังสือ 
- ขาดงบประมาณในการก่อสร้างที่อ่านหนังสือ  
 
- ประชาชนไม่รู้จักการใช้ดินอย่างมีประสิทธิภาพและ
ไม่มีการปรับปรุงดินให้มีคุณภาพ อุดมสมบูรณ์ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา 

 
 
 
 
 
 
๘.๒ ปัญหาสารพิษเจือปนในแหล่งน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
๘.๓ ปัญหาแนวตลิ่งคูคลองพังทลายและตื้นเขิน 
 
 
 
 
 
๘.๔ ปัญหาจากขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูล 

- การขาดแคลนน้ า การใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ หรือ
ปุ๋ยเคมีมาก และปลูกพืชชนิดเดียวตลอดไป  
- ไม่มีการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ปุ๋ยชีวภาพ และการใช้ที่ดินให้
เหมาะสมต่อสภาพการใช้งาน 
- คุณภาพของดินในบางพ้ืนที่ไม่เหมาะสมที่จะท า
การเกษตร 
- การใช้สารเคมีไม่ถูกวิธีของเกษตรกรจึงเจือปนลงใน
แหล่งน้ า 
- การปล่อยน้ าเสียจากการท าการประมงน้ าจืดลงใน
แหล่งน้ าธรรมชาติ 
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการรับผิดชอบ
ดูแลรักษาแหล่งน้ าของตน 
- ประชาชนได้รับผลกระทบจากการใช้แหล่งน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 
- ไม่มีต้นไม้ปลูกส าหรับเกาะยึดดินริมตลิ่ง ท าให้น้ า
กัดเซาะ 
- ประชาชนผู้อยู่บริเวณริมตลิ่งไม่สนใจดูแลรักษา
พัฒนาให้เกิดความร่มรื่น สวยงาม 
- ขาดการขุดลอกและปรับปรุงภูมิเทศน์บริเวณริม
คลองหรือสระน้ า หรือแหล่งน้ าสาธารณะต่างๆ 
- ไม่มีระบบการจัดการที่ดี ท าให้เกิดกลิ่นเหม็นและ
เป็นแหล่งแพร่เชื้อโรค 
- ประชาชนขาดความรับผิดชอบในการคัดแยกและ
การทิ้งขยะมูลฝอยให้ถูกท่ี และจิตส านึกในการช่วย
แก้ไขปัญหา 
- ขาดงบประมาณในการด าเนินการจัดการขยะมูล
ฝอย 
- ขาดสถานที่ท้ิงขยะในท้องถิ่น 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
ยุทธศาสตร์ชาติ การพัฒนาประเทศจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดสู่

การปฏิบัติ ในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิด
การรวมพลัง ของทุกภาคส่วนในสังคมท้ังประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการ
สร้างและ รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ที่ต้องการให้ประเทศมีขีด 
ความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคม 
มีความม่ันคง เสมอภาคและเป็นธรรม ยุทธศาสตร์ชาติจึงประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 
(1)ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
  ความมั่นคงเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะการเจริญเติบโตและ  ความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ ความเชื่อมั่นของนานาชาติในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว และความสงบ  สุข
ของสังคมโดยรวม ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศ ลด/ปูองกันภัย คุกคาม
จากภายนอก และสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก   
 

(2)ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เพ่ือให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง จ าเป็นต้องเพ่ิมอัตราการขยายตัวของ 

ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) อยู่ที่ร้อยละ ๕.๐ - ๖.๐ ต่อปี ในอีก ๑๕ ปี และรายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น 
เป็น ๑๒,๔๐๐ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปี ต้องมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม  
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง 
ความมั่นคงด้านอาหาร รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 

 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงวัยภายใต้สภาวะแวดล้อมประเทศที่เปลี่ยนแปลง อย่าง

ต่อเนื่องและรวดเร็ว ส่งผลให้ต้องพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ  สามารถ
ปรับตัวในสภาวะการเปลี่ยนแปลง บริหารความเสี่ยง และใช้ศักยภาพโอกาสได้เต็มตามก าลัง ความสามารถที่
พร้อมรับกับการพัฒนาที่จะเปลี่ยนแปลงไปในอนาคต โดยคนไทยที่พึงปรารถนาในอนาคต  จะต้องมีศักยภาพ
เพียงพอในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะการคิด  วิเคราะห์อย่างมี
เหตุผล สามารถเรียนรู้ได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึก วัฒนธรรมที่ดีงาม รู้
คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง เข็มแข็ง อบอุ่น สมาชิกทุกคนในครอบครัวรู้จัก หน้าที่ มีความ
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รับผิดชอบ เป็นครอบครัวที่มั่งคั่งด้วยความอยู่ดีมีสุข มีความเอ้ืออาทรในครอบครัว และเป็น  รากฐานที่มั่นคง
ของชุมชนสังคม 

(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
การพัฒนาที่ผ่านมา ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคมในหลายมิติรายได้ มี

ความแตกต่างกันมากในระหว่างกลุ่ม โอกาสในการเข้าถึงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทรัพยากร กระบวนการ  
ยุติธรรม และบริการสาธารณะที่มีความแตกต่างกันและขาดความเป็นธรรม โดยเฉพาะในระหว่างภูมิภาคและ  
ระหว่างพ้ืนที่ต่างๆ มาโดยตลอด และเป็นสาเหตุส าคัญส่วนหนึ่งที่ท าให้เกิดความแตกแยกในสังคม ประเทศ 
ไทยจึงจ าเป็นต้องเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ปรับเปลี่ยนจากสังคมที่มีความ  
เหลื่อมล้ าไปสู่สังคมท่ีเสมอภาคและเป็นธรรม เป็นสังคมที่คนอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข อันเป็นพื้นฐาน  
ส าคัญที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน 
 

(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
การพัฒนาเศรษฐกิจที่มุ่งการเจริญเติบโตเพ่ือสร้างรายได้ให้กับประเทศ ท าให้มีการบุกรุกท าลาย และ

ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยภาพของระบบนิเวศ รวมทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อ สิ่งแวดล้อม 
ทั้งมลพิษทางน้ าทางอากาศ ขยะและของเสียอันตราย ขณะที่ขีดความสามารถและเครื่องมือใน  การบริหาร
จัดการทั้งในรูปของการบังคับควบคุม และการให้สิ่งจูงใจ ยังไม่สามารถที่จะท าให้เกิดการใช้ ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าและลดปริมาณของเสียลง ส่งผลให้ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ  สิ่งแวดล้อมทวี
ความรุนแรง ในขณะที่ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญยิ่งในมิติของการพัฒนา จากการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติที่รุนแรงขึ้น ทั้งอุทกภัย และภัยแล้ง สร้างความ เสียหายทั้ง
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ประกอบกับพันธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศท่ีมีความ ซับซ้อนและ
เข้มข้นมากขึ้นจากมาตรการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมส่งผลกระทบต่อการแข่งขันทางการค้าและการ  ลงทุน 
สภาวะดังกล่าวน าไปสู่การแย่งชิงทรัพยากร ความขัดแย้งระหว่างรัฐและประชาชนและระหว่าง ประชาชนที่
รุนแรงมากขึ้น ดังนั้น ประเทศจึงต้องเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน  ทรัพยากรธรรมชาติ และ
บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยกระดับความสามารถในการปูองกัน ผลกระทบและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ ปรับตัวไปสู่รูปแบบของการ ผลิตและการบริโภคที่ปล่อย
คาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น โดยพัฒนาการผลิตให้มี ประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน และ
ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ทั้งนี้เพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้  ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ (๑๒๘ ล้านไร่) และลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเศรษฐกิจ  
 

(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั  
เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปราศจากการ ทุจริต

และประพฤติมิชอบ มีกฎหมายที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการ สามารถตอบสนองความต้องการของ  ประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็น  ธรรมในการ
ให้บริการสาธารณะ และสอดคล้องกับทิศทางและบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลก 
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1.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 
 

สาระส าคัญของเรื่อง   
สศช. รายงานว่า  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดย สศช. ได้จัดท า

ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2539)  โดยหลักการ
ส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 

(1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
(2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
(3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  
(4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน 5 ปี

แรก  และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 
 

        วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  ประกอบด้วย 
   

(1) เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

(2) เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนา
ศักยภาพรวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  

(3) เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  
(4) เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
(5) เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและมีการท างานเชิงบูรณาการ 

 (6) เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  และ   
(7) เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมี

ประสิทธิภาพเป้าหมายรวม  ประกอบด้วย  
(1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
(2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
(3) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้   
(4) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  
(5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อ

ประเทศไทย และ  
(6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย

อ านาจ และมีส่วนร่วมจากประชาชน   
 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
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3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   . 
4) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคั่งและ
ยั่งยืน  
 6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์   
8)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม   
9)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 
 

1.3 แผนพัฒนาจังหวัด 
    ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด (Strategies)  
 

1.วิสัยทัศน์  
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ เพื่อคุณภาพท่ีชีวิตที่ดีของประชาชน” 
 
2. พันธกิจ  

ปฏิบัติภารกิจอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 (และ
ที่แก้ไขถึง ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 
13 พ.ศ.2552 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537)  (และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ.2546)พระราชบัญญัติก าหนดแผนขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และตามกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. เป้าประสงค์รวม  
1.ประชาชนมีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
2.ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
3.ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร 
4.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
5.ประชาชนเข้าถึงการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
6.ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
7.ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม 
8.ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
9.ประชาชนมีส่วนร่วมใจกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว 
10.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
11.ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
12.สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
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 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 
 

1.ยุทธศาสตร์การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
  แนวทางการพัฒนา 

1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
เมื่อปี 2538 เพื่อแก้และป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 

1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ
อุปโภคและบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 

1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนา 
 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียนให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ
ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือของชุมชนและ
ประชาชนทั่วไป 
2.4 ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมและตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในทุกด้าน 
2.5 ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

 
3.ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 
 แนวทางการพัฒนา 

3.1 พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆที่มี
คุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือ และให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพมี
มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

 3.3 ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
 3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร 
 3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก นโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 

3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภค เพ่ือจ าหน่าย
และเพ่ือการอนุรักษ์ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
 แนวทางการพัฒนา 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชนคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2 ส่งเสริมความเข้มแข้งของชุมชน 
4.3 ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4.4 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามรถของแรงงานในท้องถิ่น 
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4.5 ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6 ด าเนินการโครงการเพ่ือ ให้บริการประชาชน และรับทราบ อุปสรรค และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา 
 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 
แนวทางการพัฒนา 

  5.1  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
5.2  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานโดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 
5.3  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การ
รับประทานอาหารที่มีประโยชน์และการเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้าน
สาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 
6.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.1  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นและความต้องการของประชาชน 

  6.2  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3  ประสาน สนับสนุน รว่มมือกับส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ เพ่ือ
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 
6.4  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และ
ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร 
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
 

7.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 

7.1  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
ท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
7.2  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ กระตุ้นเศรษฐกิจ และสร้างรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมาเพิ่มขึ้น 
7.3  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง
เครือข่าย พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยาย
ตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
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7.4  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา และจัดการแข่งขับกีฬาประเภทต่างๆ รวมถึง
การสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

 
8.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 
8.1  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

  8.2  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร 
8.3  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรมการท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพื่อ
ยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการ
สื่อสารและร่วมมือกับประชาคมอาเซียน 
8.4  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัด
นครราชสีมา 
8.5  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

  8.6  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

9.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 

  9.1  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติต่างๆ 
9.2  ส่งเสริม สนับสนุนและรว่มมือกับส่วนราชการหน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3  ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ส าคัญ 
โดยสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 

10.  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
10.1  พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มี
ความอุดมสมบูรณ์ 
10.2  รณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ
ชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

  10.3  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
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2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.๑. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลบ้านใหม่ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็นจุดหมาย

และปรารถนา คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนหรือบรรลุผลในอนาคตข้างหน้า ต าบลบ้านใหม่เป็นต าบลขนาดกลางที่มี
ประชาชนส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่หนาแน่นและสงบสุข และคาดการณ์ว่าในอนาคตต้องเป็นชุมชนที่สงบสุขน่าอยู่
อาศัยและมีทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมดี จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ คาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นในอนาคตดังนี้ 
   “บ้านใหม่น่าอยู่  ล้าปรุน้้าใสไร้มลพิษ  ชาวประชาร่วมใจพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย” 
 

๒. พันธกิจ (MISSION) 
 

๑.  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น เพ่ือรองรับขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ 

  ๒.  การก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
   ๓.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคน ครอบครัวและชุมชนในการพ่ึงตนเอง 

   ๔.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
            ๕.  การพัฒนาและบ ารุงรักษาแหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

 

๓. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   

  ๑.  การได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีความสะดวกและเสมอภาค 
  ๒.  มลภาวะและสิ่งแวดล้อมไม่เป็นมลพิษให้บ้านเรือนและชุมชนน่าอยู่อย่างสงบสุข 
  ๓.  ประชาชนมีศักยภาพ มีความรู้มีรายได้เพียงพอสามารถพึงตนเองได้ 
       ๔.  การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 

๕. การพัฒนาและบ ารุงรักษา ล าปรุให้มีความสะอาด ไร้มลพิษและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้
สวยงามเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและเชิงอนุรักษ์ 

 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลต าบลบ้านใหม่ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
(พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๕)   เป็นการก าหนดว่าในอนาคตเทศบาลต าบลบ้านใหม่จะเป็นไปในทิศทางใด และเป็น
เครื่องมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาต าบล   ๓   ปี (๒๕๕๓ – ๒๕๕๕) ว่ามีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38 
 

๑.  วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
“ชุมชนน่าอยู่มีความเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพและการบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมจากทุก
ภาคส่วน” 
 
 

 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

แนวคิดในการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระดับชาติ 
 

       ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ๑.  การเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
  ๒.  การเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ 
  ๓.  การพัฒนาทุนทางสังคม  การแก้ปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ๔.  ความมั่นคงของชาติ  การต่างประเทศ  การอ านวยความยุติธรรม 
  ๕.  การบริหารจัดการประเทศ 
 

นโยบายของรัฐบาล 

๑.  นโยบายขจัดความยากจน 
 ระดับบุคคล 
  ๑. ขยายโอกาสเข้าสู่ทุนผ่านระบบการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
  ๒. ส่งเสริมระบบสหกรณ์และการเรียนรู้ในการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ 
  ๓.จัด   “คาราวานแก้จน”    เพ่ือให้ค าแนะน าและบริการต่าง ๆ  ในการประกอบอาชีพและ
เสริมสร้างทักษะต่าง ๆ 
 

 ระดับชุมชน 
  ๑.  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเกษตร  เช่น  โรงสชีุมชน  โรงปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ชุมชน  
จัดให้มีทุกอ าเภอ 
  ๒.  สหกรณ์เครื่องจักรกล 
  ๓.  การสร้างระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าเกษตร 
  ๔.  ระบบการตลาดสินค้า  หนึ่งต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์ 
  ๕.  สนับสนุนเศรษฐกิจฐานราก  จากกองทุนหมู่บ้านที่มีความพร้อมสู่ธนาคารหมู่บ้าน 
 

 ระดับประเทศ 
  ๑.  ส่งเสริมให้เกษตรกรมีที่ดินท ากินอย่างทั่วถึงและเพียงพอ  เพ่ือเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร
โดยบริหารการใช้ที่ดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดควบคู่กับการปรับปรุงคุณภาพดิน 
  ๒.  เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรน้ า  จัดหาและจัดสรรน้ าให้สอดคล้องกับความ
เหมาะสมของพ้ืนที่และความต้องการในระบบการผลิตของเกษตรกร 
  ๓.  จัดตั้งนิติบุคคลเฉพาะกิจ  ท าหน้าที่บริหารจัดการด้านการผลิต  การแปรรูป  การตลาด
และแหล่งทุน  เพ่ือลดความเสี่ยงให้กับเกษตรกร  สร้างเสถียรภาพด้านราคาสินค้าเกษตร  ที่ให้ผลตอบแทนต่อ
เกษตรกรอย่างเป็นธรรม 
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  ๔.  ขยายขอบเขตการประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบและแรงงานภาคเกษตร 
 

๒.  นโยบายการพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
  ๑.  “คาราวานเสริมสร้างเด็ก”   สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  ๒.  จัดให้มีพ้ืนที่เพ่ือการปฏิบัติธรรม 
  ๓.  จัดตั้งกองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
  ๔.  สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้  อาท ิ  ระบบห้องสมุดสมัยใหม่  หรืออุทยานการเรียนรู้ 
พิพิธภัณฑ์เพ่ือการเรียนรู้แห่งชาติ  ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ  ศูนย์พัฒนางานกีฬา  ดนตรี  ศิลปะ  ศูนย์
บ าบัดและพัฒนาคุณภาพของบุคคลออทิสติกและผู้ด้อยโอกาสอื่น ๆ 
  ๕.  ด าเนินการเชื่อมโยงเครือข่ายความรู้ของทุกโรงเรียนเข้าสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  ๖.  สนับสนุนผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึง
อุดมศึกษา  เช่น  การเพิ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์  การให้สถาบันวิจัยมีส่วนร่วมในการผลิตบุคลากรระดับปริญญา
โทและปริญญาเอก  ผลักดันให้ประชาชนมีความเข้าใจและตระหนักในความส าคัญของวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  ๗.  จัดตั้งเขตปลอดอบายมุขรอบสถานศึกษา ผลักดันกฎหมายและมาตรการเพ่ือให้อบายมุข
ยาเสพติดและสื่อยั่วยุทางเพศ  อยู่ห่างไกลจากเยาวชน 
  ๘.  นโยบายทางด้านวัฒนธรรม 

๘.๑ จัดหาพื้นที่ถาวรทางศิลปะประเภทต่างๆ ให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามาท า
กิจกรรมร่วมกันอย่างสร้างสรรค์  และเป็นเวทีพบปะศิลปิน 
๘.๒  ส่งเสริม  สนับสนุน  และให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนที่มีศักยภาพหรือ
ส่อแววทางศิลปะ 
๘.๓  ส่งเสริมให้เกิดการประกวด  แข่งขันผลงานศิลปะหลากหลายประเภท  ทั้งใน
ระดับท้องถิ่น  ระดับชาติ  ระดับนานาชาติ  เพ่ือค้นหาศิลปินรุ่นใหม่ 
๘.๔  ประสานกับหน่วยงานทางการศึกษา  เพ่ือจัดหาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  
ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ศิลปะอย่างสร้างสรรค์ 

  ๙.  พัฒนาสุขภาพของประชาชน  รัฐบาลจะเพ่ิมคุณภาพของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
๓๐  บาท  ปฏิรูประบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน  สร้างองค์ความรู้
เกี่ยวกับโรคอุบัติใหม่ 
๓.  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ 
 ๓.๑  การน าผลผลิตทางการเกษตรไปผลิตเป็นพลังงานทดแทน  เช่น  ปาล์มน้ ามัน  อ้อย  มันส าปะหลัง
และสบู่ด า 
 ๓.๒  ผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพทางการตลาดสูงและมีโอกาสเพ่ิมมูลค่า  เช่น  ยางพารา  ปศุสัตว์  
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ าชายฝั่ง 
 ๓.๓   ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาหาร 
 ๓.๔  ส่งเสริมและสนับสนุนการเกษตรแบบยั่งยืนตามทฤษฎีใหม่  และเกษตรอินทรีย์  เพ่ืออนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม 
 ๓.๕   กระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรม 
 ๓.๖   ส่งเสริมให้มีกระบวนการจัดการองค์ความรู้ในทุกระดับ  ตั้งแต่วิสาหกิจชุมชน  วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจขนาดใหญ่ 
 ๓.๗   ฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวที่เสื่อมโทรมหรือประสบภัยพิบัติ 
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 ๓.๘  รัฐบาลจะขยายฐานภาคบริการเพ่ือสร้างรายได้ใหม่  เช่น  บริการสุขภาพ  การศึกษา  การจัด
ประชุมและสัมมนานานาชาติ  การขนส่งทางอากาศ  การถ่ายท าภาพยนต์  การพัฒนาซอฟต์แวร์  การค้าส่ง  ค้า
ปลีก    และการเป็นศูนย์กลางธุรกิจในภูมิภาค 

๓.๙   การแปลงสินทรัพย์ให้เป็นทุน  การพัฒนามาตรฐานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ของโครงการ  หนึ่ง
ต าบล  หนึ่งผลิตภัณฑ์   

๔.  นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๔.๑  สนับสนุนการจัดฝายน้ าล้นและฝายชะลอความชุ่มชื้นหรือฝายแม้วตามพระราชด าริ 
 ๔.๒  การพัฒนาแหล่งน้ า  คลองน้ าและการกระจายการใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 
 ๔.๓  ฟ้ืนฟ ู  อนุรักษ์ทรัพยากรดิน  ยุติการเผาไร่นาและท าลายหน้าดิน  ลดการใช้สารเคมีเพ่ือ
การเกษตร  ฟ้ืนฟูดินและป้องกันการชะล้างท าลายดิน  ปลูกแฝกตามแนวพระราชด าริ  มีมาตรการป้องกันและ
เตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 ๔.๔  เพ่ิมขีดความสามารถของ อปท.  ในการก าจัดขยะ 
 ๔.๕  ส่งเสริมภาคเอกชน  วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี  เพ่ือการอนุรักษ์พลังงาน  การจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อม 
 

๕.  นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
 ๕.๑  ส่งเสริมและขยายสัมพันธไมตรีและความร่วมมือกับนานาประเทศ  ทั้งด้านการเมือง  ความมั่นคง  
เศรษฐกิจ  สังคมและวัฒนธรรม 
 

๖.  นโยบายพัฒนากฎหมายและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 ๖.๑  รัฐบาลจะพัฒนากฎหมายทั้งระบบให้ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
 ๖.๒   ส่งเสริมให้ประชาชนได้รู้กฎหมายในชีวิตประจ าวัน  สิทธิ  เสรีภาพ  และหน้าที่  เพ่ือประโยชน์
ในการรักษาสิทธิและเสรีภาพในฐานของตน 
 ๖.๓  พัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ  ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 ๖.๔  สนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้เกิดความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๕  ส่งเสริมให้มีการน าศิลธรรมและคุณธรรมมาใช้ในการด ารงชีวิตและประกอบกิจการของทุกฝ่าย 
 

๗.  นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม 
 ๗.๑  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
 ๗.๒  จัดตั้งศูนย์ติดตามคนหายและระบบพิสูจน์ศพนิรนาม 
 

๘.  นโยบายรักษาความม่ันคงของรัฐ 
 ๘.๑  การแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้  ใช้หลักการเข้าใจ  เข้าถึง  พัฒนาและใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ๘.๒  รัฐบาลจะปฏิรูปงานด้านการปกครองให้มีประสิทธิภาพ 
 ๘.๓  จัดตั้งศูนย์เตือนภัยระดับชาติและการบริหารวิกฤติการณ์  การเตรียมความพร้อม  เพ่ือตอบสนอง
อย่างฉับไวต่อวิกฤติการณ์และการบริหารจัดการเพ่ือการบรรเทาและฟ้ืนฟูสาธารณภัยโดยเร็ว 
 

๙.  นโยบายตามแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
  การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน 
  ๑.๑  ส่งเสริมการลงทุนโดยเน้นวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดย่อม (SMEs) 
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  ๑.๒  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
  ๑.๓  ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
  ๑.๔  ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๒  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
  ๒.๑  เพ่ือเพ่ิมความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบันเกษตรกรเพ่ือการแปรรูปและการตลาด 
  ๒.๒  การเพ่ิมศักยภาพการผลิต  แปรรูปและการส่งออก 
  ๒.๓  การรักษาสิ่งแวดล้อม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
  ๓.๑  การตลาดน าการผลิต 
  ๓.๒  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
  ๓.๓  การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  ๓.๔  การส่งเสริมการลงทุนด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
  ๓.๕  การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ 
  ๓.๖  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๔  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
  ๔.๑  การเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
  ๔.๒  การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
  ๔.๓  การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและการบริการ 
  ๔.๔  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความ 
  ๔.๕  การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยว 
 

ตัวช้ีวัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
 ๑.  จ านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพ่ิมข้ึน (คน) 
 ๒.  เพ่ิมพ้ืนที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร่) 
 ๓.  ผลผลิตข้าวหอมมะลิต่อไร่สูงขึ้น (ก.ก./ไร่) 
 ๔.  ผลผลิตมันส าปะหลังต่อไร่สูงขึ้น (ตัน/ไร่) 
 ๕.  จ านวนสมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ไหมได้รับการฝึกอบรมเฉพาะด้าน (ราย) 
 ๖.  มูลค่าการผลิตผ้าไหมเพ่ิมขึ้น (ล้านบาท/ปี) 
 ๗.  จ านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพ่ิมขึ้น (คน) 
 ๘.  จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (คน) 
 ๙.  ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คนเพ่ิมข้ึน (บาท) 
 ๑๐.  จ านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน (แห่ง) 
 

๒.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด (Strategic  Issues) 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก 
  ๑.  การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือส่งออก 
  ๒.  การพัฒนาเกษตรและแปรรูปแป้งมันส าปะหลังเพ่ือส่งออก 
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  ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
  ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
  ๕.  ยุทธศาสตร์การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยานยนต์ 
  ๖.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน 
  ๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
 
 

เป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์  (Goals) 
 ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้าการเกษตรส่งออก 
  ๑.  เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร 
  ๒.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแปรรูปและส่งออกสินค้าเกษตร 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
  ๑.  เพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
  ๒.  เพ่ิมจ านวนผู้ประกอบการผ้าไหม 
 ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
  ๑.  เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 
  ๒.  พัฒนาศักยภาพแหล่งการท่องเที่ยว  สินค้าและบริการ 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ 
  ๑.  เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 ๕.  ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาสังคมและความเดือดร้อนของประชาชน 
  ๑.  ลดระดับความรุนแรงของการแพร่ระบาดยาเสพติดให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ 
  ๒.  สร้างความม่ันคงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  ๓.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน 
  ๔.  ประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัยปราศจากสารปนเปื้อน 
  ๕.  ลดการเกิดอุบัติเหตุจราจรทางบก 
 ๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

๑.  เพ่ือตอบสนองความต้องการในการบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ  และมี
ประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของท้องถิ่น 
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนาวัฒนธรรม ประเพณีและกีฬา 

แผนงานการพัฒนา 
๑.  พัฒนารายได้จากการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์     ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 

ท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่น  วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  การเป็นศูนย์กลางฝึกอบรมสัมมนา 
กีฬาเพ่ือการท่องเที่ยวและนันทนาการ 
๒. สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนาโบราณสถาน  
โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
๓.  การสนับสนุนส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา  กีฬาแห่งชาติ  และการสนับสนุน 
ส่งเสริมกีฬานานาชาติ 

  4.  ค้นหาและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
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  5.  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูการเข้าแหล่งท่องเที่ยวและป้ายบอกทาง 
  6.  การเพ่ิมศักยภาพสินค้าและบริการ / การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว 
  7.  การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวและการเพ่ิมมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 
  8.  สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยว / ศูนย์ประสานการท่องเที่ยว 
 ๒.  ยุทธศาสตร์การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ้านเมืองท่ีดี 

แผนงานการพัฒนา 
๑.  ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี 
๒. ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
๓.  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให้มีความเหมาะสมสอดคล้อง 
๔.  ส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

๓.  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แผนงานการพัฒนา 
1.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก/ทางน้ า 

๔.  ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการพัฒนา 
๑.  การจัดการสิ่งแวดล้อม และมลพิษต่างๆ  ในท้องถิ่นและชุมชน 

๒.  การก าจัดมูลฝอยรวม  และการจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะระดับอ าเภอ 
๓.  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ าเสีย  ในชุมชนและท้องถิ่น 
๔.  การจัดการ  การบ ารุงรักษา  และการเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม ้ การใช้ประโยชน์จากป่าไม้ 
ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๕.  การสนับสนุนและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ท้องถิ่นรักษ์สิ่งแวดล้อม   และการ 
ประหยัดพลังงาน 
๖.  การปลูกจิตส านึกและค่านิยมให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้      และความเข้าใจใน 
การอนุรักษ์และส่งเสริมการค้นหาสิ่งอ่ืนๆ ในท้องถิ่นไปทดแทนพลังงาน 
๗.  การเผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ / อนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติ  ทั้งระดับชาติและสากล 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แผนงานการพัฒนา 
๑.  การจัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ าและการปรับปรุง 
บ ารุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น 
๒.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ 
๓.  การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ที่เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
๔.  การจัดการและดูแลสถานีขนส่งทางบกและทางน้ า 
๕.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร 
๖.  การสาธารณูปโภค – สาธารณูปการ 
๗.  การผังเมืองของท้องถิ่นและผังเมืองรวมของจังหวัด 
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๖.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 
แผนงานการพัฒนา 

1.  การสังคมสงเคราะห์  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส   
และผู้ติดเชื้อ   HIV   จัดให้มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก 
2.  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป้องกันและควบคุม 
โรคติดต่อ / โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อ  การฟ้ืนฟูสุขภาพของประชาชน 
3.  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
4.  การรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม/จริยธรรม   
แก่ประชาชนในท้องถิ่น  
5. การสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา 

๗.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
แผนงานการพัฒนา 
๑.  ส่งเสริมกิจการพาณิชย์และลงทุน / ตลาดเพื่อการพาณิชย์ 
๒.  เสริมสร้างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
๓.  ส่งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค้าชุมชน / ตลาดชุมชน / รา้นค้าชุมชน 
๔.  สร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม / สินค้าชุมชน 
๕.  เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖.  การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ 
๗.  การสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน / ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน 
๘.  พัฒนาและส่งเสริมการค้าของชุมชนในเชิงพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์ 
๙.  พัฒนาและส่งเสริมโรงสีชุมชน 
 

๘.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตร 
แผนงานการพัฒนา 

   ๑.  พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต / ผลผลิตด้านเกษตรอินทรีย์ 
  ๒.  การลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 

 ๓.  การเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร 
  ๔.  การประชาสัมพันธ์  และรณรงค์ให้เกษตรกรมีความเชื่อม่ันในการใช้เกษตรอินทรีย์ 

แทนปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 
 

9. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา 
แผนงานการพัฒนา 

 
๑.  การจัดการศึกษา 
 ๑.๑  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเน้นส าคัญ  โดยบูรณาการกับ 

การศึกษาศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 ๑.๒ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีความพร้อมทั้งทางกายภาพและใช้ 

เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 ๑.๓   ส่งเสริมและพัฒนาครู  และบุคลากรให้เป็นมืออาชีพและยกวิทยฐานให้สูงขึ้น 
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 ๑.๔    พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
 ๑.๕    ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และอนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
10. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการสาธารณสุข 

แผนงานการพัฒนา 
๑.  การสาธารณสุข  การสร้างสุขภาพ  การรักษาพยาบาล  การป้องกันและควบคุม

โรคติดต่อ/โรคระบาด และโรคไม่ติดต่อ  การฟื้นฟูสุขภาพของประชาชน 
  ๒.  การป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดปัญหายาเสพติด 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


