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บททปีที่ 1  
บทนตา

1.1 ล พักษณะของแผนยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา
ตนมระเบทยบของกระทรวงมหนดไทย   วสนด ข้วยกนรจทดทนนแผน

พทฒนนขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น   พ.ศ.  2548 กนนหนดวสน “แผน
พทฒนน” หมนยควนมรวมถถึง แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนและแผนสนมปท
โดยให ข้ควนมหมนยของ   แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน   ไว ข้ดทงนทพื้

แผนยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา  หมนยควนมวสน แผนพทฒนน
เศรษฐกริจและสทงคมขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น  ททที่กนน หนด
ยยุทธศนสตรค์  และแนวทนงกนรพทฒนนขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น
ซถึที่งแสดงถถึงวริสทยททศนค์  พทนธกริจ  และจยุดมยุสงหมนยเพพที่อกนรพทฒนนใน
อนนคต  โดยสอดคล ข้องกทบแผนพทฒนนเศรษฐกริจและสทงคมแหสงชนตริ
แผนกนรบรริหนรรนชกนรแผสนดริน   ยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนจทงหวทด   อนนเภอ
และแผนชยุมชน

องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนงได ข้จทดทนนแผนยยุทธศนสตรค์กนร
พทฒนน (ชสวงปท  พ .ศ . 2558 - 2562) โดยถพอปฏริบทตริตนมระเบทยบ
กระทรวงมหนดไทย วสนด ข้วยกนรจทดทนนแผนพทฒนนขององคค์กรปกครอง
สสวนท ข้องถริที่น พ.ศ.  2548 ข ข้อ 16 โดยผสนนกระบวนกนรจทดทนนประชนคม
ท ข้องถริที่น  สสวนรนชกนรและรทฐวริสนหกริจททที่เกทที่ยวข ข้อง เพพที่อแจ ข้งแนวทนงกนร
พทฒนนท ข้องถริที่น รทบทรนบปทญหน ควนมต ข้องกนร ประเดป็นกนรพทฒนน และ
ประเดป็นททที่เกทที่ยวข ข้องตลอดจนควนมชสวยเหลพอทนงวริชนกนรและแนวทนง
กนรปฏริบทตริททที่เหมนะสมกทบสภนพพพพื้นททที่ เพพที่อนนนมนกนนหนดแนวทนง กนรจทด
ทนนแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน

1.2 ว พัตถยุประสงคร์ของการจ พัดทตาแผนยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา
1.  เพพที่อพทฒนนกนนหนดทริศทนง และเปข้นหมนยในกนรพทฒนน

องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง
2.  เพพที่อเปป็ นกรอบในกนรจทดทนนแผนพทฒนนสนมปท
3.  เพพที่อเปป็ นเครพที่องมพอในกนรบรริหนรจทดกนรทรทพยนกรททที่มทอยมูส

อยสนงจนนกทดให ข้เกริดประสริทธริภนพมนกททที่สยุด
แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน 2558-2562         
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1.3 ข พัขั้นตอนในการจ พัดทตาแผนยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา

1.คณะกรรมกนรพทฒนนองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง
ประชยุมประชนคมตนนบลนนกลนง  สสวนรนชกนรและรทฐวริสนหกริจ  ททที่
เกทที่ยวข ข้อง  เพพที่อแจ ข้งแนวทนงกนรพทฒนนท ข้องถริที่น  รทบทรนบปทญหน ควนม
ต ข้องกนร ประเดป็นกนรพทฒนนและประเดป็นททที่เกทที่ยวข ข้องตลอดจนควนมชสวย
เหลพอทนงวริชนกนร  และแนวทนงปฏริบทตริททที่เหมนะสมกทบสภนพพพพื้นททที่   เพพที่อ
นนนมนกนนหนดแนวทนงกนรจทดทนนแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน โดยให ข้นนน
ข ข้อมมูลพพพื้นฐนนในกนรพทฒนนจนกหนสวยงนนตสนงๆ  และข ข้อมมูลในแผน
ชยุมชนมนพริจนรณนประกอบกนรจทดทนนแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน

2.คณะกรรมกนรสนทบสนยุนกนรจทดทนนแผนพทฒนนองคค์กนรบรริหนร
สสวนตนนบลนนกลนง รวบรวมแนวทนงและข ข้อมมูลนนนมนวริเครนะหค์เพพที่อจทดทนน
รสนงแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนแล ข้วเสนอคณะกรรมกนรพทฒนนองคค์กนร
บรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง

3.คณะกรรมกนรพทฒนนองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง
พริจนรณนรสนงแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน  เพพที่อเสนอนนยกองคค์กนรบรริหนร
สสวนตนนบลนนกลนง 

4.นนยกองคค์กนรบรริหนรสสวนตนน บลนนกลนงเสนอรสนงแผน
ยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนตสอสภนองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนงเพพที่อให ข้
ควนมเหป็นชอบ   แล ข้วจถึงพริจนรณนอนยุมทตริและประกนศใช ข้แผนยยุทธศนสตรค์
กนรพทฒนน
1.4 ประโยชนร์ของการจ พัดทตาแผนยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา

1.แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนเปป็ นแผนระยะยนวททที่กนนหนด  วริสทย
ททศนค์  พทนธกริจ  และจยุดมยุสงหมนยเพพที่อกนรพทฒนน  ครอบคลยุมระยะเวลนห ข้น
ปท    สนมนรถวนงแผนกนรพทฒนนได ข้อยสนงตสอเนพที่องและเกริดประโยชนค์สมูงสยุด

2.แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนจะเปป็ นตทวกนนหนดกรอบทริศทนง
สนนหรทบใช ข้ในกนรบรริหนรจทดกนรทรทพยนกรททที่มท       อยมูสอยสนงจนนกทดให ข้เกริด
ประโยชนค์คยุ ข้มคสนททที่สยุด

แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน 2558-2562         
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บททปีที่  2

สภาพท พัที่วไป

แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน 2558-2562         



4

สชวนทปีที่ 2
สภาพท พัที่วไปและขข้อมสูลพพขั้นฐานทปีที่สตาค พัญขององคร์การ

บรริหารสชวนตตาบลนากลาง

                                                                               
2.1  ล พักษณะท พัที่วไปและประว พัตความเปป็ นมาของพพขั้นทปีที่องคร์การ
บรริหารสชวนตตาบลนากลาง

1.1 ประว พัต ริความเปป็ นมา
ประวทตริหมมูสบ ข้นนตนนบลนนกลนง เดริมตท พื้งอยมูสตรงโบสถค์เกสน ผมู ข้นนนกสอ

ตท พื้งหมมูสบ ข้นน ชพที่อ นนยนน เปป็ นผมู ข้มทรมูปรสนงใหญสโตมนก หลทงจนกตท พื้งหมมูสบ ข้นน
แล ข้วนนพื้นททที่นนนมนอยุปโภคบรริโภคได ข้จนกหนองทสนเรริง (ปทจจยุบทนสระนนพื้นของวทด
บ ข้นนนนใหญส) เมพที่อกสอตท พื้งหมมูสบ ข้นนแล ข้วจถึงสร ข้นงวทดและอยุโบสถ คพอ อยุโบสถ
หลทงเกสน บรริเวณข ข้นงถนนจนกบ ข้นนนนกลนงไปบ ข้นนนนใหญส เมพที่อตท พื้งหมมูสบ ข้นน
แล ข้ว เหป็นวสนหมมูสบ ข้นนอยมูสไกลแหลสงนนพื้น ประชนชนสสวนหนถึที่งจถึงย ข้นยถริที่นฐนนไป
ตท พื้งหมมูสบ ข้นนอยมูสททที่บ ข้นนนนกลนง โดยใช ข้นนพื้นอยุปโภคบรริโภคจนกหนองเปส ง
(ปทจจยุบทน คพอ สระนนพื้นข ข้นง อบต.นนกลนง) และสระหนองไผส (ปทจจยุบทน คพอ
สระนนพื้นของวทดนนกลนง) และประชนชนอทกสสวนหนถึที่งย ข้นยไปตท พื้งหมมูสบ ข้นนอยมูส
ทนงใต ข้ หมมูสบ ข้นนโนนบ ข้นนใต ข้ โดยอนศทยนนพื้นอยุปโภคบรริโภคจนกสระอททมูน
(อยมูสตริดถนนมริตรภนพ)

ประชนชนทท พื้งสนมหมมูสบ ข้นนททที่ย ข้นยไปตท พื้งถริที่นฐนน คพอ
1. บ ข้นนเกสน ปทจจยุบทน คพอ บ ข้นนนนใหญส โดยตท พื้งตนมชพที่อ นนยนน ผมู ข้มท

รมูปรสนงสมูงใหญส ซ ถึที่งเปป็ นผมู ข้กสอตท พื้งหมมูสบ ข้นน
2. บ ข้นนกลนง ปทจจยุบทน คพอ บ ข้นนนนกลนง
3. บ ข้นนใต ข้ ปทจจยุบทนไมสมทแล ข้ว เนพที่องจนกสมทยนท พื้นมทโจรชยุกชยุม  คอย

ปล ข้นสะดมชนวบ ข้นน  ผมู ข้นนนหมมูสบ ข้นนจถึงปรถึกษนกทบชนวบ ข้นนวสนควรย ข้นยททที่อยมูส  
มริฉะนท พื้นจะถมูกโจรปล ข้นกทนหมด  ชนวบ ข้นนจถึงพนกทนย ข้นยมนอยมูสบ ข้นนนนกลนง 
ทนนให ข้หมมูสบ ข้นนนนกลนงเปป็ นหมมูสบ ข้นนใหญส  

บ ข้นนห ข้วยตะคร ข้อ  ประชนชนย ข้นยมนจนกบ ข้นนละลมหม ข้อ  สสวนบ ข้นน
หนองบอนและบ ข้นนบยุตนต ข้อง  คพอ  ประชนชนททที่ย ข้นยมนจนกบ ข้นนกยุดจริก  
ตนนบลกยุดจริก จถึงเกริดเปป็ นตนนบลนนกลนงในปทจจยุบทน

แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน 2558-2562         
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ตนนบลนนกลนงเปป็ นตนนบลหนถึที่งใน 11 ตนนบลของอนนเภอสมูงเนริน  
จทงหวทดนครรนชสทมน  ซถึที่งตสอมนได ข้แยกพพพื้นททที่ตนนบลนนกลนงบนงสสวนเปป็ น
ตนนบลหนองตะไก ข้ และได ข้รทบกนรประกนศจนกกระทรวง มหนดไทยแยก
เขตกนรปกครองเปป็ นตนนบลนนกลนง มทผลเมพที่อวทนททที่ 30 กทนยนยน 2514 
ตนมประกนศกระทรวงมหนดไทย เรพที่องตท พื้งและเปลทที่ยนแปลงเขตตนนบลใน
ท ข้องททที่ อนนเภอสมูงเนริน จทงหวทดนครรนชสทมน อนนเภอครบยุรท อนนเภอสมูงเนริน 
อนนเภอห ข้วยแถลง อนนเภอคง อนนเภอดสนนขยุนทด อนนเภอโนนไทย จทงหวทด
นครรนชสทมน ลงวทนททที่ 28 กทนยนยน 2514 เดริมมท 5 หมมูสบ ข้นน และเมพที่อมท
พระรนชกฤษฎทกนเปลทที่ยนแปลงเขตเทศบนลเมพองนครรนชสทมน จทงหวทด
นครรนชสทมน พ.ศ. 2525 เปป็ นเทศบนลนครนครรนชสทมน ได ข้ขยนยเขต
เทศบนลมนครอบคลยุมในบนงสสวนของหมมูสททที่ 6 ปทจจยุบทนแบสงกนรปกครอง
ออกเปป็ น 9 หมมูสบ ข้นนและได ข้รทบยกฐนนะจนกสภนตนนบลนนกลนงเปป็ น
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง เมพที่อปท  พ.ศ. 2538 

แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน 2558-2562         
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1.2 ขนาดและทปีที่ต พัขั้ง
ทนนเลททที่ตท พื้งตนนบล ตนนบลนนกลนงเปป็ น 1 ใน 11 ตนนบลในเขต

สมูงเนริน จทงหวทดนครรนชสทมน มทอนณนเขตพพพื้นททที่อยมูสตริดกทนท ข้องถริที่นใกล ข้เคทยง 
4  สสวน คพอ เทศบนลตนนบลกยุดจริก องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลกยุดจริก 
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลตนนบลโคกกรวด  อนนเภอเมพอง  จทงหวทด
นครรนชสทมน  องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลสมูงเนริน องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล
ตนนบลหนองตะไก ข้ และมทอนณนเขตดทงนทพื้

1. ทริศเหนพอ จรดเทศบนลตนนบลกยุดจริก  และองคค์กนรบรริหนร
สสวนตนนบลกยุดจริก อนนเภอสมูงเนรินจทงหวทดนครรนชสทมน

2. ทริศตะวทนออกจรดองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลตนนบลโคก
กรวด อนนเภอเมพอง จทงหวทดนครรนชสทมน

3. ทริศตะวทนตก จรดองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลสมูงเนริน อนนเภอ
สมูงเนริน จทงหวทดนครรนชสทมน

4. ทริศใต ข้ จรดองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลตนนบลหนองตะไก ข้ 
อนนเภอสมูงเนริน  จทงหวทดนครรนชสทมน 

โดยตนนบลนนกลนงอยมูสหสนงจนกททที่วสนกนรอนนเภอสมูงเนริน จทงหวทด
นครรนชสทมนไปทนงทริศตะวทนออก เปป็ นระยะทนงประมนณ 15 กริโลเมตร

1.3 เนพขั้อทปีที่
เนพพื้อททที่ตนนบลนนกลนง มทพพพื้นททที่ตนนบลตนมประกนศกระทรวง

มหนดไทยประมนณ 33,063 ไรส หรพอ 52.90 ตนรนงกริโลเมตร เปป็ นเขต
ปกครององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง ประมนณ 33,063 ไรส หรพอ 
52.90 ตนรนงกริโลเมตร

1.4 สภาพภสูม ริประทศ
ตนนบลนนกลนง มทพพพื้นททที่ทนงเหนพอเปป็ นททที่รนบลยุสม ทนงทริศใต ข้เปป็ น

ททที่รนบสมูงสลทบพพพื้นททที่นน ทริศตะวทนออกเปป็ นททที่รนบสมูงสลทบททที่ลยุสม ทริศตะวทนตก
เปป็ นททที่รนบสมูงสสวใหญสเปป็ นททที่ไรสสลทบททที่นนเลป็กน ข้อย ควนมสมูงเหนพอจนกรทบนนพื้น
ทะเล 212-223 เมตร มทลนนห ข้วยไหลผสนนจนทริศใต ข้สมูสทริศเหนพอ ทนงตอน
กลนงของตนนบลมทลนนห ข้วยยนง และทริสตะวทนออกของตนนบลมทลนนห ข้วย
มะเกลพอซถึที่งแบสงแนวเขตอนนเภอเมพองนครรนชสทมน และอนนเภอสมูงเนริน
จทงหวทดนครรนชสทมน

1.5 พพขั้นทปีที่ปช า
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พพพื้นททที่ปส นของตนนบลนนกลนง เปป็ นปส นไม ข้มทททที่วไปตนมหมมูสบ ข้นน
ตสนงๆททที่กทนไว ข้ทนนประโยชนค์เพพที่อเปป็ นททที่ทนนเลเลทพื้ยงสทตวค์ ททที่สนธนรณะ พอ
จนนแนกปส นไม ข้ตนมพพพื้นททที่ ได ข้ดทงนทพื้

- ปส นชยุมชนดท พื้งเดริม เปป็ นพพพื้นททที่ปส นตนมธรรมชนตริสสวนใหญสเปป็ นปส น
ไมสเบป็ญพรรณ ททที่ประชนชนในสมทยกสอนกทนเอนไว ข้และมทกฎกตริกนรสวมกทนวสน
เปป็ นปส นชยุมชยุนหรพอททที่สนธนรณะประจนน หมมูสบ ข้นน ปส นสสวนใหญสเปป็ นปส น
เสพที่อมโทรมเนพที่องจนกใช ข้ประโยชนค์ของประชนชนเพริที่มขถึพื้นทยุกๆปท  ตนนบนน
กลนงมทพพพื้นททที่ปส นสนธนรณะ ดทงนทพื้

(1) บ ข้นนนนกลนง หมมูส 1 มทททที่ปส นสนธนรณะ ประมนณ 350 ไรส
(2) บ ข้นนนนใหญส หมมูส 2 มทททที่ปส นสนธนรณะ ประมนณ 78 ไรส
(3) บ ข้นนหนองบอน หมมูส 4 มทททที่ปส นสนธนรณะ ประมนณ 270 

ไรส
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(4) บ ข้นนนนกลนง หมมูส 5 มทททที่ปส นสนธนรณะ ประมนณ 420 ไรส
รสวมพพพื้นททที่ปส นประมนณ 1,118 ไรส
- ปส นชยุมชนแบบพทฒนน เปป็ นพพพื้นททที่ปส นททที่เกริดจนกสสงเสรริมและ

กนรกระทนน กริจกรรมปลมูกปส น  ประกอบด ข้วย โครงกนรปลมูกปส นถนวร
เฉลริมพระเกทยรตริ กนรปลมูกปส นไม ข้ใช ข้สอบ กนรปลมูกปส นในททที่สนธนรณะ ททที่
รนชกนร โรงเรทยน รวมทท พื้งกนรอนยุรทกพพพื้นททที่ปส นหทวไรสปลนยนน

1.6  อยุณหภสูม ริ
สภนพภมูมริอนกนศในพพพื้นททที่ตนนบลนนกลนง มททท พื้งแบบเขตร ข้อนมทฝน

น ข้อย แบบมรสยุมททที่มทควนมชพพื้นสมูงสลทบกทน หรพอแบบเมพองร ข้อนเฉพนะฤดมู
อริทธริพลลมมรสยุมตะวทนออกเฉทยงเหนพอจะพทดผสนนระหวสนงเดพอน
พฤศจริกนยน-เดพอนกยุมภนพทนธค์ อริทธริพลลมมรสยุมตะวทนตกเฉทยงใต ข้จะพทด
ผสนนระหวสนงเดพอนพฤษภนคม-เดพอนกทนยนยน อริทธริพลลมมรสยุมตะวทนออก
เฉทยงใต ข้จะพทดผสนนเดพอนกระหวสนงเดพอนกยุมภนพทนธค์-เดพอนพฤษภนคม จนก
อริทธริพลของลมมรสยุมทนนให ข้เกริดฤดมูกนล ดทงนทพื้

- ฤดสูฝน เรริที่มตท พื้งแตสปลนยเดพอนพฤษภนคม ถถึงเดพอนตยุลนคมโดย
ได ข้รทบอริทธริพลจนกลมมรสยุมตะวทนตกเฉทยงใต ข้พทดพนควนมชพพื้นจนกทะเล แต
เนพที่องจนกมทเทพอกเขนดงพญนเยป็นกท พื้นอยมูสทนนให ข้ปรริมนณนนพื้นฝนททที่ได ข้รทบมท
จนนนวนคสอนข ข้นงน ข้อย ปรริมนณนนพื้นฝนสสวนใหญสเกริดจนกพนยยุดทเปรสชทที่นจนก
ทะเลจทนใต ข้ อยุณหภมูมริอยมูสระหวสนง 32-41 องศนเซลเซทยส ควนมชพพื้นสนนผทส
อยมูสระหวสนง 80-90%

- ฤดสูหนาว  เรริที่มประมนณปลนยเดพอนตยุลนคม ถถึง เดพอน
กยุมภนพทนธค์ โดยได ข้รทบอริทธริพลจนกลมมรสยุมตะวทนออดเฉทยงเหนพอพทด
ปกคลยุมพพพื้นททที่ ทนนให ข้อยุณหภมูมริลดลงททที่วไป อนกนศจะหนนวเยป็น อยุณหภมูมริ
อยมูสระหวสนง 18-35 องศนเซลเซทยส ควนมชพพื้นสนนผทสอยมูสระหวสนง 75-85%

- ฤดมูร ข้อน เรริที่มประมนณเดพอนมทนนคมถถึงเดพอนพฤษภนคม โดยได ข้
รทบอริทธริพลจนกลมมรสยุมตะวทนตกเฉทยงใต ข้ไต ข้พทดพนจนกทะเลจทนใต ข้และ
อสนวไทย ลมมรสยุมตะวทนออกเฉทยงเหนพอมทกนนลทงอสอนลงและคสอนข ข้นง
แปรปรวน ทนนให ข้อนกนศร ข้อน อบอ ข้นว อยุณหภมูมริอยมูสระหวสนง 32-43 องศน
เซลเซทยส ควนมชพพื้นสนนผทสอยมูสระหวสนง 60-75% จนกข ข้อมมูลดทงกลสนวทนนให ข้
ตนนบลนนกลนงมทปรริมนณนนพื้นฝนน ข้อย และอนกนศร ข้อนมนก
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1.7 แหลชงนต ขั้า
แหลสงนนพื้นธรรมชนตริและแหลสงนนพื้นอพที่นๆ

ประเภท
แหลสงนนพื้น
ธรรมชนตริ

ททที่ตท พื้ง/หมมูสททที่ ขนนด(กว ข้
นง)

ปรริมนณททที่
เกป็บกทก

กนรใช ข้
ประโยชนค์

ระยะ
เวลน

1.คลองห ข้วย
มะเกลพอ

ม. 5,3 6 เมตร 198,000 ทนนนน,ปลมู
กผทก

ไ มส
ต ล อ ด
ปท

1. ค ล อ ง
ห ข้วยยนง

ม. 1,2,6 6 เมตร 153,000 ทนนนน,ปลมู
กผทก

ต ล อ ด
ปท

1. ค ล อ ง
ห ข้วยวทงมสวง

ม. 1,3,5 6 เมตร 72,000 ทนนนน,ปลมู
กผทก

ต ล อ ด
ปท

1. ค ล อ ง
ห ข้วยมนลท

ม. 1,3 4 เมตร 24,000 ทนนนน ต ล อ ด
ปท
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1.8 การปกครอง 
ปทจจยุบทนตนนบลนนกลนง แบสงกนรปกครองออกเปป็ น  9 หมมูสบ ข้นน คพอ
หมมูสททที่ 1  บ ข้นนนนกลนง ผมู ข้ปกครอง นนยสทนตริ  
สกยุลศริรริวทฒนค์ ผมู ข้ใหญสบ ข้นน
หมมูสททที่ 2  บ ข้นนนนใหญส ผมู ข้ปกครอง นนยสยุขยุม  
ลนภสมูงเนริน ผมู ข้ใหญสบ ข้นน
หมมูสททที่ 3  บ ข้นนห ข้วยตะคร ข้อ ผมู ข้ปกครอง นนยเททที่ยง  
รทตนวริจริตร ผมู ข้ใหญสบ ข้นน
หมมูสททที่ 4  บ ข้นนหนองบอน ผมู ข้ปกครอง นนงอยุษน  
วรินริจนทยภนค ผมู ข้ใหญสบ ข้นน
หมมูสททที่ 5  บ ข้นนนนกลนง ผมู ข้ปกครอง นนยพยุฒริ
พงศค์  ฮดสมูงเนริน ผมู ข้ใหญสบ ข้นน
หมมูสททที่ 6  บ ข้นนนนใหญสพทฒนน ผมู ข้ปกครอง นนยสรคม 
นทนสมูงเนริน ผมู ข้ใหญสบ ข้นน
หมมูสททที่ 7  บ ข้นนบยุตนต ข้อง ผมู ข้ปกครอง นนย
สมชนย  เอพพื้อเฟพพื้อกลนง กนนนทน
หมมูสททที่ 8  บ ข้นนนนกลนงสนมทคคทผมู ข้ปกครอง นนย
สมชนย  เอพพื้อเฟพพื้อกลนง รทกษนกนร
หมมูสททที่ 9  บ ข้นนนนกลนงพทฒนน ผมู ข้ปกครอง นนงบยุญททน
โกสมูงเนริน ผมู ข้ใหญสบ ข้นน
1.9 ประชากร

จนนนวนประชนกรและควนมหนนแนสนประชนกร จนกข ข้อมมูลของ
สนนนทกทะเบทยนรนษฎรค์ของอนนเภอเมพองนครรนชสทมน เมพที่อเดพอนมริถยุนนยน
2557 พบวสน ของตนนบลนนกลนงมทจนนนวนทท พื้งส ริพื้น 6,133 คน จนนแนกเปป็ น
ชนย จนนนวน 2,966 คน หญริง จนนนวน 3,167 คน มทควนมหนนแนสน
เฉลทที่ย 115.93 คนตสอตนรนงกริโลเมตร และมทจนนนวนครทวเรพอนทท พื้งส ริพื้น
2,565 ครทวเรพอน ซถึที่งจะดมูได ข้จนกตนรนงเปรทยบเททยบ

ตารางจตานวนคร พัวเร พอนเปรปียบเทปียบ พ.ศ.2553-2557
หมสูช บ ข้าน พ.ศ.2 พ.ศ.2 พ.ศ.2 พ.ศ.2 พ.ศ.2
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553 554 555 556 557
1 นนกลนง 374 412 443 504 530
2 นนใหญส 363 368 373 406 415
3 ห ข้วยตะคร ข้อ 123 124 126 140 141
4 หนองบอน 237 245 261 294 335
5 นนกลนง 199 201 217 221 231
6 นนใหญส

พทฒนน
158 159 163 177 192

7 บยุตนต ข้อง 88 96 109 118 128
8 นนกลนง

สนมทคคท
217 229 247 272 284

9 นนกลนง
พทฒนน

223 247 253 280 309

รวม 1,98
2

2081 2192 2,41
2

2,56
5
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แผนภสูม ริจตานวนคร พัวเร พอนตตาบลนากลางปปี  2552-2556
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จตานวนประชากรปปี  พ.ศ.2552-2556

หมมูส
ททที่ บ ข้นน

พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556 พ.ศ.2557

ชาย
หญริ
ง รวม

ชา
ย

ชาย หญริ
ง

รวม หญริ
ง

รวม ชาย หญริ
ง

รวม ชาย หญริ
ง

รวม

1
นนกลนง 483 544 1,0

27
48
5

540 1,0
25

47
7

54
7

1,0
24

477 543 1,0
20

469 545 1,0
14

2
นนใหญส 503 551 1,0

54
50
7

555 1,0
62

51
5

55
5

1,0
70

522 557 1,0
79

533 561 1,0
94

3
ห ข้วย
ตะคร ข้อ

198 218 416 20
2

216 418 20
1

21
4

41
5

201 219 420 198 225 423

4
หนองบอน 246 260 506 24

4
257 501 23

8
25
9

49
7

246 270 516 257 275 532

5
นนกลนง 315 339 654 30

6
331 637 30

3
33
6

63
9

309 335 644 317 334 651

6 นนใหญส
พทฒนน

313 322 635 30
8

327 635 30
8

32
6

63
4

314 333 647 315 330 645

7
บยุตนต ข้อง 172 181 353 17

9
193 372 18

1
19
7

37
8

187 198 385 190 199 389

8
นนกลนง
สนมทคคท

242 277 519 24
3

274 517 25
6

27
4

53
0

265 277 542 268 287 555

9
นนกลนง
พทฒนน

404 404 808 40
2

406 808 41
6

41
0

82
6

417 410 827 419 411 830
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รวมท พัขั้งส ริขั้น 2,8
76

3,0
96

5,9
72

28
76

3,0
99

5,9
75

28
95

31
18

6,0
13

2,9
38

3,1
42

6,0
80

2,9
66

3,1
67

6,1
33

* ข ข้อมมูล ณ เดพอน มริถยุนนยน 2557
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แผนภสูม ริจตานวนประชากรปปี  2553-2557

1.10 การศาสนา
ประชนชนในตนนบลนนกลนง สสวนใหญสนทบถพอศนสนนพยุทธเปป็ น

หลทกคริดเปป็ นร ข้อยละ 99 ของประชนกรทท พื้งหมด มทวทดและศนสนสถนนททที่
สนนคทญ 5 แหสง คพอ

1. วทดนนกลนง
2. วทดนนใหญส
3. วทดห ข้วยตะคร ข้อ
4. วทดหนองบอน
5. โบสกค์สทนตริ

1.11 การศศกษา
ในพพพื้นททที่องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง มทโรงเรทยนในพพพื้น

ระดทบประถมศถึกษนและโรงเรทยนขยนยโอกนส รวมทท พื้งหมดจนนนวน 4 แหสง 
ดทงนทพื้

1. โรงเรทยนบ ข้นนนนกลนง เปป็ นโรงเรทยนขยนยโอกนสถถึงระดทบ
มทธยมศถึกษนตอนต ข้น ตท พื้งอยมูสททที่บ ข้นนนนกลนง หมมูสททที่ 1 ผมู ข้อนนนวยกนรสถนน
ศถึกษน คพอ นนงสนวปทยุม ปริยนกยุล

2. โรงเรทยนบ ข้นนนนใหญส(เสถทยรรนษฎรค์รทฐผดยุง)  ตท พื้งอยมูส หมมูสททที่ 2 
บ ข้นนนนใหญส มทผมู ข้อนนนวยกนรสถนนศถึกษน คพอ นนงจริตจน ททที่หนองสทงคค์
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3. โรงเรทยนบ ข้นนห ข้วยตะคร ข้อ ตท พื้งอยมูส หมมูสททที่ 3 บ ข้นนห ข้วยตะคร ข้อ มทผมู ข้
อนนนวยกนรสถนนศถึกษน คพอ นนยอรทญ  ศรทพลกลทง

4. โรงเรทยนบ ข้นนหนองบอน ตท พื้งอยมูส หมมูสททที่ 4 บ ข้นนหนองบอน มทผมู ข้
อนนนวยกนรสถนนศถึกษน คพอ นนยสยุทธริชทย ลรินดนวรรณ
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จตานวนเดป็กน พักเรปียนในเขตตตาบลนากลาง ประจตาปปี  พ.ศ. 2553-
2557

ชพที่อโรงเรปียน
จตานวนน พักเรปียน

พ.ศ.
2553

พ.ศ.2
554

พ.ศ.
2555

พ.ศ.
2556

พ.ศ.2
557

โรงเรทยนบ ข้นนนน
กลนง

203 189 180 174 170

โรงเรทยนบ ข้นนนน
ใหญส

130 141 142 144 134

โรงเรทยนบ ข้นนห ข้วย
ตะคร ข้อ

39 35 35 33 41

โรงเรทยนบ ข้นน
หนองบอน

49 53 48 42 40

รวม  421  418  405  393 385
หมายเหตยุ จนนนวนนทกเรทยนชท พื้นอนยุบนล-ประถมศถึกษนปทททที่ 6

การจ พัดการศศกษา   
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง ได ข้ดนนเนรินกนรตนมโครงกนร

ถสนยโอนภนรกริจกนรจทดกนรศถึกษนระดทบกสอนปฐมวทย (3 - 5 ขวบ) ซถึที่ง
ปฏริบทตริตนมนโยบนยกนรกระจนยอนนนนจให ข้แกสองคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น
ตนมรทฐธรรมนมูญแหสงรนชอนณนจทกรไทย พยุทธศทกรนช 2540 มนตรน 78
และ พระรนชบทญญทตริกนนหนดแผนและขท พื้นตอนกนรกระจนยอนนนนจให ข้แกส
องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น พยุทธศทกรนช 2542 มนตรน 30 กระทรวง
ศถึกษนธริกนร มทนโยบนยถสนยโอนกนรจทดกนรศ ถึกษนอนยุบนล 3 ขวบ ให ข้แกส
องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นดนนเนรินกนรในปท กนรศถึกษน 2544 โดยให ข้
โรงเรทยนในสทงกทดสนนนทกงนนคณะกรรมกนรประถมศถึกษนแหสงชนตริงดรทบ
เดป็กอนยุบนล 3 ขวบเข ข้นเรทยน แตสให ข้ควนมรสวมมพอกทบท ข้องถริที่นในกนรจทดกนร
ศถึกษนอนยุบนล 3 ขวบ โดยสนทบสนยุนด ข้นนอนคนรสถนนททที่ ด ข้นนวริชนกนรและ
ครมูอทตรนจ ข้นงหรพอครมูผมู ข้สอนให ข้ชสวยดนนเนรินกนรสอนตสอไป องคค์กนรบรริหนร
สสวนตนนบลนนกลนง ได ข้ดนนเนรินกนรจทดกนรเรทยนกนรสอนเดป็กกสอนวทยเรทยน
จนนนวน 3 แหสง คพอ

1. ศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็กบ ข้นนนนกลนง มทครมูผมู ข้ชสวยผมู ข้ดมูแลเดป็ก 
จนนนวน 3 คน
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2. ศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็กบ ข้นนนนใหญส มทครมูผมู ข้ชสวยผมู ข้ดมูแลเดป็ก 
จนนนวน 2 คน

3. ศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็กบ ข้นนหนองบอน มทครมูผมู ข้ชสวยผมู ข้ดมูแลเดป็ก 
จนนนวน 1 คน
จตานวนเดป็กในความดสูแลของศสูนยร์พ พัฒนาเดป็กเลป็กปปี  
พ.ศ.2553-2557

ชพที่อศสูนยร์พ พัฒนาเดป็กเลป็ก

จตานวนเดป็ก
พ.ศ.
255

3

พ.ศ.
255

4

พ.ศ.
255

5

พ.ศ.
255

6

พ.ศ.
255
7

ศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็กบ ข้นนนน
กลนง ม.8

40 40 40 40 40

ศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็กบ ข้นนนน
ใหญส ม.2

40 40 40 40 40

ศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็กบ ข้นน
หนองบอน ม.4

18 15 15 15 7

รวม   98   95   95   95 87
จนนนวนเดป็กปฐมวทยททที่เข ข้นศถึกษนในศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็ก 

อบต.นนกลนง มทอทตรนกนรลดลงขถึพื้นเลป็กน ข้อยเมพที่อเปรทยบเททยบจนกปท  
2553-2557 ซถึที่งมทแนวโน ข้มจะกนรลดจนนนวนลง เพรนะเขตตนนบล
นนกลนงเปป็ นชยุมชนเกษตรกรรมผสมกทบชยุมชนเมพอง ประชนกรสสวนใหญสททที่
พอมทศทกยภนพในกนรสสงบยุตรหลนนเข ข้นเรทยนในโรงเรทยนททที่อยมูสนอกพพพื้นททที่
หรพอโรงเรทยนในเมพองนครรนชสทมน
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1.12 การสาธารณสยุข
ในพพพื้นททที่ตนนบลนนกลนงมทสถนนบรริกนรด ข้นนสนธนรณสยุขให ข้แกส

ประชนชน ดทงนท
(1) โรงพยนบนลสสงเสรริมสยุขภนพตนนบล นนใหญส ตท พื้งอยมูส หมมูส

ททที่ 2 บ ข้นนนนใหญส ตนนบลนนกลนง อนนเภอสมูงเนริน จทงหวทดนครรนชสทมน มทผมู ข้
อนนนวยกนร รพ.สต. คพอ  นนยประดทบ ฉทตรสมูงเนริน

(2) สถนนพยนบนลเอกชน จนนนวน 2 แหสง
1.13 การส พังคมสงเคราะหร์

1.  ชมรมผมู ข้สมูงอนยยุตนนบลนนกลนง ได ข้กสอตท พื้งขถึพื้นในวทนททที่ 27 
กรกนคม พ.ศ.2548 โดยรทบสนทบสนยุนจนกองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล
นนกลนงเปป็ นเงรินสนนหรทบกสอตท พื้งชมรม จนนนวน 140,000 บนท มท นนย
ประหลนด จทบสมูงเนริน เปป็ นประธนนชมรมคนแรก ปทจจยุบทน มทนนยบยุญจทนทรค์ 
ชนฤทธริธิ์ เปป็ นประธนน จนนนวนสมนชริกแบบสนมทญและวริสนมทญ รวม 849 
คน 

2.  กนรเงรินสงเครนะหค์เพพที่อกนรยทงชทพ
- ผมู ข้สมูงอนยยุ ตนนบลนนกลนงมทผมู ข้สมูงอนยยุได ข้รทบกนรชสวยเหลพอ

เบทพื้ยยทงชทพทท พื้งสริพื้น 
จนนนวน 880 คน

- ผมู ข้พริกนร ตนนบลนนกลนงมทผมู ข้พริกนรททลงทะเบทยนและได ข้รทบ
กนรชสวยเหลพอเบทพื้ยยทงชทพ จนนนวน 131 คน

1.14 ขข้อมสูลดข้านเศรษฐกริจและอยุตสาหกรรมในทข้องถริที่น
1.14.1 การประกอบอาชปีพ

(1) อนชทพเกษตรกรรม
อนชทพหลทกของประชนกรในตนนบลนนกลนง ประมนณร ข้อย

ละ ๒๐ ประกอบอนชทพเกษตรกรรม ผลผลริตททที่สนนคทญในพพพื้นททที่ ได ข้แกส ข ข้นว
ข ข้นวโพด มทนสนนประหลทง กนรทนนกนรเกษตรกรรมยทงต ข้องพถึที่งพนธรรมชนตริ
ตนมสภนพภมูมริอนกนศ เปป็ นกนรปลมูกพพชตนมฤดมูกนล ปรริมนณนนพื้นฝนมทผลตสอ
ผลผลริตทนงกนรเกษตรและรนยได ข้ของเกษตรกรในแตสละปท

(2) อนชทพรทบจ ข้นง
ประชนกรร ข้อยละ ๓๕ ประกอบอนชทพรทบจ ข้นง มททท พื้งรทบจ ข้นงใน

ภนคกนรเกษตร เชสน กนรเพนะปลมูก กนรเกป็บผลผลริต กนรไถปรทบพพพื้นททที่
กนรใสสปยุปุ๋ ย เปป็ นต ข้น  กลยุสมรทบจ ข้นงททที่วไป เชสน รทบจ ข้นงขทบรถ กนรขนสสง
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รทบจ ข้นงขยุดดริน ถมดริน รทบจ ข้นงซสอม เปป็ นต ข้น และกนรรทบจ ข้นงในโรงงนน
อยุตสนหกรรมซถึที่งมทแนวโน ข้มเพริที่มขถึพื้นอยสนงรวดเรป็ว ตนมขอบขสนยสสงเสรริมกนร
ลงทยุนภนคอยุตสนหกรรมและกนรขยนยตทวของโรงงนนอยุตสนหกรรมใน
พพพื้นททที่ตนนบลนนกลนง

(3) อนชทพค ข้นขนยและประกอบธยุรกริจสสวนตทว ประเภท 
ร ข้นนค ข้น ร ข้นนอนหนร ธยุรกริจบรริกนร ร ข้นนอรินเทอรค์เนป็ต ฯลฯ โดยเฉพนะหอพทก
ททที่มทอทตรนกนรเปริดบรริกนรเพริที่มขถึพื้นเปป็ นเทสนตทวในรอบปทททที่ผสนนมน

(4) อนชทพรทบรนชกนร/พนทกงนนรทฐวริสนหกริจ/ลมูกจ ข้นง
ของหนสวยงนนรทฐ

(5) อนชทพอพที่นๆ ได ข้แกส พนทกงนนบรริษททเอกชน เกป็บ
แยกขยะขนย แดนเซอรค์  ฯลฯ
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ขข้อมสูลการประกอบอาชปีพของประชากรตตาบลนากลาง
จากผลการจ พัดเกป็บขข้อมสูลความจตาเปป็ นพพขั้นฐาน(จปฐ.2) ปปี  2557

อาชปีพ จตานวนเพศ
ชาย (คน)

จตานวน
เพศหญริง

(คน)

จตานวน
รวม (คน)

ไมสมทอนชทพ 90 156 246
นทกเรทยน 434 447 881
นทกศถึกษน 45 54 99

ทนนนน 242 273 515
ทนนไรส 269 209 478

ทนนสวน 1 3 4
ประมง 0 0 0
ปศยุสทตวค์ 0 0 0

รทบรนชกนร 33 40 73
พนทกงนนรทฐวริสนหกริจ 2 2 4

พนทกงนนบรริษทท 145 169 314
รทบจ ข้นงททที่วไป 846 875 1,721

ค ข้นขนย 59 111 170
ธยุรกริจสสวนตทว 7 7 14

อพที่นๆหรพอไมสระบยุ 156 174 330
รวมท พัขั้งหมด 2,329 2,520 4,849

หมายเหตยุ* จนนนวนประชนกรททที่สนนรวจ  อนจไมสเทสนกทบจนนนวน
ประชนกรททที่มทอยมูสในทะเบทยนบ ข้นน
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รายไดข้เฉลปีที่ยของประชากรตตาบลนากลาง(ตชอคนตชอปปี )
ห
มสูช
ท ปีที่

หมสูชบ ข้าน รายไดข้เฉลปีที่ยตชอคนตชอปปี
พ.ศ.
2553

พ.ศ.2
554

พ.ศ.
2555

พ.ศ.
2556

พ.ศ.
2557

1 นนกลนง 49,54
7

47,12
1

54,10
0

52,507
.18

56,429
.68

2 นนใหญส 53,74
8

52,24
8

50,91
0

58,392
.82

63,233
.24

3 ห ข้วยตะคร ข้อ 46,15
1

45,89
2

39,93
0

53,916
.35

40,543
.30

4 หนองบอน 43,21
8

42,93
2

41,77
0

47,095
.41

30,148
.31

5 นนกลนง 46,67
3

46,84
2

52,66
0

57,322
.16

65,778
.79

6 นนใหญส
พทฒนน

43,62
7

42,72
0

54,41
0

47,414
.02

59,127
.81

7 บยุตนต ข้อง 40,89
5

41,09
7

45,94
0

41,359
.57

51,986
.17

8 นนกลนง
สนมทคคท

48,51
9

48,10
6

45,64
0

57,933
.93

57,194
.98

9 นนกลนง
พทฒนน

49,49
9

48,83
3

50,14
0

59,675
.69

38,148
.63
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เฉลปีที่ยรายไดข้ตชอ
คนตชอปปี (ตตาบล)

46,8
75

46,1
99

48,3
89

52,84
6.35

51,39
8.99

1.14.3 หนชวยธยุรกริจและอยุตสาหกรรมในพพขั้นทปีที่
ตนนบลนนกลนงมทหนสวยธยุรกริจ/บรริษทท/โรงงนนอยุตสนหกรรมททที่กสอ

ตท พื้งอยมูสในเขตควนมรทบผริดชอบตรวจสอบและดมูแลขององคค์กนรบรริหนรสสวน
ตนนบลนนกลนง โดยสนมนรถแยกเปป็ นกลยุสมพพพื้นททที่ดนนเนรินกนรได ข้ดทงนทพื้

(1) กลยุสมหนสวยธยุรกริจ/บรริษทท/โรงงนนอยุตสนหกรรมททที่ตท พื้งอยมูส
นอกพพพื้นททที่โครงกนรเขตประกอบกนรอยุตสนหกรรมนวนคร จนนนวน 11 แหสง
ประกอบด ข้วย

1. บรริษทท หยทที่น หวอ หยยุสน จนนกทด
2. บรริษทท โครนช มทตสถึช ริตะ จนนกทด
3. บรริษทท สงวนพงษค์แทรกเตอรค์ จนนกทด
4. บรริษทท ทริปโก ข้ แอสฟทลตค์ จนนกทด
5. บรริษทท โครนชพลนสตริกพนรค์ท จนนกทด
6. บรริษทท คทปเฟซ จนนกทด
7. บรริษทท บทบทเอป็ม อรินเตอรค์ฟมูข้ด จนนกทด
8. บรริษทท นครหลวงคอนกรทต จนนกทด 
9. หจก. โครนชคอนกรทต มริกเซอรค์
10. บรริษทท ไทยณรงคค์ฟนรค์ม จนนกทด
11. บรริษทท วงษค์วนนริช จนนกทด
12. โรงกลถึงชนะชทย

(2) หนสวยธยุรกริจ /บรริษท ท /โรงงนนภนยในโครงกนรเขต
ประกอบกนรอยุตสนหกรรมนวนคร  ตท พื้งอยมูสชสวงทนงหลวงแผสนดรินหมนยเลข
2 (ถนนมริตรภนพ) กม.231  ขนนดพพพื้นททที่ 1,567 ไรส มทเปข้ นหมนยเปป็ น
แหลสงลงทยุนหนสวย
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ผลริตหลทกด ข้นนอะไหลส/ชริพื้นสสวนยนนยนตค์ ช ริพื้นสสวน/อยุปกรณค์อริเลป็กทรอนริกสค์
อยุปกรณค์ไฟฟข้ น ช ริพื้นสสวนสสวนโลหะ อยุตสนหกรรมอนหนร โกดทงและสสวน
สนทบสนยุนกนรขนสสง ปทจจยุบทนมทบรริษทท/โรงงนนอยุตสนหกรรมเปริดดนนเนรินกนร
ทท พื้งหมด จนนนวน 16 หนสวย/โรงงนน

1. บรริษทท นวนคร จนนกทด(มหนชน)
2. บรริษทท สยนม ฟมูโกกยุ จนนกทด
3. บรริษทท เอป็ม เอป็ม ไอ เพรสริซทที่น แอสแซมบลริ จนนกทด
4. บรริษทท ชรินเอ ไฮเทค จนนกทด
5. บรริษทท เวอรค์เทป็กซค์ อรินเตอรค์เนชทที่นแนล จนนกทด
6. บรริษทท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย) 

จนนกทด(มหนชน)
7. บรริษทท เอ.แอล.เอป็ม.ทท (ประเทศไทย) จนนกทด
8. บรริษทท เพป็ทฟอรค์ม (ไทยแลนดค์) จนนกทด
9. บรริษทท นริสเซ อริเลป็กทรริก (ประเทศไทย) จนนกทด
10. บรริษทท ไท ได โฮ จนนกทด
11. บรริษทท นนคนกนวน ซทงเกทยว (ไทยแลนดค์) จนนกทด
12. บรริษทท เอป็นอทพท อสทงหนรริมทรทพยค์และอยุตสนหกรรม 

จนนกทด (มหนชน)
13. บรริษทท โตเกทยว เบทยวคนเนะ (ประเทศไทย) 

จนนกทด
14. บรริษทท ชริปโป อนซนฮท โมลดค์ส (ประเทศไทย) 

จนนกทด
15. บรริษทท ไฮเทค นริสซมู (ประเทศไทย) จนนกทด
16. บรริษทท สยนม ซนนริทนรทฟริตตริพื้งสค์ จนนกทด

ในอนนคตมทโรงงนนททที่อยมูสระหวสนงดนนเนรินกนรกสอสร ข้นงขยนย 
และเตรทยมกนรกสอสร ข้นงเพริที่ม  และโครงกนรเขตประกอบกนรอยุตสนหกรรม
นวนครได ข้ขอขยนยพพพื้นททที่โครงกนรเพริที่มขถึพื้นอทก  337 ไรส

(3) หนสวยธยุรกริจอพที่นๆ
- โครงกนรสมนรค์ทแลน(ททที่พทกอนศทย) อนคนร 9 หลทง

จนนนวน924
ห ข้อง

- หอพทก/บ ข้นนเชสน มทผมู ข้ประกอบกนร 27 รนยจนนนวน
230 ห ข้อง
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- ปท พื้มนนพื้นมทนขนนดใหญส จนนนวน 3 แหสง
- อมูสซสอมรถยนตค์/รถจทกรยนนยนตค์ จนนนวน 9 แหสง

1.15 การสาธารณสูปโภค
1. การโทรคมนาคม

- สถนนทโทรคมนนคม (องคค์กนรโทรศทพทค์)จนนนวน -
แหสง

- สถนนทขยนยสทญญนณโทรคมนนคม จนนนวน6 แหสง
(เสนสทญญนณโทรศทพทค์เตลพที่อนททที่)

2. การไฟฟข้ า
เขตตนนบลนนกลนง เปป็ นชยุมชนชนบท ระบบกนรไฟฟข้ นขยนย

ททที่วถถึงทท พื้งตนนบล ประชนกรมทไฟฟข้นใช ข้เกพอบครบทยุกครทวเรพอนโดยมทร ข้อยละ
99.20 ของครทวเรพอนทท พื้งหมด ทนนให ข้ประชนชนมทส ริที่งอนนนวยควนมสะดวก
คพอมทเครพที่องใช ข้ไฟฟข้ นตสนง ๆ เกพอบครบทยุกครทวเรพอน สถนนทไฟฟฟข้ นยสอย
สนนรทบรองรทบกนรขยนยตทวด ข้นนเศรษฐกริจชยุมชนและภนคอยุตสนหกรรมใน
พพพื้นททที่ จนนนวน  2 แหสง ดทงนทพื้
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2.1 สถนนทไฟฟข้นยสอย (โคกกรวด 2)
2.2 สถนนทไฟฟข้นยสอยนวนคร กนรไฟฟข้นสสวนภมูมริภนค

3. ระบบประปา  
ตนนบลนนกลนงมทระบบผลริตประปนหมมูสบ ข้นน จนนนวน  3 แหสง  

คพอ
(1) ประปนบ ข้นนนนกลนง หมมูส 1 หมมูส 5 หมมูส 8 และ หมมูส 9 มท

กนนลทงผลริต ประมนณ 120 ลบ.ม. ตสอวทน มทผมู ข้ใช ข้ ประมนณ 1,200 ครทว
เรพอน มทแหลสงนนพื้นดริบสนนหรทบกนรผลริตนนพื้นประปน คพอ สระวทดนนกลนง  ขนนด
ควนมจยุประมนณ 52,000 ลบ.เมตร ปทงบประมนณ 2556 กนรประปน
สสวนภมูมริภนคได ข้ขยนยเขตจนนหนสนยนนพื้นประปนครอบคลยุมทท พื้งหมด 4 หมมูสบ ข้นน
ประชนชนจถึงมททนงเลพอกในกนรใช ข้นนพื้นเพริที่มขถึพื้นและเพทยงพอตอกนรอยุปโภค
บรริโภค

(2) ประปนบ ข้นนนนใหญส หมมูส 2 ,6 มทกนนลทงผลริต ประมนณ 
120 ลบ.ม. ตสอวทน มทผมู ข้ใช ข้นนพื้น ประมนณ 600 ครทวเรพอน มทแหลสงนนพื้นดริบ
สนนหรทบกนรผลริตนนพื้นประปน คพอ สระวทดนนใหญส  ขนนดควนมจยุประมนณ 
140,000 ลบ.เมตร

(3) ประปนบ ข้นนห ข้วยตะคร ข้อ หมมูส 3 ใช ข้แหลสงนนพื้นประปนบสอ
บนดนล

หมมูส 4 บ ข้นนหนองบอน และหมมูส 7 บ ข้นนบยุตนต ข้อง ใช ข้บรริกนรนนพื้น
ประปนของกนรประปนสสวนภมูมริภนค จนกแหลสงนนพื้นลนนตะคอง แตสกนรขยนย
เขตจนนหนสนยนนพื้นประปนยทงไมสครอบคลยุมทยุกชยุมชน คริดรวมทท พื้งตนนบลแล ข้ว
ครทวเรพอนททที่มทนนพื้นประปนใช ข้คริดเปป็ นร ข้อยละ 97

1.16 เสข้นทางคมนาคม
กนรคมนนคมของตนน บลนนกลนง  มททนงหลวงแผสนดริน

หมนยเลข  2 (ถนนมริตรภนพ) เปป็ นถนนสนยหลทกในกนรคมนนคม และมท
ถนนสนยรองเชพที่อมกนรคมนนคมระหวสนงหมมูสบ ข้นนและตนนบลใกล ข้เคทยงเปป็ น
ถ น น
ลนดยนงระยะสท พื้นๆ และมทถนนดรินหรพอถนนลมูกรทงในเส ข้นทนงขนสสงผลผลริต
ทนงกนรเกษตร ซถึที่งมทกมทสภนพสภนพชนนรยุดทยุดโทรมในฤดมูฝนมทควนมยนก
ลนนบนกในกนรใช ข้เส ข้นทนงของเกษตรกรและประชนชนททที่วไป ถนนสนยรอง
ในพพพื้นททที่ตนนบลนนกลนงททที่มทควนมสนนคทญ มทดทงนทพื้

(1) ทนงหลวงแผนดรินสนย 290 (ถนนวงแหวนรอบเมพอง
นครรนชสทมน) เส ข้นทนงเรริที่มจนก ทนงหลวงแผสนดรินหมนยเลข   2 (ถนน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_2
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มริตรภนพ) ททที่หลทกกริโลเมตรททที่ 126 บรริเวณตนนบลนนกลนง อนนเภอสมูงเนริน 
ไปบรรจบ ทนงหลวงแผสนดรินหมนยเลข   304 (ถนนรนชสทมน  -  กบรินทรค์บยุรท) 
บรริเวณตนนบลไชยมงคล อนนเภอเมพองนครรนชสทมน ระยะทนงประมนณ  18
กริโลเมตร

(2) ถนนแยกทนงหลวงหมนยเลข 2 (กม.ททที่ 30.850) – 
บ ข้นนหนองแวง รหทสสนยทนง นม.1056 เปป็ นถนนลนดยนงเชพที่อมระหวสนง
ตนนบลนนกลนงกทบตนนบลหนองตะไก ข้  อนนเภอสมูงเนริน ระยะทนงประมนณ 
11.112 กริโลเมตร สริพื้นสยุดสนยทนงททที่ ทนงหลวงแผนดรินสนย หมนยเลข 
24

(3) ถนนแยกบ ข้นนนนกลนง – บ ข้นนเสนหงสค์ เปป็ นถนน
ลนดยนงเรริที่มจนกถนนแยก (นม.1056) บ ข้นนนนกลนง ตนนบลนนกลนง 
อนนเภอสมูงเนริน ตทดผสนนทนงหลวงแผสนดรินหมนยเลข 290 (ถนนวงแหวน) 
เชพที่อมตสอเส ข้นทนงบ ข้นนเสนหงสค์ ตนนบลโคกกรวด อนนเภอเมพอง จทงหวทด
นครรนชสทมน สนมนรถเปป็ นทนงลทดเข ข้นสมูสทนงหลวงแผสนดรินหมนยเลข 3 
ระยะทนงประมนณ 3 กริโลเมตร

(4) ถนนสนยบ ข้นนนนกลนง – หนองสะทอน – หนองปทกใจ 
เปป็ นถนนดรินเรริที่มจนกถนน ค.ส.ล. แยกบ ข้นนนนกลนง หมมูสททที่ 1 ตนนบล
นนกลนง อนนเภอสมูงเนริน เชพที่อมตสอถนนดรินแนวเขตอนนเภอปทกธงชทย ระยะ
ทนงประมนณ 12 กริโลเมตร

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%82_304
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E
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(5) ถนนสนยบ ข้นนนนกลนง – หนองเรพอ - หนองพยอม เปป็ น
ถนนดรินเรริที่มจนกถนน ค.ส.ล. แยกบ ข้นนนนกลนง หมมูสททที่ 1 ตนนบลนนกลนง 
อนนเภอสมูงเนริน เชพที่อมตสอถนนดรินแนวเขตตนนบลหนองตะไก ข้ ระยะทนง
ประมนณ 15 กริโลเมตร

2.2  ศ พักยภาพขององคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง
2.2.1  ขข้อมสูลดข้านบยุคลากร

องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง   เปป็ นสสวนรนชกนร
ระดทบกนรปกครองสสวนท ข้องถริที่น  จทดตท พื้งตนมพระรนชบทญญทตริสภนตนนบลและ
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล  พ.ศ.2537 แก ข้ไขปรทบปรยุงจนถถึงฉบทบททที่ 5 
พ.ศ.2546  อยมูสในกนรกนนกทบดมูแลและบทงคทบบทญชนของ ผมู ข้บรริหนรสมูงสยุด
คพอ นนยกองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล   มทภนรกริจหลทกด ข้นนกนรพทฒนนท ข้อง
ถริที่น และกนรจทดบรริกนรสนธนรณะให ข้แกสชยุมชน  ททที่ตท พื้งของททที่ทนนกนรองคค์กนร
บรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง  อยมูสททที่ 123  หมมูส  1  ตนนบลนนกลนง  อนนเภอ
สมูงเนริน  จทงหวทดนครรนชสทมน

โครงสร ข้นงขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง  แบสงออก
เปป็ น

(1) ฝช ายการเมพอง  มทจนนนวนบยุคลนกรทท พื้งส ริพื้น 22   คน  ดทง
ตสอไปนทพื้
1.1 คณะผมู ข้บรริหนร ประกอบด ข้วย
- นนยถริที่น  เตริบสมูงเนริน นนยกองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล

นนกลนง
- นนยระโหงษค์  โกะสมูงเนริน รองนนยกองคค์กนรบรริหนร

สสวนตนนบลนนกลนง
- นนงดนรนพร  เตริบสมูงเนริน รองนนยกองคค์กนรบรริหนร

สสวนตนนบลนนกลนง
- นนยเจรริญศทกดริธิ์  วงศค์บยุญชมู เ ล ข น นยุ ก น ร น น ย ก

อบต.นนกลนง
1.2 ฝส นยสภนท ข้องถริที่น  มทจนนนวนบยุคลนกรทท พื้งส ริพื้น  18

คน  ประกอบด ข้วย
- นนยพรศทกดริธิ์  ละโลงสมูงเนริน ป ร ะ ธ น น ส ภ น อ ง คค์ก น ร

บรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง
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- นนยชสวง บยุตรดท รองประธนนสภน อบต.นนกลนง
- นนงเกวลท กะกนรดท สมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๑
- นนงเฉลริมจริตตค์ ฮทนสมูงเนริน ส ม น ชริ ก ส ภ น

อบต.นนกลนง หมมูส ๑
- นนยวชริระ เขทยววริจริตร สมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๒
- นนยสยุชนตริ จริตตค์สวสนง สมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๒
- นนยปริยวทฒนค์ เสงทที่ยมโคกกรวด ส ม น ชริ ก ส ภ น

อบต.นนกลนง หมมูส ๓
- นนยสยุรริยน ด ข้วงสมูงเนรินสมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๓
- นนยวริวทฒนค์ ภมูมริสมูงเนรินสมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๔
- นนยยทนตค์ วรินริจนทยภนคสมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๔
- นนยกริตตริชทย สยุวรรณ สมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๕
- นนยถนอมศทกดริธิ์ แดบสมูงเนริน ส ม น ชริ ก ส ภ น

อบต.นนกลนง หมมูส ๕
- นนยสมศทกดริธิ์ พทนเสนนสมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๖
- นนยวริภมู บทลลทงคค์ สมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๗
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- นนงบทนหยทด เถนะสมูงเนริน ส ม น ชริ ก ส ภ น
อบต.นนกลนง หมมูส ๗

- นนยคล ข้นย ต ข้วมสมูงเนริน สมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส
๘

- นนยอดริศร ฮะสมูงเนริน สมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส ๘
- นนงสมควร บทงสมูงเนริน สมนชริกสภน อบต.นนกลนง หมมูส

๙
(2) ฝช ายขข้าราชการประจตา   มท นนยสนมริตรค์ ศ ริรริฤกษค์

ตนนแหนสง ปลทดองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล  เปป็ นผมู ข้บทงคทบบทญชน และนนย
มงคล หกกระโทก รองปลทดองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง เปป็ นผมู ข้ชสวย
แบสงโครงสร ข้นงเปป็ น  5  สสวนรนชกนร  มทจนนนวนบยุคลนกรทท พื้งส ริพื้น 37 คน
ดทงตสอไปนทพื้

สตาน พักงานปล พัด  มทบยุคลนกร  จนนนวน  9  คน
1) นนยเดป็ดดวง  วทฒนเนตริกยุล

ตนนแหนสง  เจ ข้นหน ข้นททที่ว ริเครนะหค์
นโยบนยและแผน

2) นนงสนวฐริตริรทตนค์ เทพสมูงเนริน
ตนนแหนสง  พทฒนนชยุมชน

3) นนง สน วอนง คค์  เ ล น กล นง
ตนนแหนสง  เจ ข้นพนทกงนนธยุรกนร

4) น น ง จ น รยุ ณท  เ ค รพ อ สมู ง เ นริ น
ตนนแหนสง  เจ ข้นพนทกงนนธยุรกนร

5) นนยอนยุช ริต ฮทนสมูงเนรินตนนแหนสง
ผมู ข้ชสวยนทกวริชนกนรเกษตร

6) น น ย ส ม ภท ก ดริธิ์  แ ป ว สมู ง เ นริ น
ตนนแหนสง  พนทกงนนขทบรถ

7) นนยบยุญคง งนมหมมูส ตนนแหนสง
นทกกนรภนรโรง
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8) นนงสมจริตร อรินอสอน ตนนแหนสง
คนงนนททที่วไป

9) นนยบยุญธรรม เลพที่อยสมูงเนริน
ตนนแหนสง  ยนม

กองคล พัง มทบยุคลนกร  จนนนวน  9  คน
1) นนงสนวณทฐยน ขสนยกระโทก

ตนนแหนสง  ผมู ข้อนนนวยกนรกองค
ลทง

2) น น ง พท ช รท  ค ร น ก ก ร ะ โ ท ก
ตนนแหนสง  นทกวริชนกนรกนรเงริน

และบทญชท
3) นนงสนวเนตรนภน โนนพลกรทง

ตนนแหนสง  นทกวริชนกนรคลทง
3) น น ง อ ร อ น ง คค์  ง อ ก ง น ม ดท

ตนนแหนสง  เจ ข้นพนทกงนนกนรเงริน
และบทญชท

5) นนงสนววริมลรทตนค์ โกะสมูงเนริน
ตนนแหนสง  นทกวริชนกนรจทดเกป็บ

รนยได ข้
6) นนงสนวกรรณริกน เนยสมูงเนริน

ตนนแหนสง  ผมู ข้ชสวยเจ ข้นหน ข้นททที่กนร
เงรินและบทญชท

7) นนงสนวกนกวรรณ วริวทฒนค์
วรรณธนะ ตนน แหนสง  ผมู ข้ชสวยเจ ข้นหน ข้นททที่
พทสดยุ

8) นนยธนะชทย สยุทธริสทญญนพทนธค์
ตนนแหนสง  ผมู ข้ชสวยเจ ข้นหน ข้นททที่จทด

เกป็บรนยได ข้
9) นนยธทชชทย โกสมูงเนริน ตนนแหนสง

ผมู ข้ชสวยเจ ข้นหน ข้นททที่จทดเกป็บรนยได ข้
กองชชาง มทบยุคลนกร จนนนวน  4  คน

1) นนยรทฐนท นทค์ พงษค์ อนน มนตยค์
ตนนแหนสง  ผมู ข้อนน นวยกนรกอง

ชสนง
2) นนยศรนวยุธ อยมูสชยุมพล ตนนแหนสง

นนยชสนงโยธน
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3) น น ง อ ข้อ ม จริ ต ร  ทริพ ยค์ เ ก น ะ
ตนนแหนสง  เจ ข้นพนทกงนนธยุรกนร

4) นนยสยุรริยน  สนอยุตมค์ ตนนแหนสง
ผมู ข้ชสวยชสนงไฟฟข้น

สชวนการศศกษาศาสนาและว พัฒนธรรม  มทบยุคลนกร  จนนนวน
8  คน
1) นนยอนนนนจ บรริบมูรณค์ ตนนแหนสง

นทกวริชนกนรศถึกษน
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2) น น ย ศยุ ภ ช น ตริ  ธ น ตยุ บยุ ร ม ยค์
ตนนแหนสง  ผมู ข้ชสวยนทกวริชนกนร

ศถึกษน
3) นนงสนวชมพมูนยุช เทพสมูงเนริน

ตนนแหนสง  ผมู ข้ดมูแลเดป็กอนยุบนล
และปฐมวทย

4) น น ง สน ว พยุส มพ ว ง  ตส ว น ห นมู
ตนนแหนสง  ผมู ข้ดมูแลเดป็กอนยุบนล

และปฐมวทย
5) นนงสนวพเยนวค์ ชมสมูง เนริน

ตนนแหนสง  ผมู ข้ดมูแลเดป็กอนยุบนล
และปฐมวทย

6) นนงสยุมริตรน สยุทธริสทญญนพทนธค์
ตนนแหนสง  ผมู ข้ดมูแลเดป็กอนยุบนล

และปฐมวทย
7) นนงปร ะ วริทยค์  เ ขป็ มสยุ ว ร รณ

ตนนแหนสง  ผมู ข้ดมูแลเดป็กอนยุบนล
และปฐมวทย

8) นนงยยุพน สนมสมูงเนริน ตนนแหนสง
ผมู ข้ดมูแลเดป็กอนยุบนลและปฐมวทย

สชวนสาธารณสยุขและสริที่งแวดลข้อม  มทบยุคลนกร  จนนนวน  7
คน
1) นนงสนวอนยุช ริดน   ใจรท กษน

ตนน แหนส ง   นท ก วริช นกน รสส ง
เสรริมสยุขภนพ

2) น น ง สยุ ป ร น ณท  เ ด สมู ง เ นริ น
ตนน แหนสง  ผมู ข้ชสวยเจ ข้นหน ข้นททที่

บทนทถึกข ข้อมมูล
3) นนยแสวง ชมสมูงเนริน ตนนแหนสง

พนทกงนนขทบรถขยะ
4) นนยอนยุรทกษค์ อรินอสอน ตนนแหนสง

คนงนนประจนนรถขยะ
5) นนยถนทด เตริบสมูงเนริน ตนนแหนสง

คนงนนประจนนรถขยะ
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6) นนยชยนกร ไวไธสง ตนนแหนสง
คนงนนประจนนรถขยะ

7) น น ย อนน น ว ย  เ บท ย ด ก ล น ง
ตนน แหนสง  คนงนนประจนน รถ

ขยะ
2.2.2  ขข้อมสูลดข้านเครพที่องมพอ หรพออยุปกรณร์

(1) ร ถ บ ร ร ทยุ ก นนพื้น
อเนกประสงคค์ ขนนด 6 ล ข้อ จนนนวน1  คทน
ปรริมนตรบรรจยุนนพื้น 4,000 ลริตร 

(2) ร ถ ก ร ะ เ ซ ข้น ซส อ ม
ไฟฟข้น ขนนด 6 ล ข้อ จนนนวน1  คทน
กระเซ ข้นยกสมูงจนกพพพื้น 10 เมตร

(3) รถบรรทยุกขยะ แบบ
อทดท ข้นย ขนนด 6 ล ข้อ จนนนวน1  คทน
มทปรริมนตรบรรจยุ 8 ลบ.ม.

(4) รถบรรทยุกขยะ แบบ
อทดท ข้นย ขนนด 6 ล ข้อ จนนนวน1  คทน
มทปรริมนตรบรรจยุ 10 ลบ.ม.

(5) รถบรรทยุก (ดทเซล)
ขนนด 1 ตทน ชสวงลสนงยกสมูง จนนนวน1  คทน
แบบดทบเบริพื้ลแคป็บ 4 ประตมู

(6) รถบรรทยุก (ดทเซล)
ขนนด 1 ตทน ชสวงลสนงยกสมูง จนนนวน1  คทน
แบบชสองวสนงหลทงคนขทบเปริดได ข้(Smartcap)

(7) รถบรรทยุก (ดทเซล)
ขนนด 1 ตทน จนนนวน1  คทน
แบบมทชสองวสนงหลทงคนขทบ

(8) รถบรรทยุกกนรเกษตร
ดทดแปลง จนนนวน1  คทน
แบบตริดตท พื้งกระเซ ข้นซสอมไฟฟข้น

(9) ร ถ จท ก ร ย น น ย น ตค์
แบบเกทยรค์ธรรมดน จนนนวน1  คทน
ขนนด 110 cc
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(10) ร ถ จท ก ร ย น น ย น ตค์
แบบเกทยรค์ธรรมดน จนนนวน1  คทน
ขนนด 125 ซทซท.

(11) เ รพ อยนงพลนสตริก
แบบฉทดโฟมพลนสตริกแขป็ง จนนนวน2  ลนน
ทรงเรพอสนนปท พื้น

2.2.3 ขข้อมสูลดข้านรายร พับ – รายจชาย
ขข้อมสูลราย-ร พับรายจชายขององคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง
ตนรนงเปรทยบเททยบรนยได ข้ขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง

รายการ พ.ศ.255
3

พ.ศ.255
4

พ.ศ.255
5

พ.ศ.255
6

รายร พับ
1. รายไดข้จ พัด

เกป็บเอง 
1. ภนษทอนกร

- ภน
ษทโรงเรพอน
และททที่ดริน

1,619,15
5.28

2,030,77
2.31

2,224,81
0.31

6,512,659
.43

- ภน
ษทบนนรยุงท ข้อง
ททที่

115,247.
69

114,156.
01

112,603.
68

112,131.6
9

- ภน
ษทปข้นย

275,338.
00

275,962.
00

331,598.
32

331,049.0
0

2. คสนธรรมเนทยม 
คสนปรทบ และใบ
อนยุญนต

445,897.
80

817,310.
00

1,285,69
5.50

1,658131.
20

3. รนยได ข้จนก
ทรทพยค์สริน 

71,321.8
7

115,153.
92

208,735.
06

487,733.2
0

4. รนยได ข้จนกสน
ธนรณมูประโภค
และกนร
พนณริชยค์

0 0 0 0

5. รนยได ข้
เบป็ดเตลป็ด

86,945.0
0

106,657.
00

74,638.0
0

94,624.00

6. รนยได ข้จนกทยุน 126.00 0 0 0

2,614,03
1.64

3,460,01
1.24

4,238,08
0.87

9,196,32
8.52

ข. รายไดข้ทปีที่ร พัฐจ พัด
เกป็บและจ พัดสรรใหข้
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รายการ พ.ศ.255
3

พ.ศ.255
4

พ.ศ.255
5

พ.ศ.255
6

1. หมวดภนษท
อนกร

12,187,3
06.97

13,665,1
25.92

16,866,3
48.09

18,993,10
9.38

2. หมวดเงริน
อยุดหนยุน

2.1 เงรินอยุดหนยุน
ททที่วไป

8,752,43
9.00

6,141,46
5.00

5,823,98
5.00

6,331,841
.00

20,939,7
45.97

19,806,5
90.92

22,690,3
33.09

6,331,84
1.00

รวมรายร พับท พัขั้งส ริขั้น 23,553,7
37.61

23,239,8
30.33

27,003,7
43.62

34,521,2
78.90

จะเหป็นได ข้วสนรนยได ข้ขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนงจนก
กนรเปรทยบเททยบข ข้อมมูลตท พื้งแตสปท  พ .ศ. 2552-2556 พบวสนชสวงกสอน
ปท งบประมนณ พ.ศ. 2554 สนมนรถจทดเกป็บรนยได ข้เทสนเดริมหรพอเพริที่มขถึพื้น
เลป็กน ข้อยในบนงปท  และนทบแตสปทงบประมนณ พ.ศ.2555 เปป็ นต ข้นมน กนรจทด
เกป็บรนยได ข้มทแนวโน ข้มมทรนยเพริที่มขถึพื้นมนก เพรนะกนร
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พทฒนนด ข้นนอยุตสนหกรรม รวมถถึงกนรขยนยตทวของแหลสงททที่พทกอนศทย
หอพทก อนคนรพนณริชยค์ ร ข้นนค ข้น และภนคบรริกนรในพพพื้นททที่ อทกทท พื้งกนรกระจน
ยอนนนนจสมูสองคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นและกนรพทฒนนศทกยภนพในกนรจทด
เกป็บรนยได ข้ขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง

รายจชายจรริงขององคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลางต พัขั้งแตชปปี
2552-2556

รายการ พ.ศ.2552 พ.ศ.2553 พ.ศ.2554 พ.ศ.2555 พ.ศ.2556

1. รายจชายประจตา

1.1 รนยจสนยงบกลนง 909,742.0
7

4,001,029
.00

811,897.5
0

627,579.0
0

954,421.1
5

1.2 เงรินเดพอน (ฝส นย
กนรเมพอง)

1,546,452
.10

1,592,240
.00

1,903,550
.00

2,090,576
.00

2,398,320
.00

1.3 เงรินเดพอน(ฝส นย
ประจนน)

5,170,998
.59

5,128,672
.00

4,197,118
.00

5,014,031
.00

5,559,325
.00

1.4 คสนตอบแทน 1,125,451
.00

2,141,009
.00

2,044,833
.00

2,002,752
.30

2,058,967
.25

1.5 คสนใช ข้สอย 1,783,937
.86

1,522,634
.60

1,942,973
.00

3,002,626
.60

2,745,248
.73

1.6 คสนวทสดยุ
1,769,616

.09
1,715,842

.90
1,764,931

.87
1,786,649

.57
1,955,749

.95
1.7 คสน

สนธนรณมูปโภค
122,231.0

0
117,279.5

2
104,878.2

8
134,259.5

6
214,507.7

1

1.8 เงรินอยุดหนยุน
1,310,858

.00
1,246,500

.00
1,521,803

.29
1,173,800

.00
1,755,823

.94

1.9 รนยจสนยอพที่น ๆ
3,167,500

.00
15,000.00 20,000.00

40,000.00 71,350.00

16,906,78
6.71

17,480,20
7.02

14,311,98
4.94

15,872,27
4.03

17,713,71
3.73

2. รายจชายเพพที่อการ
ลงทยุน

2.1 คสนครยุภทณฑค์ 338,780.
00

285,560.0
0

185,460.0
0

2,287,580
.00

3,781,630
.50

2.2 คสนททที่ด รินและสริที่ง
กสอสร ข้นง

2,434,36
0.00

1,246,500
.00

1,352,100
.00

549,734.0
0

6,158,800
.00

2,773,14
0.00

1,532,060
.00

1,537,560
.00

2,837,314
.00

9,940,430
.50

รวมท พัขั้งส ริขั้น 19,679,9
27.61

19,240,8
67.02

15,849,5
44.94

18,709,5
88.03

27,654,1
44.23

*หมายเหตยุ รนยรทบ-รนยจสนยททที่ไมสรวมรนยจสนยเงรินอยุดหนยุนเฉพนะกริจ
จะเหป็นได ข้วสนรนยจสนยขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง จนก

กนรเปรทยบเททยบนทบตท พื้งแตสปท งบประมนณ พ.ศ. 2552 – 2554 มทอทตรน
คงททที่และลดลงมนกในบนงปท  ทนนให ข้กนรดนนเนรินโครงกนรพทฒนนด ข้นนตสนงๆ
ทนนได ข้ไมสเตป็มททที่ และมทคสนใช ข้จสนยด ข้นนบยุคลนกนรและรนยจสนยประจนนททที่เพริที่ม
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ขถึพื้น แตสเงรินอยุดหนยุนททที่วไปททที่ได ข้รทบจนกรทฐบนลลดลง กนรจทดเกป็บรนยได ข้ของ
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนงยทงไมสสนมนรถพถึที่งพนตนเองได ข้ แตสนทบ
ตท พื้งแตส
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ปทงบประมนณ พ.ศ.2555 รนยรทบขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง
มทแนวโน ข้มดทขถึพื้นจนกกนรพทฒนนด ข้นนอยุตสนหกรรมในพพพื้นททที่และกนรจทดเกป็บ
รนยได ข้ททที่เพริที่มขถึพื้น กนรใช ข้จสนยงบประมนณในโครงกนรพทฒนนและกนรลงทยุน
ขององคค์กนรบรริหนรสสวตนนบลนนกลนงจถึงเพริที่มขถึพื้นตนมลนนดทบ

แผนภสูม ริแสดงรายไดข้ - รายจชายขององคร์การบรริหารสชวนตตาบล
นากลาง

ประจตาปปี งบประมาณ 2552-2556
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บททปีที่  3

การวริเคราะหร์ศ พักยภาพการ
พ พัฒนา

องคร์การบรริหารสชวนตตาบล
นากลาง
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บททปีที่  3
แผนยยุทธศาตรร์

ยยุทธศาสตรร์ทปีที่สตาค พัญของชาตริ
การวริเคราะหร์ศ พักยภาพการพ พัฒนาทข้องถริที่น

3.1  หล พักการและแนวคริดในการจ พัดทตาแผนพ พัฒนาทข้องถริที่น
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง ได ข้จทดทนนแผนยยุทธศนสตรค์

กนรพทฒนน โดยยถึดหลทกและแนวคริดกนรพทฒนนตนมแนวนโยบนยของ
รทฐบนล แผนพทฒนนเศรษฐกริจและสทงคมแหสงชนตริ แผนกนรบรริหนรรนชกนร
แผสนดริน ยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนจทงหวทด และอนนเภอ รวมถถึงแนวนโยบนย
ข อ ง น น ย ก อ ง คค์ ก น ร บ รริ ห น ร สส ว น ตนน บ ล
นนกลนง เปป็ นกรอบและแนวทนงในกนรดนนเนรินกนร ซ ถึที่งสนมนรถสรยุปกรอบ
แนวคริดททที่เกทที่ยวข ข้องกทบกนรจทดทนนแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนขององคค์กนร
บรริหนรสสวนจทงหวทดได ข้ดทงนทพื้

3.1.1  สรยุปสาระสตาค พัญแผนพ พัฒนาเศรษฐกริจและส พังคม
แหชงชาตริ ฉบ พับทปีที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559)

แผนพทฒนน ฯ ฉบทบททที่ ๘ ( พ.ศ.๒๕๔๐ – ๒๕๔๔) เปป็ นจยุด
เปลทที่ยนสนนคทญของกนรวนงแผนพทฒนนประเทศและเปป็ นแผนปฏริรมูปควนม
คริดและคยุณคสนใหมสของสทงคมไทยททที่ให ข้ควนมสนนคทญกทบกนรมทสสวนรสวมของ
ทยุกภนคสสวนในสทงคม และมยุสงให ข้ “คนเปป็ นศสูนยร์กลางการพ พัฒนา” และ
ใช ข้เศรษฐกริจเปป็ นเครพที่องมพอชสวยพทฒนนให ข้คนมทควนมสยุขและมทคยุณภนพชทวริต
ททที่ดทขถึพื้น พร ข้อมทท พื้งปรทบเปลทที่ยนวริธทกนรพทฒนนแบบแยกสสวนมนเปป็ นบมูรณนกนร
แบบองคค์รวม เพพที่อให ข้เกริดควนมสมดยุลระหวนส งกนรพทฒนนเศรษฐกริจ สทงคม
และสริที่งแวดล ข้อม อยสนงไรกป็ตนมในปท แรกของแผนฯ ประเทศไทยต ข้อง
ประสบวริกฤตเศรษฐกริจอยสนงรยุนแรง และสสงผลกระทบตสอคนและสทงคม
เปป็ นอยสนงมนก จถึงต ข้องเรสงฟพพื้ นฟมูเศรษฐกริจให ข้มทเสถทยรภนพมทที่นคง และลด
ผลกระทบจนกวริกฤตททที่กสอให ข้เกริดปทญหนกนรวสนงงนนและควนมยนกจนเพริที่ม
ขถึพื้นอยสนงรวดเรป็วแผนพทฒนนฯ ฉบทบททที่ ๙ ( พ.ศ. ๒๕๔๕ – ๒๕๔๙ ) ได ข้
อทญเชริญ “ปร พัชญาของเศรษฐกริจพอเพปียง”มนเปป็ นปรทชญนนนนทนงใน
กนรพทฒนนและบรริหนรประเทศ ควบคมูสไปกทบกระบวนทรรศนค์กนรพทฒนน
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แบบบมูรณนกนรเปป็ นองคค์รวมททที่มท “คนเปป็ นศสูนยร์กลางการพ พัฒนา” ตสอ
เนพที่องจนกแผนพทฒนนฯ ฉบทบททที่ ๘ โดยให ข้ควนมสนนคทญกทบกนรแก ข้ปทญหน
จนกวริกฤตเศรษฐกริจให ข้ลยุลสวง และสร ข้นงฐนนเศรษฐกริจภนยในประเทศให ข้
เข ข้มแขป็งและมทภมูมริคยุ ข้มกทนตสอกระแสกนรเปลทที่ยนแปลงจนกภนยนอก ขณะ
เดทยวกทนมยุสงกนรพทฒนนททที่สมดยุลทท พื้งด ข้นนตทวคนสทงคม เศรษฐกริจ และสริที่ง
แวดล ข้อมเพพที่อนนนไปสมูสกนรพทฒนนททที่ยทที่งยพนและควนมอยมูสดทมทสยุขของคนไทย
ผลกนรพทฒนนประเทศในระยะแผนพทฒนนฯ ฉบทบททที่ ๙ สรยุปได ข้วสน ประสบ
ควนมสนนเรป็จททที่นสนพอใจ เศรษฐกริจของประเทศขยนยตทวได ข้อยสนงตสอเนพที่อง
ในอทตรนเฉลทที่ยร ข้อยละ ๕.๗ ตสอปท  เสถทยรภนพทนงเศรษฐกริจปรทบตทวสมูสควนม
มทที่นคง ควนมยนกจนลดลง ขณะเดทยวกทนระดทบคยุณภนพชทวริตของประชนชน
ดทขถึพื้นมนก อทนเนพที่องมนจนกกนรดนนเนรินกนรเสรริมสร ข้นงสยุขภนพอนนมทย กนรมท
หลทกประกทนสยุขภนพททที่มทกนรปรทบปรยุงทท พื้งด ข้นนปรริมนณและคยุณภนพโดย
ครอบคลยุมคนสสวนใหญสของประเทศ และกนรลดลงของปทญหนยนเสพตริด
แตสเศรษฐกริจไทยยทงไมสเข ข้มแขป็งและอสอนไหวตสอควนมผทนผวนของปทจจทย
ภนยนอก ขณะททที่ยทงมทปทญหนด ข้นนคยุณภนพกนรศ ถึกษน ควนมยนกจนและ
ควนมเหลพที่อมลนพื้นทนงรนยได ข้ ควนมปลอดภทยในชทวริตและทรทพยค์ส รินและ
ควนมโปรสงใสในกนรบรริหนรจทดกนรของภนครทฐ ททที่ยทงต ข้องให ข้ควนมสนนคทญใน
กนรแก ข้ไขอยสนงตสอเนพที่องในระยะของแผนพทฒนนฯ ฉบทบททที่ ๑1 ( พ.ศ.
๒๕๕5 – ๒๕๕๙ ) ประเทศไทยยทงคงต ข้องเผชริญกทบกนรเปลทที่ยนแปลงททที่
สนนคทญในหลนยบรริบท ทท พื้งททที่เปป็ นโอกนสและข ข้อจนนกทดตสอกนรพทฒนน
ประเทศ จถึงต ข้องมทกนรเตรทยมควนมพร ข้อมของคนและระบบให ข้สนมนรถปรทบ
ตทวพร ข้อมรทบกนรเปลทที่ยนแปลงในอนนคตและแสวงหนประโยชนค์อยสนงรมู ข้เทสน
ททนโลกนภริวทตนค์และสร ข้นงภมูมริคยุ ข้มกทนให ข้กทบทยุกภนคสสวนตนมหลทกปรทชญน
ของเศรษฐกริจพอเพทยง

1. วริส พัยท พัศนร์และพ พันธกริจ กนรพทฒนนประเทศในระยะ ๕ ปทของ
แผนพทฒนนฯ ฉบทบททที่ ๑๑ ได ข้กนนหนดวริสทยททศนค์ พทนธกริจ วทตถยุประสงคค์และ
เปมูนหมนย ยยุทธศนสตรค์และแนวทนงกนรพทฒนนททที่มทล นดทบควนมส นคทญสมูง
ดทงนทพื้

วริส พัยท พัศนร์ 
“สทงคมอยมูสรสวมกทนอยสนงมทควนมสยุข ด ข้วยควนมเสมอภนค เปป็ นธรรม

และมทภมูมริคยุ ข้มกทนตสอกนรเปลทที่ยนแปลง”
พ พันธกริจ
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๑) สร ข้นงสทงคมเปป็ นธรรมและเปป็ นสทงคมททที่มทคยุณภนพ ทยุกคนมท
ควนมมทที่นคงในชทวริต ได ข้รทบกนรคยุ ข้มครองทนงสทงคมททที่มทคยุณภนพอยสนงททที่วถถึง
และเทสนเททยม มทโอกนสเข ข้นถถึงทรทพยนกรและกระบวนกนรยยุตริธรรมอยสนง
เสมอภนค ทยุกภนคสสวนได ข้รทบกนรเสรริมพลทงให ข้สนมนรถมทสสวนรสวมใน
กระบวนกนรพทฒนน ภนยใต ข้ระบบบรริหนรจทดกนรภนครทฐททที่โปรสงใส เปป็ นธรรม

๒) พทฒนนคยุณภนพคนไทยให ข้มทคยุณธรรม เรทยนรมู ข้ตลอดชทวริต มท
ททกษะและกนรด นรงชทวริตอยสนงเหมนะสมในแตสละชสวงวทย สถนบทนทนง
สทงคมและชยุมชนท ข้องถริที่นมทควนมเข ข้มแขป็ง สนมนรถปรทบตทวรมู ข้เทสนททนกทบกนร
เปลทที่ยนแปลง 

๓) พทฒนนฐนนกนรผลริตและบรริกนรให ข้เข ข้มแขป็งและมทคยุณภนพบน
ฐนนควนมรมู ข้ควนมคริด

สร ข้นงสรรคค์ และภมูมริปทญญน สร ข้นงควนมมทที่นคงด ข้นนอนหนรและ
พลทงงนน ปรทบโครงสร ข้นงกนรผลริตและกนรบรริโภคให ข้เปป็ นมริตรกทบส ริที่ง
แวดล ข้อม พร ข้อมสร ข้นงควนมเชพที่อมโยงกทบประเทศในภมูมริภนคเพพที่อควนม
มทที่นคงทนงเศรษฐกริจและสทงคม

๔) สร ข้นงควนมมทที่นคงของฐนนทรทพยนกรธรรมชนตริและส ริที่ง
แวดล ข้อม สนทบสนยุนกนรมทสสวนรสวมของชยุมชน รวมทท พื้งสร ข้นงภมูมริคยุ ข้มกทนเพพที่อ
รองรทบผลกระทบจนกกนรเปลทที่ยนแปลงสภนพภมูมริอนกนศและภทยพริบทตริทนง
ธรรมชนตริ

2. ว พัตถยุประสงคร์และเปข้ าหมาย
ว พัตถยุประสงคร์
๑) เพพที่อเสรริมสร ข้นงสทงคมททที่เปป็ นธรรมและเปป็ นสทงคมสทนตริสยุข
๒) เพพที่อพทฒนนคนไทยทยุกกลยุสมวทยอยสนงเปป็ นองคค์รวมทท พื้งทนงกนย

ใจ สตริปทญญน อนรมณค์ คยุณธรรม จรริยธรรม และสถนบทนทนงสทงคมมท
บทบนทหลทกในกนรพทฒนนคนให ข้มทคยุณภนพ

๓) เพพที่อพทฒนนเศรษฐกริจให ข้เตริบโตอยสนงมทเสถทยรภนพ คยุณภนพ
และยทที่งยพน มทควนมเชพที่อมโยงกทบเครพอขสนยกนรผลริตส รินค ข้นและบรริกนรบน
ฐนนปทญญน นวทตกรรม และควนมคริดสร ข้นงสรรคค์ในภมูมริภนคอนเซ ทยน มท
ควนมมทที่นคงทนงอนหนรและพลทงงนน กนรผลริตและกนรบรริโภคเปป็ นมริตรตสอ
สริที่งแวดล ข้อมนนนไปสมูสกนรเปป็ นสทงคมคนรค์บอนตนที่น
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๔) เพพที่อบรริหนรจทดกนรทรทพยนกรธรรมชนตริและส ริที่งแวดล ข้อมให ข้
เพทยงพอตสอกนรรทกษนสมดยุลของระบบนริเวศ และเปป็ นฐนนททที่มทที่นคงของกนร
พทฒนนประเทศ

เปข้ าหมายหล พัก
๑) ควนมอยมูสเยป็นเปป็ นสยุขและควนมสงบสยุขของสทงคมไทยเพริที่มขถึพื้น

ควนมเหลพที่อมล ข้ นในสทงคมลดลง  สทดสสวนผมู ข้อยมูสใต ข้เส ข้นควนมยนกจนลดลง
และดทชนทภนพลทกษณค์กนรคอรค์รทปชทที่นไมสตส นกวสน ๕.๐ คะแนน

๒) คนไทยมทกนรเรทยนรมู ข้อยสนงตสอเนพที่อง มทสยุขภนวะดทขถึพื้น มทคยุณธรรม
จรริยธรรม และสถนบทนทนงสทงคมมทควนมเข ข้มแขป็งมนกขถึพื้น

๓) เศรษฐกริจเตริบโตในอทตรนททที่เหมนะสมตนมศทกยภนพของ
ประเทศ ให ข้ควนมสนนคทญกทบกนรเพริที่มผลริตภนพรวมไมสตนที่นกวสนร ข้อยละ ๓.๐
ตสอปท  เพริที่มขทดควนมสนมนรถในกนรแขสงขทนทนงเศรษฐกริจของประเทศเพริที่ม
มมูลคสนผลริตภทณฑค์ของวริสนหกริจขนนดกลนงและขนนดยสอมตสอผลริตภทณฑค์
มวลรวมในประเทศ ให ข้มทไมสตนที่นกวสนร ข้อยละ ๔๐

๔ )  คยุณภนพสริที่ง แ วดล ข้อมอยมูส ใ น เ กณฑค์ม นต รฐนน  เพริที่ม
ประสริทธริภนพกนรลดกนรปลสอยกก๊นซเรพอนกระจก  รวมทท พื้งเพริที่มพพพื้นททที่ปยุนไม ข้
เพพที่อรทกษนสมดยุลของระบบนริเวศ

3. ต พัวชปีขั้ว พัด
๑) ดทชนทควนมอยมูสเยป็นเปป็ นสยุข ดทชนทควนมสงบสยุข สทดสสวนรนยได ข้

ระหวสนงกลยุสมประชนกรททที่มทรนยได ข้สมูงสยุดร ข้อยละ ๑๐.๐0 กทบกลยุสมททที่มทรนยได ข้
น ข้อยร ข้อยละ ๑๐.๐0 สทดสสวนผมู ข้อยมูสใต ข้เส ข้นควนมยนกจน สทดสสวนแรงงนน
นอกระบบททที่สนมนรถเข ข้นถถึงกนรคยุ ข้มครองทนงสทงคม และดทชนทภนพลทกษณค์
กนรคอรค์รทปชทที่น

๒) จนนนวนปทกนรศถึกษนเฉลทที่ยของคนไทย ผมู ข้เรทยนทยุกระดทบกนร
ศถึกษนมทคยุณธรรม จรริยธรรม สทดสสวนประชนกรททที่เข ข้นถถึงโครงขสนยคมนนคม
และอรินเทอรค์เนป็ตควนมเรป็วสมูง จนนนวนบยุคลนกรด ข้นนกนรวริจทยและพทฒนน
อทตรนกนรปส วยด ข้วยโรคไมสตริดตสอ และดทชนทควนมอบอยุสนของครอบครทว

๓) อทตรนกนรเจรริญเตริบโตทนงเศรษฐกริจ อทตรนเงรินเฟข้ อ ผลริต
ภนพกนรผลริตรวม อทนดทบควนมสนมนรถในกนรแขสงขทนทนงเศรษฐกริจของ
ประเทศ สทดสสวนมมูลคสนผลริตภทณฑค์ของวริสนหกริจขนนดกลนงและขนนดยสอม
ตสอผลริตภทณฑค์มวลรวมในประเทศ
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๔) คยุณภนพนนพื้นและอนกนศ ร ข้อยละของพพพื้นททที่ปส นไม ข้ตสอพพพื้นททที่
ประเทศ และสทดสสวนกนร

ปลสอยกก๊นซเรพอนกระจกตสอหทวเปรทยบเททยบกทบลนนดทบขท พื้นกนร
พทฒนนททที่แสดงโดยผลริตภทณฑค์มวลรวมในประเทศตสอหทวยยุทธศนสตรค์กนร
พทฒนนประเทศ

4. ยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนา
กนรพทฒนนประเทศให ข้คนในสทงคมอยมูสรสวมกทนอยสนงสงบสยุข

เศรษฐกริจเจรริญเตริบโตอยสนงมทคยุณภนพและยทที่งยพน ภนยใต ข้กระแสกนร
เปลทที่ยนแปลงทท พื้งภนยในและภนยนอกประเทศททที่ปรทบเปลทที่ยนเรป็ว คนดกนรณค์
ได ข้ยนกและซทบซ ข้อนมนกยริที่งขถึพื้น กนรพทฒนนในระยะแผนพทฒนนฯ ฉบทบททที่
๑๑ ได ข้กนนหนดทริศทนงและยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนททที่เหมนะสม โดยเรสง
สร ข้นงภมูมริคยุ ข้มกทนเพพที่อปมูองกทนปทจจทยเสทที่ยง และเสรริมรนกฐนนของประเทศด ข้นน
ตสนงๆ ให ข้เข ข้มแขป็งควบคมูสไปกทบกนรพทฒนนคนและสทงคมไทยให ข้มทคยุณภนพ
มทโอกนสเข ข้นถถึงทรทพยนกรและได ข้รทบประโยชนค์จนกกนรพทฒนนเศรษฐกริจ
และสทงคมอยสนงเปป็ นธรรม รวมทท พื้งสร ข้นงโอกนสทนงเศรษฐกริจด ข้วยฐนน
ควนมรมู ข้ และควนมคริดสร ข้นงสรรคค์บนพพพื้นฐนนกนรผลริตและกนรบรริโภคททที่เปป็ น
มริตรตสอสริที่งแวดล ข้อม น นไปสมูสกนรพทฒนนประเทศททที่มทที่นคงและยทที่งยพน
ยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนททที่ส นคทญในระยะแผนพทฒนนฯ ฉบทบททที่ ๑๑ มทดทงนทพื้

๕.๑ ยยุทธศาสตรร์การสรข้างความเปป็ นธรรมในส พังคม ให ข้
ควนมสนนคทญกทบ

๕.๑.๑ กนรสร ข้นงควนมมทที่นคงทนงเศรษฐกริจและสทงคมให ข้
ทยุกคนในสทงคมไทยควบคมูสกทบกนรเสรริมสร ข้นงขทดควนมสนมนรถในกนร
จทดกนรควนมเสทที่ยงและสร ข้นงโอกนสในชทวริตให ข้แกสตนเอง มยุสงปรทบโครงสร ข้นง
เศรษฐกริจให ข้มทฐนนกนรพทฒนนททที่ททที่วถถึงและยทที่งยพน พทฒนนเศรษฐกริจฐนนรนก
ททที่มทควนมหลนกหลนยและแขป็งแกรสงมนกขถึพื้น สสงเสรริมกนรจทดสรรทรทพยนกร
ให ข้เกริดควนมเปป็ นธรรม ปรทบโครงสร ข้นงภนษททท พื้งระบบให ข้สนทบสนยุนกนรกระ
จนยรนยได ข้และเปป็ นเครพที่องมพอสร ข้นงควนมเปป็ นธรรมในกนรจทดสรรทรทพยนกร
และกนรถพอครองทรทพยค์ส ริน พทฒนนกนรใช ข้ประโยชนค์เทคโนโลยท
สนรสนเทศและกนรเข ข้นถถึงข ข้อมมูลขสนวสนรในกนรพทฒนนอนช ทพ สสงเสรริม
บทบนทของภนคธยุรกริจเอกชนในกนรเสรริมสร ข้นงควนมมทที่นคงทนงเศรษฐกริจ
และสทงคมแกสคนในสทงคมไทย รวมทท พื้งยกระดทบคยุณภนพระบบกนรคยุ ข้มครอง
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ทนงสทงคมให ข้ครอบคลยุมทยุกคนอยสนงททที่วถถึง สอดคล ข้องกทบควนมต ข้องกนร
และควนมจนนเปป็ น

๕.๑.๒ กนรจทดบรริกนรทนงสทงคมให ข้ทยุกคนตนมสริทธริขท พื้นพพพื้น
ฐนน เน ข้นกนรสร ข้นงภมูมริคยุ ข้มกทนระดทบปทจเจก และสร ข้นงกนรมทสสวนรสวมใน
กระบวนกนรตทดสรินใจในกนรพทฒนนประเทศ มยุสงพทฒนนระบบบรริกนร
สนธนรณะให ข้มทคยุณภนพและมทชสองทนงกนรเข ข้นถถึงอยสนงเทสนเททยมและททที่ว
ถถึง  กนรจทดหนททที่อยมูส อนศทยของผมู ข้มทร นยได ข้น ข้อย  กนร เข ข้นถถึง ระบบ
สนธนรณมูปโภค พทฒนนระบบสวทสดริกนรทนงสทงคมให ข้มทคยุณภนพและ
ประสริทธริภนพ พทฒนนระบบกนรเงรินฐนนรนกและระบบกนรออมททที่หลนก
หลนย เสรริมสร ข้นงเจตคตริด ข้นนควนมเสมอภนคระหวสนงหญริงและชนย และ
พทฒนนระบบฐนนข ข้อมมูลในกนรคยุ ข้มครองทนงสทงคมให ข้ครอบคลยุมประชนชน
ทยุกคนตนมสริทธริ และสนมนรถเข ข้นถถึงบรริกนรอยสนงมทประส ริทธริภนพ

๕.๑.๓ กนรเสรริมสร ข้นงพลทงให ข้ทยุกภนคสสวนสนมนรถเพริที่ม
ทนงเลพอกกนรใช ข้ชทวริตในสทงคมและมทสสวนรสวมในเชริงเศรษฐกริจ สทงคม และ
กนรเมพองได ข้อยสนงมทคยุณคสนและศทกดริธิ์ศรทให ข้ทยุกคนสนมนรถแสดงออกทนง
ควนมคริดอยสนงสร ข้นงสรรคค์เพริที่มศทกยภนพและขทดควนมสนมนรถของชยุมชน
ในกนรจทดกนรปทญหนของชยุมชนด ข้วยตนเอง สนทบสนยุนกนรรวมกลยุสมอนชทพททที่
สอดคล ข้องกทบศทกยภนพของพพพื้นททที่ สสงเสรริมให ข้ภนคเอกชน ภนคประชน
สทงคม และองคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นเปป็ นพลทงรสวมในกนรพทฒนนสทงคม
พทฒนนมนตรฐนนระบบกนรคยุ ข้มครองผมู ข้บรริโภคเพริที่มชสองทนงกนรเข ข้นถถึง
ข ข้อมมูลและองคค์ควนมรมู ข้เกทที่ยวกทบส ริทธริของผมู ข้บรริโภค สสงเสรริมบทบนทสตรทใน
ระดทบกนรบรริหนรและกนรตทดส รินใจทท พื้งในระดทบชนตริและระดทบท ข้องถริที่นเพพที่อ
สนทบสนยุนกนรขทบเคลพที่อนกนรพทฒนนประเทศ

๕.๑.๔ กนรสนนสร ข้นงควนมสทมพทนธค์ของคนในสทงคมให ข้มท
คยุ ณ คส น รส ว ม แ ล ะ ต ร ะ ห นท ก ถถึ ง ผ ล
ประโยชนค์ของสทงคม และเสรริมสร ข้นงกนรบรริหนรรนชกนรแผสนดรินททที่มท
ประสริทธริภนพ โปรสงใส มทระบบตรวจสอบและกนรรทบผริดชอบททที่รทดกยุม โดย
สร ข้นงคสนนริยมใหมสททที่ยอมรทบรสวมกทนบนฐนนของควนมไว ข้เนพพื้อเช พที่อใจและ
เกพพื้อกมูลกทนในสทงคม สสงเสรริมวทฒนธรรมกนรเมพองททที่มทธรรมนภริบนลนนนไปสมูส
กนรเปป็ นประชนธริปไตยททที่ถมูกต ข้องและเหมนะสม เสรริมสร ข้นงระบบบรริหนร
รนชกนรให ข้เข ข้มแขป็งมทประส ริทธริภนพ มทระบบถสวงดยุลอนนนนจกนรตรวจสอบททที่
เข ข้มงวดและรอบด ข้นน พทฒนนข ข้นรนชกนรให ข้มทคยุณภนพสมูง มทคยุณธรรม
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จรริยธรรมทนงอนชทพ และมทควนมรทบผริดรทบชอบ ปฏริรมูปกนรเมพองไทยทท พื้ง
ระบบให ข้เปป็ นประชนธริปไตยของมวลชน สร ข้นงควนมเทสนเททยมใน
กระบวนกนรยยุตริธรรมและเพริที่มชสองทนงในกนรรทบข ข้อร ข้องเรทยนและให ข้ควนม
ชสวยเหลพอเยทยวยนแกสผมู ข้เสทยหนยและผมู ข้ได ข้รทบผลกระทบจนกกระบวนกนร
ยยุตริธรรม รวมทท พื้งสนทบสนยุนกนรใช ข้สพที่อเพพที่อสทงคมทท พื้งในระดทบประเทศและ
ท ข้องถริที่น และสทงคมออนไลนค์ให ข้เปป็ นพลทงหนยุนเสรริมกนรพทฒนน

๕.๒ ยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนาคนสสูชส พังคมแหชงการเรปียนรสู ข้
ตลอดชปีว ริตอยชางย พัที่งยพน ให ข้ควนมสนนคทญกทบ

๕.๒.๑ กนรปรทบโครงสร ข้นงและกนรกระจนยตทวประชนกร
ให ข้เหมนะสม เปป็ นกนรสสงเสรริมคมูสสมรสททที่มทควนมพร ข้อมให ข้มทบยุตรเพริที่มขถึพื้นและ
รทกษนระดทบอทตรนเจรริญพทนธยุค์ไมสให ข้ตนที่นกวสนระดทบททที่เปป็ นอยมูสปทจจยุบทนสนทบสนยุน
กนรกระจนยตทวและสสงเสรริมกนรตท พื้งถริที่นฐนนของประชนกรให ข้เหมนะสม
สอดคล ข้องกทบศทกยภนพ โอกนส และทรทพยนกรธรรมชนตริของพพพื้นททที่

๕.๒.๒ กนรพทฒนนคยุณภนพคนไทยให ข้มทภมูมริคยุ ข้มกทนตสอกนร
เปลทที่ยนแปลง มยุสงพทฒนนคยุณภนพคนไทยทยุกชสวงวทย สอดแทรกกนรพทฒนน
คนด ข้วยกระบวนกนรเรทยนรมู ข้ททที่เสรริมสร ข้นงวทฒนธรรมกนรเกพพื้อกมูล พทฒนน
ททกษะให ข้คนมทกนรเรทยนรมู ข้ตสอเนพที่องตลอดชทวริต ตสอยอดสมูสกนรสร ข้นงนวทตกรรม
ททที่เกริดจนกกนรฝถึกฝนเปป็ นควนมคริดสร ข้นงสรรคค์ปลมูกฝทงกนรพร ข้อมรทบฟทงควนม
คริดเหป็นจนกผมู ข้อพที่น และจริตใจททที่มทคยุณธรรม ซพที่อสทตยค์มทระเบทยบวรินทย พทฒนนคน
ด ข้วยกนรเรทยนรมู ข้ในศนสตรค์วริทยนกนรให ข้สนมนรถประกอบอนช ทพได ข้อยสนง
หลนกหลนย สอดคล ข้องกทบแนวโน ข้มกนรจ ข้นงงนนและเตรทยมควนมพร ข้อมสมู ส
ประชนคมเศรษฐกริจอนเซทยน สร ข้นงจริตสนนนถึกให ข้คนไทยมทควนมรทบผริดชอบ
ตสอสทงคม เคนรพกฎหมนย หลทกสริทธริมนยุษยชน สร ข้นงคสนนริยมกนรผลริตและ
บรริโภคททที่รทบผริดชอบตสอสริที่งแวดล ข้อม เรทยนรมู ข้กนรรองรทบกนรเปลทที่ยนแปลงททที่
เกริดจนกสภนพภมูมริอนกนศและภทยพริบทตริ 

๕.๒.๓ กนรสสงเสรริมกนรลดปทจจทยเสทที่ยงด ข้นนสยุขภนพอยสนง
เปป็ นองคค์รวม โดยสร ข้นงเสรริมสยุขภนวะคนไทยให ข้มทควนมสมบมูรณค์แขป็งแรง
ทท พื้งรสนงกนยและจริตใจ พทฒนนควนมรมู ข้และททกษะในกนรดมูแลสยุขภนพของ
ตนเอง ครอบครทว ชยุมชน สร ข้นงกนรมทสสวนรสวมในกนรพทฒนนนโยบนย
สนธนรณะททที่เอพพื้อตสอสยุขภนพ ควบคมูสกทบกนรพทฒนนระบบบรริกนรสนธนรณสยุข
ให ข้มทคยุณภนพ พร ข้อมทท พื้งกนรสสงเสรริมกนรแพทยค์ทนงเลพอก กนรพทฒนนระบบ
ฐนนข ข้อมมูลสยุขภนพของประเทศ กนรพทฒนนบยุคลนกรด ข้นนสนธนรณสยุขให ข้
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เหมนะสมทท พื้งกนรผลริตและกนรกระจนยบยุคลนกรตลอดจนกนรใช ข้มนตรกนร
กนรเงรินกนรคลทงเพพที่อสยุขภนพททที่มทประสริทธริภนพและยทที่งยพน

๕.๒.๔ กนรสสงเสรริมกนรเรทยนรมู ข้ตลอดชทวริต มยุสงสร ข้นงกระแส
สทงคมให ข้กนรเรทยนรมู ข้เปป็ นหน ข้นททที่ของคนไทยทยุกคน มทนริสทยใฝยุรมู ข้รทกกนรอสนน
ตท พื้งแตสวทยเดป็ก และสสงเสรริมกนรเรทยนรมู ข้รสวมกทนของคนตสนงวทย ควบคมูสกทบกนร
สสงเสรริมให ข้องคค์กร กลยุสมบยุคคล ชยุมชน ประชนชน และสพที่อทยุกประเภทเปป็ น
แหลสงเรทยนรมู ข้อยสนงสร ข้นงสรรคค์ สพที่อสนรด ข้วยภนษนททที่เข ข้นใจงสนย รวมถถึงสสง
เสรริมกนรศถึกษนทนงเลพอกททที่สอดคล ข้องกทบควนมต ข้องกนรของผมู ข้เรทยน และ
สร ข้นงสทงคมแหสงกนรเรทยนรมู ข้ททที่มทคยุณภนพและสนทบสนยุนปทจจทยททที่กสอให ข้เกริดกนร
เรทยนรมู ข้ตลอดชทวริต 

๕.๒.๕ กนรเสรริมสร ข้นงควนมเข ข้มแขป็งของสถนบทนทนง
สทงคม เปป็ นกนรเสรริมสร ข้นงควนมเข ข้มแขป็งและพทฒนนบทบนทของสถนบทน
หลทกทนงสทงคมให ข้เอพพื้อตสอกนรพทฒนนคน สร ข้นงคสนนริยมให ข้คนไทยภมูมริใจใน
วทฒนธรรมไทย และยอมรทบควนมแตกตสนงของควนมหลนกหลนยทนง
วทฒนธรรมททที่ลดปทญหนควนมขทดแย ข้งทนงควนมคริด และสร ข้นงควนมเปป็ น
เอกภนพในสทงคม สร ข้นงเครพอขสนยควนมรสวมมพอทนงวทฒนธรรมรสวมกทบ
ประชนคมโลก โดยเฉพนะประชนคมอนเซทยนให ข้เกริดกนรไหลเวทยนทนง
วทฒนธรรมในรมูปแบบกนรแลกเปลทที่ยนเรทยนรมู ข้ สสงเสรริมควนมเข ข้นใจระหวสนง
ประชนชนในกนรเรทยนรมู ข้ประวทตริศนสตรค์วทฒนธรรม และกนรแลกเปลทที่ยนเรทยน
รมู ข้ข ข้อมมูลขสนวสนร
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๕.๓ ยยุทธศาสตรร์ความเขข้มแขป็งภาคเกษตร ความม พัที่นคง
ของอาหารและพล พังงาน ให ข้ควนมสนนคทญกทบ

๕.๓.๑ กนรพทฒนนทรทพยนกรธรรมชนตริททที่เปป็ นฐนนกนรผลริต
ภนคเกษตรให ข้เข ข้มแขป็งและยทที่งยพน มยุสงรทกษน ปข้องกทน และคยุ ข้มครองพพพื้นททที่ททที่มท
ศทกยภนพทนงกนรเกษตร สนทบสนยุนให ข้เกษตรกรรนยยสอยมทททที่ดรินเปป็ นของ
ตนเองหรพอมทส ริทธริทนนกรินในททที่ดริน ใช ข้มนตรกนรทนงภนษทเพพที่อบทงคทบหรพอ
จมูงใจให ข้บยุคคลผมู ข้ถพอครองททที่ดรินทนนประโยชนค์ในพพพื้นททที่ดทงกลสนวมนกขถึพื้น
สนทบสนยุนกนรกระจนยกนรถพอครองททที่ดรินอยสนงเทสนเททยมและเปป็ นธรรม
เรสงรทดกนรจทดให ข้มทองคค์กรและระบบบรริหนรจทดกนรททที่ดรินให ข้เปป็ นรมูปธรรมโดย
เรป็ว พทฒนนทรทพยนกรธรรมชนตริททที่เปป็ นฐนนกนรผลริตภนคกนรเกษตร ฟพพื้ นฟมู
และสสงเสรริมคสนนริยม วทฒนธรรมททที่ดทและวริถทช ทว ริตทนงกนรเกษตรททที่ให ข้ควนม
สนนคทญกทบกนรพทฒนนระบบเกษตรกรรมยทที่งยพน

๕.๓.๒ กนรเพริที่มประสริทธริภนพและศทกยภนพกนรผลริตภนค
เกษตร ภนครทฐให ข้ควนมสนนคทญกทบกนรวริจทยและพทฒนนอยสนงตสอเนพที่อง
สนทบสนยุนกนรวริจทยและพทฒนนของภนคเอกชน สนทบสนยุนกนรผลริตทนงกนร
เกษตรททที่สอดคล ข้องกทบสภนพพพพื้นททที่ ควบคยุมและกนนกทบดมูแลให ข้มทกนรนนนเข ข้น
และใช ข้สนรเคมททนงกนรเกษตรททที่ได ข้มนตรฐนน ปรทบปรยุงบรริกนรขท พื้นพพพื้นฐนน
เพพที่อกนรผลริตให ข้ททที่วถถึง สสงเสรริมกนรผลริตททที่คงไว ข้ซ ถึที่งควนมหลนกหลนยของ
พทนธยุค์พพชและสทตวค์ททที่เหมนะสมกทบสภนพภมูมริอนกนศและส ริที่งแวดล ข้อมของ
ประเทศ พทฒนนและเสรริมสร ข้นงองคค์ควนมรมู ข้ ว ริทยนศนสตรค์และเทคโนโลยท
ตสนงๆ ททที่เหมนะสมทนงกนรเกษตร รวมทท พื้งสนทบสนยุนกนรใช ข้เทคโนโลยทกนร
ผลริตททที่เปป็ นมริตรตสอสริที่งแวดล ข้อมให ข้แกสเกษตรกรอยสนงตสอเนพที่องและททที่วถถึง

๕.๓.๓ กนรสร ข้นงมมูลคสนเพริที่มผลผลริตทนงกนรเกษตรตลอด
หสวงโซสกนรผลริต สนทบสนยุนกนรผลริตและบรริกนรของชยุมชนในกนรสร ข้นง
มมูลคสนเพริที่มสรินค ข้นเกษตร อนหนร และพลทงงนน สสงเสรริมสถนบทนกนรศถึกษน
ในพพพื้นททที่ให ข้รสวมทนนกนรศถึกษนวริจทยกทบภนคเอกชน สนทบสนยุนเกษตรกรและผมู ข้
ประกอบกนรนนนองคค์ควนมรมู ข้ นวทตกรรม และเทคโนโลยทกนรผลริตททที่เปป็ นมริตร
ตสอสริที่งแวดล ข้อมบนฐนนควนมคริดรริเรริที่มสร ข้นงสรรคค์มนใช ข้ในกนรสร ข้นงมมูลคสน
เพริที่มสรินค ข้น ผลริตภทณฑค์เกษตรและอนหนร ยกระดทบคยุณภนพมนตรฐนน
สรินค ข้นเกษตรและอนหนร มนตรฐนนระบบกนรผลริตส รินค ข้นเกษตรให ข้เททยบ
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เทสนระดทบสนกล สสงเสรริมระบบตลนดกลนงสรินค ข้นเกษตรและตลนดซพพื้อขนย
สรินค ข้นเกษตรลสวงหน ข้น สสงเสรริมภนคเอกชนและองคค์กรชยุมชนเข ข้นมนมทสสวน
รสวมในกนรบรริหนรจทดกนรระบบสรินค ข้นเกษตรและอนหนรรสวมกทบสถนบทน
เกษตรกร เพริที่มประสริทธริภนพระบบกนรบรริหนรจทดกนรโลจริสตริกสค์ของภนค
เกษตร

๕.๓.๔ กนรสร ข้นงควนมมทที่นคงในอนชทพและรนยได ข้ให ข้แกส
เกษตรกร มยุสงพทฒนนระบบกนรสร ข้นงหลทกประกทนรนยได ข้ของเกษตรกรให ข้มท
ควนมมทที่นคงและครอบคลยุมเกษตรกรทท พื้งหมด พทฒนนระบบประกทนภทยพพช
ผลกนรเกษตร สสงเสรริมระบบกนรทนนกนรเกษตรแบบมทพทนธสทญญนททที่เปป็ น
ธรรมแกสทยุกฝยุนย ยกระดทบคยุณภนพชทวริตและควนมเปป็ นอยมูสของเกษตรกร
สร ข้นงแรงจมูงใจให ข้เยนวชน เกษตรกรรยุสนใหมส และแรงงนนททที่มทคยุณภนพเข ข้นสมูส
อนชทพเกษตรกรรม พทฒนนสถนบทนเกษตรกรและวริสนหกริจชยุมชนให ข้เปป็ น
กลไกสนทบสนยุนกนรพถึที่งพนตนเองของเกษตรกร เสรริมสร ข้นงควนมเข ข้มแขป็ง
ให ข้กทบเกษตรกรรนยยสอยททที่ได ข้รทบผลกระทบจนกกนรนนนเข ข้นส รินค ข้นเกษตร
และอนหนรททที่มทต ข้นทยุนตนที่นททที่เปป็ นผลมนจนกข ข้อตกลงกนรเปริดกนรค ข้นเสรท
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๕.๓.๕ กนรสร ข้นงควนมมทที่นคงด ข้นนอนหนรและพทฒนนพลทงงนน
ชทวภนพในระดทบครทวเรพอนและชยุมชน โดยสสงเสรริมให ข้เกษตรกรปลมูกต ข้นไม ข้
และปลมูกปส นโดยชยุมชนและเพพที่อชยุมชนเพริที่มขถึพื้น สสงเสรริมให ข้เกษตรกรทนนกนร
เกษตรด ข้วยระบบเกษตรยทที่งยพนตนมหลทกปรทชญนของเศรษฐกริจพอเพทยง
สนทบสนยุนให ข้มทกนรจทดกนรและเผยแพรสองคค์ควนมรมู ข้และกนรพทฒนนด ข้นน
อนหนรศถึกษนทยุกรมูปแบบอยสนงตสอเนพที่องและททที่วถถึง รวมทท พื้งสสงเสรริม
พฤตริกรรมกนรบรริโภคททที่เหมนะสมของบยุคคลและชยุมชน สนทบสนยุนกนร
สร ข้นงเครพอขสนยกนรผลริตและกนรบรริโภคททที่เกพพื้อกมูลกทนในระดทบชยุมชนททที่อยมูส
บรริเวณใกล ข้เคทยงกทน สสงเสรริมกนรนนนวทตถยุดริบทนงกนรเกษตรททที่ผลริตได ข้ใน
ชยุมชนและททที่เหลพอใช ข้จนกกนรเกษตรมนผลริตเปป็ นพลทงงนนทดแทนใน
ชยุมชน รวมทท พื้งสสงเสรริมและพทฒนนโครงสร ข้นงพพพื้นฐนนในพพพื้นททที่ให ข้เปป็ นเครพที่อง
มพอในกนรสร ข้นงควนมเข ข้มแขป็งด ข้นนอนหนรให ข้กทบเกษตรกรและชยุมชนอยสนง
เปป็ นระบบ

๕.๓.๖ กนรสร ข้นงควนมมทที่นคงด ข้นนพลทงงนนชทวภนพเพพที่อ
สนทบสนยุนกนรพทฒนนประเทศและควนมเข ข้มแขป็งภนคเกษตร ด ข้วยกนรสสง
เสรริมกนรวริจทยและพทฒนนเพพที่อเพริที่มประส ริทธริภนพกนรผลริตพลทงงนนจนกพพช
พลทงงนน จทดให ข้มทระบบกนรบรริหนรจทดกนรส รินค ข้นเกษตรททที่ใช ข้เปป็ นทท พื้งอนหนร
และพลทงงนน เพริที่มประสริทธริภนพกนรผลริตและกนรใช ข้พลทงงนนชทวภนพททที่
เกทที่ยวเนพที่องกทบภนคกนรผลริตและบรริกนร จทดให ข้มทกลไกกนนกทบดมูแลโครงสร ข้นง
รนคนของพลทงงนนชทวภนพ และปลมูกจริตสนนนถึกในกนรใช ข้พลทงงนนชทวภนพ
อยสนงมทประสริทธริภนพและคยุ ข้มคสน

๕.๓.๗ กนรปรทบระบบบรริหนรจทดกนรภนครทฐเพพที่อเสรริมสร ข้นง
ควนมมทที่นคงด ข้นนอนหนรและพลทงงนน โดยสนทบสนยุนบทบนทของเกษตรกร
เครพอขสนยปรนชญค์ชนวบ ข้นน ภนคเอกชน และชยุมชนให ข้เข ข้นมนมทสสวนรสวมใน
กนรกนน หนดทริศทนงและวนงแผนกนรผลริตทนงกนรเกษตร ปรทบ
กระบวนกนรทนนงนนของหนสวยงนนภนครทฐททที่เกทที่ยวข ข้องให ข้มทกนรรสวมมพอและ
บมูรณนกนรกนรทนนงนนอยสนงจรริงจทง ทท พื้งในสสวนกลนงและระดทบพพพื้นททที่ พทฒนน
ระบบฐนนข ข้อมมูลสนรสนเทศด ข้นนอนหนรและพลทงงนนตท พื้งแตสกนรผลริต กนร
ตลนดไปจนถถึงกนรบรริโภค พทฒนนกฎหมนยททที่เกทที่ยวข ข้องกทบกนรพทฒนนด ข้นน



52

กนรเกษตร สสงเสรริมควนมรสวมมพอระหวสนงประเทศทท พื้งในระดทบพหยุภนคทและ
ทวริภนคท โดยเฉพนะประชนคมอนเซทยนททที่กสอให ข้เกริดควนมมทที่นคงด ข้นนอนหนร
และพลทงงนน

๕.๔ ยยุทธศาสตรร์การปร พับโครงสรข้างเศรษฐกริจสสู ชการ
เตริบโตอยชางมปีคยุณภาพและย พัที่งยพน ให ข้ควนมสนนคทญกทบ

๕.๔.๑ กนรปรทบโครงสร ข้นงเศรษฐกริจสมูสกนรพทฒนนททที่มท
คยุณภนพและยทที่งยพน โดยสร ข้นงควนมเข ข้มแขป็งให ข้กทบผมู ข้ประกอบกนร โดย
เฉพนะผมู ข้ประกอบกนรวริสนหกริจขนนดกลนงและขนนดยสอม และผลทกดทนให ข้
มทบทบนทในกนรพทฒนนเศรษฐกริจภนยในประเทศให ข้เข ข้มแขป็งและแขสงขทน
ได ข้ด ข้วยกนรปรทบโครงสร ข้นงกนรค ข้นและกนรลงทยุนให ข้สอดคล ข้องกทบกนร
ขยนยตทวทนงเศรษฐกริจของเอเชทย แอฟรริกน และเศรษฐกริจภนยใน
ประเทศ ปรทบโครงสร ข้นงภนคบรริกนรให ข้สนมนรถสร ข้นงมมูลคสนเพริที่มกทบสนขน
บรริกนรททที่มทศทกยภนพและเปป็ นมริตรกทบสริที่งแวดล ข้อมบนฐนนควนมคริด
สร ข้นงสรรคค์และนวทตกรรม พทฒนนเศรษฐกริจสร ข้นงสรรคค์ซ ถึที่งครอบคลยุมถถึงกนร
พทฒนนธยุรกริจสร ข้นงสรรคค์ กนรพทฒนนเมพองสร ข้นงสรรคค์ และกนรพทฒนน
อยุตสนหกรรมสร ข้นงสรรคค์พทฒนนภนคเกษตรบนฐนนกนรเพริที่มผลริตภนพใน
กนรผลริตและยกระดทบกนรสร ข้นงมมูลคสนเพริที่มด ข้วยเทคโนโลยทและกระบวนกนร
ททที่เปป็ นมริตรกทบสริที่งแวดล ข้อม และพทฒนนภนคอยุตสนหกรรมททที่มยุสงกนรปรทบ
โครงสร ข้นงอยุตสนหกรรมให ข้มทคยุณภนพและยทที่งยพน ด ข้วยกนรใช ข้ควนมรมู ข้ด ข้นน
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วริทยนศนสตรค์ เทคโนโลยท และควนมคริดสร ข้นงสรรคค์ สมูสอยุตสนหกรรมฐนน
ควนมรมู ข้เช ริงสร ข้นงสรรคค์และเปป็ นมริตรตสอสริที่งแวดล ข้อม

๕.๔.๒ กนรพทฒนนวริทยนศนสตรค์ เทคโนโลยท วริจทย และ
นวทตกรรม ให ข้เปป็ นพลทงขทบเคลพที่อนกนรปรทบโครงสร ข้นงเศรษฐกริจให ข้เตริบโต
อยสนงมทคยุณภนพและยทที่งยพน เน ข้นกนรนนนควนมคริดสร ข้นงสรรคค์ ภมูมริปทญญนท ข้อง
ถริที่น ทรทพยค์ส รินทนงปทญญน วริจทยและพทฒนนไปตสอยอด ถสนยทอด และ
ประยยุกตค์ใช ข้ประโยชนค์ทท พื้งเช ริงพนณริชยค์ สทงคม และชยุมชน โดยสร ข้นงสภนพ
แวดล ข้อมททที่เอพพื้ออนน นวยตสอกนรพทฒนนและประยยุกตค์ใช ข้วริทยนศนสตรค์
เทคโนโลยท วริจทย และนวทตกรรมททที่สสงเสรริมกนรใช ข้ควนมคริดสร ข้นงสรรคค์และ
สร ข้นงมมูลคสนเพริที่มให ข้กทบภนคกนรผลริต ตลอดจนพทฒนนโครงสร ข้นงพพพื้นฐนน
ทนงวริทยนศนสตรค์ เทคโนโลยท วริจทย และนวทตกรรมให ข้ททที่วถถึงและเพทยงพอ
ทท พื้งในเชริงปรริมนณและคยุณภนพในลทกษณะของควนมรสวมมพอระหวสนงภนครทฐ
และเอกชน

๕.๔.๓ กนรพทฒนนขทดควนมสนมนรถในกนรแขสงขทนททที่มท
ประสริทธริภนพ เทสนเททยม และเปป็ นธรรมมยุสงพทฒนนตลนดเงริน และตลนดทยุน
รวมทท พื้งกนนลทงแรงงนนให ข้เอพพื้อตสอกนรปรทบโครงสร ข้นงเศรษฐกริจ พทฒนนระบบ
กนรจทดกนรทรทพยค์ส รินทนงปทญญน พทฒนนโครงสร ข้นงพพพื้นฐนนและระบบโลจริ
สตริกสค์ของประเทศให ข้เชพที่อมโยงกนรขนสสงทท พื้งภนยในประเทศและระหวสนง
ประเทศ เพพที่อเพริที่มประสริทธริภนพและมนตรฐนนสมูสสนกล สร ข้นงควนมมทที่นคง
ด ข้นนพลทงงนนด ข้วยกนรสสงเสรริมกนรใช ข้พลทงงนนสะอนด พทฒนนพลทงงนนทนง
เลพอก และเพริที่มประสริทธริภนพกนรใช ข้พลทงงนนในทยุกระดทบ ปฏริรมูปกฎหมนย
และกฎ ระเบทยบตสนงๆ ทนงเศรษฐกริจให ข้เอพพื้อตสอกนรเพริที่มประส ริทธริภนพกนร
แขสงขทนและสอดคล ข้องกทบกระแสกนรเปลทที่ยนแปลงในสทงคมโลก

๕.๔.๔ กนรบรริหนรจทดกนรเศรษฐกริจสสวนรวมอยสนงมท
เสถทยรภนพ ให ข้ควนมสนนคทญกทบกนรบรริหนรจทดกนรด ข้นนกนรเงริน โดยดนนเนริน
นโยบนยกนรเงรินททที่มทควนมเหมนะสมกทบสถนนกนรณค์แวดล ข้อมและททนตสอ
เหตยุกนรณค์เพริที่มบทบนทตลนดทยุนในระบบเศรษฐกริจให ข้สอดคล ข้องกทบ
ทริศทนงกนรพทฒนนภนคกนรเงรินโลก ปรทบปรยุงโครงสร ข้นงพพพื้นฐนนทนงกนร
เงริน พทฒนนกลไกกนรเฝข้ นระวทงควนมผทนผวนทนงเศรษฐกริจและพทฒนน
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ระบบเตพอนภทยแบบองคค์รวม เพริที่มประส ริทธริภนพในกนรบรริหนรจทดกนรเงรินทยุน
ระหวสนงประเทศ และกนรบรริหนรจทดกนรด ข้นนกนรคลทงททที่ปรทบปรยุงระบบกนร
จทดเกป็บรนยได ข้ของประเทศ เพริที่มประส ริทธริภนพของกนรจทดสรรและกนร
บรริหนรงบประมนณ ปข้องกทนควนมเสทที่ยงทนงกนรคลทง พทฒนนประสริทธริภนพ
กนรดนนเนรินงนนของรทฐวริสนหกริจ สสงเสรริมให ข้ภนคเอกชนเข ข้นมนมทสสวนรสวมใน
กนรลงทยุนพทฒนนโครงสร ข้นงพพพื้นฐนนและกนรให ข้บรริกนรขท พื้นพพพื้นฐนนของภนค
รทฐเพริที่มขถึพื้น และเสรริมสร ข้นงควนมเข ข้มแขป็งทนงกนรคลทงขององคค์กรปกครอง
สสวนท ข้องถริที่น

๕.๕ ยยุทธศาสตรร์การสรข้างความเชพที่อมโยงก พับประเทศใน
ภสูม ริภาคเพพที่อความม พัที่นคงทางเศรษฐกริจและส พังคม ให ข้ควนมสนนคทญกทบ

๕.๕.๑ กนรพทฒนนควนมเชพที่อมโยงด ข้นนกนรขนสสงและ
ระบบโลจริสตริกสค์ภนยใต ข้กรอบควนมรสวมมพอในอนยุภมูมริภนคตสนงๆ มยุสงพทฒนน
บรริกนรขนสสงและโลจริสตริกสค์ททที่มทประสริทธริภนพและได ข้มนตรฐนนสนกล
ปรทบปรยุงกฎระเบทยบกนรขนสสงคนและสรินค ข้นททที่เกทที่ยวข ข้อง พทฒนนบยุคลนกร
ในธยุรกริจกนรขนสสงและโลจริสตริกสค์เชพที่อมโยงกนรพทฒนนเศรษฐกริจตนมแนว
พพพื้นททที่ชนยแดน/เขตเศรษฐกริจชนยแดน ตลอดจนเชพที่อมโยงระบบกนรผลริต
กทบพพพื้นททที่ตอนในของประเทศ
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๕.๕.๒ กนรพทฒนนฐนนลงทยุนโดยเพริที่มขทดควนมสนมนรถใน
กนรแขสงขทนระดทบอนยุภมูมริภนคมยุสงพทฒนนพพพื้นททที่ในภมูมริภนคตสนงๆ ของประเทศ
ให ข้เชพที่อมโยงกทบประเทศเพพที่อนบ ข้นนและภมูมริภนคเอเชทยตะวทนออกเฉทยงใต ข้
ให ข้เปป็ นฐนนกนรพทฒนนด ข้นนอยุตสนหกรรม กนรเกษตร และกนรทสองเททที่ยว
พทฒนนเขตเศรษฐกริจชนยแดนและเมพองชนยแดน รวมทท พื้งบมูรณนกนรแผน
พทฒนนพพพื้นททที่เชพที่อมโยงกทบประเทศเพพที่อนบ ข้นนให ข้บรรลยุประโยชนค์รสวมกทนทท พื้ง
ด ข้นนควนมมทที่นคงและเสถทยรภนพของพพพื้นททที่

๕.๕.๓ กนรสร ข้นงควนมพร ข้อมในกนรเข ข้นสมูสประชนคม
อนเซทยน เปป็ นกนรพทฒนนควนมรสวมมพอระหวสนงภนครทฐและภนคธยุรกริจเอกชน
ททที่มทศทกยภนพในกนรพทฒนนบยุคลนกรในทยุกภนคสสวนเศรษฐกริจ เสรริมสร ข้นง
ควนมเข ข้มแขป็งให ข้สถนบทนกนรศถึกษนทท พื้งของรทฐและเอกชนให ข้มทมนตรฐนน
เปป็ นททที่ยอมรทบในระดทบสนกล ยกระดทบททกษะฝท มพอแรงงนน กนน หนด
มนตรฐนนขท พื้นพพพื้นฐนนของคยุณภนพสรินค ข้นและบรริกนร ททที่เปป็ นกนรปข้ องกทน
สรินค ข้นและบรริกนรนนนเข ข้นททที่ไมสได ข้คยุณภนพทท พื้งในประเทศไทยและประเทศ
เพพที่อนบ ข้นน

๕.๕.๔ กนรเข ข้นรสวมเปป็ นภนคทควนมรสวมมพอระหวสนงประเทศ
และภมูมริภนคภนยใต ข้บทบนทททที่สร ข้นงสรรคค์ เปป็ นทนงเลพอกในกนรดนนเนริน
นโยบนยระหวสนงประเทศในเวททโลก มยุสงรทกษนบทบนทของไทยในกนรมท
สสวนรสวมกนนหนดยยุทธศนสตรค์ของกรอบควนมรสวมมพอททที่ดนนเนรินอยมูส รวมทท พื้ง
รทกษนดยุลยภนพของปฏริสทมพทนธค์กทบมหนอนนนนจทนงเศรษฐกริจเดริมและ
มหนอนนนนจใหมส

๕.๕.๕ กนรสร ข้นงควนมเปป็ นหยุ ข้นสสวนทนงเศรษฐกริจใน
ภมูมริภนคด ข้นนกนรพทฒนนทรทพยนกรมนยุษยค์ กนรเคลพที่อนย ข้นยแรงงนน และกนร
สสงเสรริมแรงงนนไทยในตสนงประเทศ โดยเรสงดนนเนรินกนรด ข้นนควนมรสวมมพอ
ในกนรกนนหนดมนตรฐนนฝทมพอระหวสนงประเทศเพพที่ออนนนวยควนมสะดวกกนร
เคลพที่อนย ข้นยแรงงนนในภมูมริภนค สสงเสรริมผมู ข้ประกอบกนรไทยในกนรขยนย
กนรลงทยุนไปสมูสตสนงประเทศ โดยเฉพนะประเทศเพพที่อนบ ข้นน คยุ ข้มครองและ
สสงเสรริมสริทธริและผลประโยชนค์ของคนไทยและแรงงนนไทยในตสนง
ประเทศ
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๕.๕.๖ กนรมทสสวนรสวมอยสนงสนนคทญในกนรสร ข้นงสทงคม
นนนนชนตริททที่มทคยุณภนพชทวริต  ปข้ องกทนภทยจนกกนรกสอกนรร ข้นยและ
อนชญนกรรม ยนเสพตริด ภทยพริบทตริ และกนรแพรสระบนดของโรคภทย มยุสง
พทฒนนศทกยภนพและควนมพร ข้อมในกนรปมูองกทนและแก ข้ปทญหนข ข้นมชนตริ
ด ข้นนกนรกสอกนรร ข้นย ยนเสพตริด และกนรหลบหนทเข ข้นเมพองทท พื้งระบบ พทฒนน
ศทกยภนพและควนมรสวมมพอภนยในภมูมริภนคเพพที่อเตรทยมพร ข้อมรทบภทยพริบทตริทนง
ธรรมชนตริและเหตยุฉยุกเฉริน และรสวมมพอในกนรปมูองกทนกนรตริดเช พพื้อและกนร
แพรสระบนดของโรคอยุบทตริใหมสและโรคระบนดซนพื้น

๕.๕.๗ กนรเสรริมสร ข้นงควนมรสวมมพอททที่ดทระหวสนงประเทศใน
กนรสนทบสนยุนกนรเจรริญเตริบโตทนงเศรษฐกริจอยสนงมทจรริยธรรมและไมสส สง
ผลกระทบตสอสริที่งแวดล ข้อม พร ข้อมทท พื้งเปริดรทบควนมรสวมมพอกทบองคค์กรระหวสนง
ประเทศททที่ไมสแสวงหนกนนไร เปป็ นกนรดนนเนรินกนรภนยใต ข้กรอบควนมรสวมมพอ
ด ข้นนสริที่งแวดล ข้อมในระดทบอนยุภมูมริภนค เสรริมสร ข้นงกนรผลริตและบรริโภคส รินค ข้น
และบรริกนรททที่นนนสมูสกนรลดกนรปลสอยกก๊นซเรพอนกระจก สสงเสรริมและอนนนวย
ควนมสะดวกองคค์กรระหวสนงประเทศททที่ไมสแสวงหนกนนไรให ข้มทบทบนทเพริที่ม
ขถึพื้นในกนรให ข้ไทยเปป็ นฐนนกนรดนนเนรินควนมรสวมมพอเพพที่อกนรพทฒนนประเทศ
ในภมูมริภนค
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๕.๕.๘ กนรเรสงรทดกนรใช ข้ประโยชนค์จนกข ข้อตกลงกนรค ข้นเสรท
ททที่มทผลบทงคทบใช ข้แล ข้ว เปป็ นกนรสร ข้นงองคค์ควนมรมู ข้ให ข้กทบภนคธยุรกริจโดยเฉพนะ
ผมู ข้ได ข้รทบผลกระทบทท พื้งเช ริงบวกและลบให ข้สนมนรถพทฒนนศทกยภนพและ
โอกนสของตนเองในกนรใช ข้ประโยชนค์จนกกนรเปริดกนรค ข้นเสรท โดยเฉพนะ
ภนคธยุรกริจขนนดกลนงและขนนดยสอมททที่ได ข้รทบกนรสนทบสนยุน เยทยวยนและ
ดมูแลจนกรทฐในกรณทททที่ไมสสนมนรถปรทบตทวได ข้ททน

๕.๕.๙ กนรสสงเสรริมให ข้ประเทศไทยเปป็ นฐนนกนรลงทยุน
และกนรประกอบธยุรกริจในเอเชทย รวมทท พื้งเปป็ นฐนนควนมรสวมมพอในกนร
พทฒนนภมูมริภนค โดยจทดให ข้มทส ริทธริประโยชนค์และกนรอนนนวยควนมสะดวกททที่
จนนเปป็ น เพพที่อให ข้มทกนรจทดตท พื้งสนนนทกงนนปฏริบทตริกนรภมูมริภนค และสนทบสนยุน
บทบนทขององคค์กรระหวสนงประเทศททที่ไมสแสวงกนนไร

๕.๕.๑๐ กนรปรทบปรยุงและเสรริมสร ข้นงควนมเข ข้มแขป็งของภนคท
กนรพทฒนนภนยในประเทศตท พื้งแตสระดทบชยุมชนท ข้องถริที่น มยุสงเสรริมสร ข้นง
ศทกยภนพชยุมชนท ข้องถริที่นให ข้รท บรมู ข้และ เตรทยมพร ข้อมรท บกระแสกนร
เปลทที่ยนแปลงทท พื้งภนยในและภนยนอกประเทศ สนทบสนยุนกลไกกนรพทฒนน
ระดทบพพพื้นททที่ในกนรกนนหนดยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนระดทบจทงหวทดและกลยุสม
จทงหวทด โดยเฉพนะจทงหวทดชนยแดน ให ข้สนมนรถพทฒนนเช พที่อมโยงกทบ
ประเทศเพพที่อนบ ข้นน สสงเสรริมศทกยภนพด ข้นนวริชนกนรและเครพอขสนยของ
สถนบทนกนรศถึกษนของไทยททที่สร ข้นงควนมใกล ข้ช ริด และปฏริสทมพทนธค์กทบ
ประเทศในอนยุภมูมริภนค

๕.๖ ยยุทธศาสตรร์การจ พัดการทร พัพยากรธรรมชาตริและส ริที่ง
แวดลข้อมอยชางย พัที่งยพน ให ข้ควนมสนนคทญกทบ

๕.๖.๑ กนรอนยุรทกษค์ ฟพพื้ นฟมูและสร ข้นงควนมมทที่นคงของฐนน
ทรทพยนกรธรรมชนตริและสริที่งแวดล ข้อมมยุสงรทกษนและฟพพื้ นฟมูพพพื้นททที่ปยุนและเขต
อนยุรทกษค์พทฒนนระบบฐนนข ข้อมมูลและกนรจทดกนรองคค์ควนมรมู ข้ให ข้เปป็ นเครพที่อง
มพอในกนรวนงแผนและบรริหนรจทดกนร ปรทบปรยุงระบบกนรบรริหนรจทดกนร
ททที่ดรินและกนรจทดกนรทรทพยนกรทนงทะเลและชนยฝทที่ ง เรสงรทดกนรบรริหนร
จทดกนรนนพื้นแบบบมูรณนกนร ปรทบปรยุงและฟพพื้นฟมูแหลสงนนพื้นเพพที่อเพริที่มปรริมนณนนพื้น
ต ข้นทยุนสสงเสรริมให ข้เกริดกนรใช ข้นนพื้นอยสนงมทประสริทธริภนพ จทดทนนแผนแมสบท
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โครงสร ข้นงพพพื้นฐนนด ข้นนทรทพยนกรนนพื้นเพพที่อกนรอยุปโภคบรริโภคอยสนงเปป็ น
ระบบ รวมทท พื้งสสงเสรริมกนรอนยุรทกษค์และใช ข้ประโยชนค์จนกทรทพยนกรชทวภนพ

๕.๖.๒ กนรปรทบกระบวนททศนค์กนรพทฒนนและขทบเคลพที่อน
ประเทศเพพที่อเตรทยมพร ข้อมไปสมูสกนรเปป็ นเศรษฐกริจและสทงคมคนรค์บอนตนที่น
และเปป็ นมริตรกทบสริที่งแวดล ข้อม โดยปรทบโครงสร ข้นงกนรผลริตของประเทศและ
พฤตริกรรมกนรบรริโภคเพพที่อเตรทยมพร ข้อมไปสมูสเศรษฐกริจคนรค์บอนตนที่นและเปป็ น
มริตรกทบสริที่งแวดล ข้อม เพริที่มประสริทธริภนพกนรใช ข้พลทงงนนในภนคคมนนคม
และขนสสง เพพที่อลดปรริมนณกก๊นซเรพอนกระจก พทฒนนเมพองททที่เปป็ นมริตรกทบส ริที่ง
แวดล ข้อมเน ข้นกนรวนงผทงเมพองททที่ผสมผสนนวทฒนธรรม สทงคม ระบบนริเวศ
เข ข้นด ข้วยกทน

๕.๖.๓ กนรยกระดทบขทดควนมสนมนรถในกนรรองรทบและ
ปรทบตทวตสอกนรเปลทที่ยนแปลงสภนพภมูมริอนกนศ เพพที่อให ข้สทงคมมทภมูมริคยุ ข้มกทน มยุสง
พทฒนนองคค์ควนมรมู ข้และเครพที่องมพอในกนรบรริหนรจทดกนรเพพที่อรองรทบกทบควนม
ท ข้นทนยจนกกนรเปลทที่ยนแปลงสภนพภมูมริอนกนศ รวมถถึงพทฒนนศทกยภนพ
ชยุมชนให ข้พร ข้อมกทบกนรเปลทที่ยนแปลงสภนพภมูมริอนกนศ
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๕.๖.๔ กนรเตรทยมควนมพร ข้อมรองรทบกทบภทยพริบทตริทนง
ธรรมชนตริด ข้วยกนรจทดทนนแผนททที่และจทดลนนดทบพพพื้นททที่เส ทที่ยงภทยทท พื้งในระดทบ
ประเทศ ภมูมริภนคและจทงหวทด  ยกระดทบกนรจทดกนรภทยพริบทตริให ข้มท
ประสริทธริภนพ พทฒนนระบบฐนนข ข้อมมูล กนรสพที่อสนรโทรคมนนคม สสงเสรริม
กนรพทฒนนวริทยนศนสตรค์และเทคโนโลยทด ข้นนกนรจทดกนรภทยพริบทตริ พทฒนน
ระบบงนนอนสนสมทครของประเทศอยสนงจรริงจทง และให ข้มทมนตรฐนนตนม
หลทกสนกล สนทบสนยุนภนคเอกชน สถนนประกอบกนร โรงเรทยน และท ข้อง
ถริที่นให ข้มทกนรเตรทยมควนมพร ข้อม และจทดทนนแผนปฏริบทตริกนรรองรทบภทยพริบทตริ

๕.๖.๕ กนรสร ข้นงภมูมริคยุ ข้มกทนด ข้นนกนรค ข้นจนกเงพที่อนไขด ข้นนส ริที่ง
แวดล ข้อมและวริกฤตจนกกนรเปลทที่ยนแปลงสภนพภมูมริอนกนศ มยุสงตริดตนมและ
เฝมูนระวทงมนตรกนรกนรอนยุรทกษค์ส ริที่งแวดล ข้อมททที่อนจสสงผลกระทบตสอกนรค ข้น
และกนรลงทยุน เตรทยมมนตรกนรรองรทบผลกระทบททที่จะเกริดขถึพื้นจนก
มนตรกนรทนงกนรค ข้นและข ข้อตกลงระหวสนงประเทศเกทที่ยวกทบส ริที่งแวดล ข้อม
และกนรเปลทที่ยนแปลงสภนพภมูมริอนกนศ ศถึกษนผลกระทบและกนนหนดแผน
กลยยุทธค์รนยสรินค ข้น รวมทท พื้งมนตรกนรเยทยวยนในสรินค ข้นและธยุรกริจททที่เกทที่ยวข ข้อง
สสงเสรริมให ข้ผมู ข้สสงออกทนนคนรค์บอนฟยุตพรริพื้นตค์และสร ข้นงแรงจมูงใจให ข้เกริด
อยุตสนหกรรมใหมสๆ  เพพที่อกนรพทฒนนสริที่งแวดล ข้อมอยสนงยทที่งยพน

๕.๖.๖ กนรเพริที่มบทบนทประเทศไทยในเวททประชนคม
โลกททที่เกทที่ยวข ข้องกทบกรอบควนมตกลงและพทนธกรณทด ข้นนส ริที่งแวดล ข้อม
ระหวสนงประเทศ เปป็ นกนรศถึกษนรนยละเอทยดและสร ข้นงควนมเข ข้นใจใน
พทนธกรณท ตริดตนมสถนนกนรณค์กนรเจรจนและทสนททของประเทศตสนงๆ
พทฒนนบยุคลนกรภนครทฐเพพที่อเสรริมสร ข้นงททกษะกนรเจรจนพทฒนนควนมรสวมมพอ
ในกลยุสมอนเซทยนและประเทศคมูสค ข้นสนนคทญ สนทบสนยุนกนรดนนเนรินงนนตนม
พทนธกรณทและข ข้อตกลงระหวสนงประเทศด ข้นนทรทพยนกรธรรมชนตริและส ริที่ง
แวดล ข้อม

๕.๖.๗ กนรควบคยุมและลดมลพริษ มยุสงลดปรริมนณมลพริษ
ทนงอนกนศ เพริที่มประสริทธริภนพกนรจทดกนรขยะและนนพื้นเสทยชยุมชน พทฒนน
ระบบกนรจทดกนรของเสทยอทนตรนย ขยะอริเลป็กทรอนริกสค์ และขยะตริดเชพพื้อ
ลดควนมเสทที่ยงอทนตรนย กนรรทที่วไหล กนรเกริดอยุบทตริภทยจนกสนรเคมทและ
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พทฒนนระบบเตพอนภทย แจ ข้งเหตยุฉยุกเฉริน และระบบกนรจทดกนรเมพที่อเกริด
อยุบทตริภทยด ข้นนมลพริษ

๕.๖.๘ ก น ร พท ฒ น น ร ะ บ บ ก น ร บ รริ ห น ร จท ด ก น ร
ทรทพยนกรธรรมชนตริและสริที่งแวดล ข้อมให ข้มทประสริทธริภนพ โปรสงใสและเปป็ น
ธรรมอยสนงบมูรณนกนร มยุสงสสงเสรริมสริทธริและพทฒนนศทกยภนพชยุมชนในกนร
เข ข้นถถึงและใช ข้ประโยชนค์ทรทพยนกรธรรมชนตริปรทบปรยุงกฎหมนยเพพที่อแก ข้
ปทญหนควนมเหลพที่อมลนพื้นในกนรเข ข้นถถึงและใช ข้ประโยชนค์ทรทพยนกรธรรมชนตริ
ของชยุมชน ปรทบนโยบนยกนรลงทยุนภนครทฐให ข้เอพพื้อตสอกนรอนยุรทกษค์และฟพพื้นฟมู
ผลทกดทนให ข้มทกนรจทดเกป็บภนษทส ริที่งแวดล ข้อมเพพที่อสร ข้นงแรงจมูงใจในกนรใช ข้
ทรทพยนกรธรรมชนตริอยสนงมทประส ริทธริภนพและลดกนรกสอมลพริษ สร ข้นงรนย
ได ข้จนกควนมหลนกหลนยทนงชทวภนพ พทฒนนระบบฐนนข ข้อมมูลและระบบ
ตริดตนมประเมรินผล รวมทท พื้งสสงเสรริมกนรศถึกษนวริจทยเพพที่อสร ข้นงระบบบรริหนร
จทดกนรทรทพยนกรธรรมชนตริและสริที่งแวดล ข้อมททที่มทประสริทธริภนพ
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3.1.2 นโยบายการพ พัฒนาจ พังหว พัด
แผนยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนาจ พังหว พัดนครราชสปีมา ระยะ 4 
ปปี

(พ.ศ. 2558-2561 ฉบ พับทบทวน)

เปข้ าประสงคร์รวม
1. เพพที่อเพริที่มขทดควนมสนมนรถในกนรแขสงขทนทนงเศรษฐกริจ โดย

เชพที่อมโยงอยุตสนหกรรมและผลผลริตทนงเกษตรแบบครบวงจร
สสงเสรริมกนรพทฒนนพลทงงนนทดแทน กนรทสองเททที่ยว และ
OTOP  

2. เพพที่อลดควนมเหลพที่อมลนพื้นทนงสทงคมและคยุณภนพชทวริต โดยเพริที่ม
รนยได ข้กระจนยโอกนสให ข้คนจน สสงเสรริมพทฒนนด ข้นนกนรศถึกษน
และสนธนรณสยุขอยสนงมทคยุณภนพให ข้ครอบคลยุมและเทสนเททยมทยุก
ก ลยุส ม  

3. เพพที่ออนยุรทกษค์ฟพพื้นฟมูทรทพยนกรธรรมชนตริและสริที่งแวดล ข้อมและแก ข้ไข
ปท ญ ห น ม ล ภ น ว ะ  

4. เพพที่อพทฒนนคยุณภนพกนรบรริหนรจทดกนรภนครทฐให ข้มทประสริทธริภนพ 
ป ร ะ เ ดป็ น ยยุ ท ธ ศ า ส ต รร์  
1. พทฒนนเกษตรอยุตสนหกรรมครบวงจรเพพที่อเปป็ นครทวของโลก

(Food  Valley)  
2. ลดควนมเหลพที่อมลนพื้นทนงสทงคมและพทฒนนคยุณภนพชทวริต

ประชนชน 
3. พทฒนนโครนชเมพองนสนอยมูสททที่เปป็นมริตรกทบสริที่งแวดล ข้อม 
4. กนรบรริหนรรนชกนรแบบบมูรณนกนรตนมหลทกธรรมนภริบนล

วริส พัยท พัศนร์ “โคราช เมพองหลวงแหชงภาคอปีสาน”
(นริยนม เมพองหลวง หมนยถถึงเมพองรองรทบกนรเจรริญเตริบโตทนงเศรษฐกริจ

กนรทสองเททที่ยว ศมูนยค์กลนง Logistic
อยุตสนหกรรม เกษตรแปรรมูปอนหนร มทนสนนปะหลทง และพลทงงนนสนนคทญ
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วริส พัยท พัศนร์ 
“โคราช เมพองหลวงแหชงภาคอปีสาน”

พทฒนนเกษตร
อยุตสนหกรรม
ครบวงจรเพพที่อ
เปป็ นครทวของ

โลก 

ลดควนมเหลพที่อม
ลนพื้นทนงสทงคม
และพทฒนน

คยุณภนพชทวริต

พทฒนนโครนช
เมพองนสนอยมูสททที่
เปป็นมริตรกทบสริที่ง

แวดล ข้อม

กนรบรริหนร
รนชกนรแบบ

บมูรณนกนรตนม
หลทก          ธร

รมนภริบนล

1.  เพพที่อเพริที่มขทดควนมสนมนรถในกนรแขสงขทนทนง
เศรษฐกริจ โดยเชพที่อมโยงอยุตสนหกรรมและ
ผลผลริตทนงเกษตรแบบครบวงจร สสงเสรริมกนร
พทฒนนพลทงงนนทดแทน กนรทสองเททที่ยว และ
OTOP

2. เพพที่อลดควนมเหลพที่อมลนพื้นทนงสทงคมและคยุณภนพ
ชทวริต โดยเพริที่มรนยได ข้กระจนยโอกนสให ข้คนจน สสง
เสรริมพทฒนนด ข้นนกนรศถึกษน และสนธนรณสยุขอยสนง
มทคยุณภนพให ข้ครอบคลยุมและเทสนเททยมทยุกกลยุสม 

3. เพพที่ออนยุรทกษค์ฟพพื้นฟมูทรทพยนกรธรรมชนตริและส ริที่ง
แ ว ด ล ข้อ ม แ ล ะ แ ก ข้ไ ข ปท ญ ห น ม ล ภ น ว ะ  

4. เพพที่อพทฒนนคยุณภนพกนรบรริหนรจทดกนรภนครทฐให ข้มท
ป ร ะ สริ ท ธริ ภ น พ  

เปข้ าประสงคร์
รวม

 ยยุทธศาสตรร์ทปีที่
1

 ยยุทธศาสตรร์ทปีที่
2

 ยยุทธศาสตรร์ทปีที่
3

 ยยุทธศาสตรร์ทปีที่
4

1. เพพที่อสสงเสรริม
พทฒนนสรินค ข้น
เกษตร
อยุตสนหกรรม
เปป็ น  Food 
Valley 
2. เพพที่อผลริต
พลทงงนน
ทดแทนชสวย
ลดต ข้นทยุนกนร
ผลริต 

เปข้นประสงคค์
 

1. เพพที่อแก ข้ไข
ปทญหนควนม
ยนกจน
2.   เพพที่อ
พทฒนนคยุณภนพ
ชทวริตด ข้นนกนร
ศถึกษน สยุขภนพ 
แรงงนน และ
ควนมมทที่นคง
ปลอดภทย

เปข้นประสงคค์
 

เปข้นประสงคค์
 

เปข้นประสงคค์
 

1. เพพที่ออนยุรทกษค์
ฟพพื้นฟมู
ทรทพยนกรธรรม
ชนตริและสริที่ง
แวดล ข้อม
2. เพพที่อปข้องกทน
และแก ข้ไข
ปทญหนมลภนวะ
3. เพพที่อเตรทยม
ควนมพร ข้อม
รองรทบ

1. เพพที่อจทด
บรริกนรภนครทฐ
อยสนงมทคยุณภนพ
และเทสนเททยม
2. เพพที่อแก ข้ไข
ปทญหนและลด
ผลกระทบจนก
ควนมเดพอดร ข้อน
ของประชนชน 
3. เพพที่อควบคยุม
กนนกทบและ
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ยยุทธศาสตรร์ทปีที่ 1 พ พัฒนาอยุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบ
ว ง จ ร เ พพที่ อ เ ปป็ น ค ร พั ว ข อ ง โ ล ก

เปข้ าประสงคร์เชริงยยุทธศาสตรร์
1. เพพที่อสสงเสรริมพทฒนนสรินค ข้นเกษตรอยุตสนหกรรมเปป็ น 

Food Valley 
2. เพพที่อผลริตพลทงงนนทดแทนชสวยลดต ข้นทยุนกนรผลริต 
3. เพพที่อเพริที่มรนยได ข้จนกกนรทสองเททที่ยวและจนนหนสนยสรินค ข้น

OTOP
แ น ว ท า ง ก า ร พ พั ฒ น า

(1) พท ฒ น น ปท จ จท ย แ ว ด ล ข้อ ม ก น ร ผ ลริ ต ส ริ น ค ข้น
เกษตร(Product champion) กนรคมนนคมขนสสง
แ ล ะ               
 ร ะ บ บ โ ล จริ ส ตริ ก สค์  ไ ป สมูส ภมู มริ ภ น ค อริ น โ ด จท น

(2) เชพที่อมโยงกระบวนกนรผลริตและเพริที่มศทกยภนพ
เกษตรกร ผมู ข้ประกอบกนร SMEs และผมู ข้บรริโภคใน
อ น เ ซท ย น  

(3) แปรรมูปสรินค ข้นเกษตรเปป็ นพลทงงนนทดแทนเพพที่อลด
ต ข้ น ทยุ น ก น ร ผ ลริ ต

(4) เพริที่มมมูลคสนกนรทสองเททที่ยวสทเขทยวและOTOP กทบ
นริ ค ม อยุ ต ส น ห ก ร ร ม อ น ห น ร  (F.V.)  

ยยุทธศาสตรร์ทปีที่ 2  ลดควนมเหลพที่อมลนพื้นทนงสทงคมและพทฒนน
คยุ ณ ภ น พ ชท วริ ต ป ร ะ ช น ช น

เปข้ าประสงคร์เชริงยยุทธศาสตรร์
1. เพพที่อแก ข้ไขปทญหนควนมยนกจน
2. เพพที่อพทฒนนคยุณภนพชทวริตด ข้นนกนรศถึกษน สยุขภนพ

แ ร ง ง น น  แ ล ะ ค ว น ม มทที่ น ค ง ป ล อ ด ภท ย
แ น ว ท า ง ก า ร พ พั ฒ น า

(1) พทฒนนคยุณภนพกนรศถึกษนอยส น งมทคยุณภนพ
ค ร อ บ ค ลยุ ม แ ล ะ เ ทส น เ ทท ย ม

(2) สสงเสรริมคยุณภนพชทวริตและมนตรฐนนกนรบรริกนร
สยุ ข ภ น พ ทยุ ก ก ลยุส ม อ น ยยุ

(3) ดมูแลผมู ข้สมูงอนยยุ  เดป็ก  สตรท  และผมู ข้ด ข้อยโอกนส
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(4) สร ข้นงกนรจ ข้นงงนน รนยได ข้ และกนรเข ข้นถถึงแหลสงทยุน
เพพที่อพทฒนนศทกยภนพทนงเศรษฐกริจให ข้แกสแรงงนน

(5) รทกษนควนมปลอดภทยและควนมมทที่นคงทนงสทงคม
(ยนเสพตริด  แรงงนนตสนงด ข้นว  อนชญนกรรม
คยุ ข้ม ค ร อ ง สริท ธริ เ ส รท ภ น พ แ ล ะ ค ว น ม ยยุ ตริธ ร ร ม

ยยุทธศาสตรร์ทปีที่ 3  พทฒนนโครนชเมพองนสนอยมูสททที่เปป็ นมริตรกทบส ริที่ง
แ ว ด ล ข้ อ ม

เปข้ าประสงคร์เชริงยยุทธศาสตรร์
1. เพพที่ออนยุรทกษค์ฟพพื้นฟมูทรทพยนกรธรรมชนตริและสริที่ง

แวดล ข้อม
2. เพพที่อปข้องกทนและแก ข้ไขปทญหนมลภนวะ
3. เพพที่อเตรทยมควนมพร ข้อมรองรทบสนธนรณภทยตสนงๆ 

แ น ว ท า ง ก า ร พ พั ฒ น า
(1) ก น ร จท ด ก น ร เ มพ อ ง นส น อ ยมูส แ บ บ บมู ร ณ น ก น ร
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(2) ฟพพื้ นฟมูและพทฒนนทรทพยนกรธรรมชนตริและส ริที่ง
แ ว ด ล ข้ อ ม ส ร ข้ น ง เ มพ อ ง สท เ ขท ย ว

(3) ก น ร จท ด ก น ร ม ล ภ น ว ะ ท น ง สริที่ ง แ ว ด ล ข้อ ม
ยยุทธศาสตรร์ทปีที่ 4  กนรบรริหนรรนชกนรแบบบมูรณนกนรตนมหลทก

ธ ร ร ม น ภริ บ น ล
เปข้ าประสงคร์เชริงยยุทธศาสตรร์

1. เพพที่อจทดบรริกนรภนครทฐอยสนงมทคยุณภนพและเทสนเททยม
2. เพพที่อแก ข้ไขปทญหนและลดผลกระทบจนกควนมเดพอด

ร ข้อนของประชนชน 
3. เพพที่อควบคยุมกนนกทบและตริดตนมผลกนรปฏริบทตริรนชกนร

ให ข้มทประสริทธริภนพ
แ น ว ท า ง ก า ร พ พั ฒ น า

(1) พทฒนนระบบกนรบรริกนรและอนนนวยกนร แก ข้ไข
ปท ญ ห น ค ว น ม เ ดพ อ ด ร ข้อ น ข อ ง ป ร ะ ช น ช น

(2) เพริที่มศทกยภนพบยุคลนกร เทคโนโลยทให ข้มทสมรรถนะ
สมูงททนสมทยเพพที่อเตรทยมควนมพร ข้อมเข ข้นสมูสประชนคม
อ น เ ซท ย น

(3) เพริที่มประสริทธริภนพระบบบรริหนรงนนจทงหวทดกนร
ว น ง แ ผ น ยยุ ท ธ ศ น ส ต รค์ แ ล ะ ง บ ป ร ะ ม น ณ

3.1.3 นโยบายของผสู ข้บร ริหารทข้องถริที่น
ตนมททที่ นนยถริที่น  เตริบสมูงเนริน  นนยกองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล

นนกลนง ได ข้แถลงนโยบนยตสอททที่ประชยุมสภนองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนก
ลนง ครท พื้งแรก เมพที่อวทนททที่ 27 ธทนวนคม พ.ศ.2554 กนนหนดแนวนโยบนย
กนรบรริหนรงนนองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง ททที่พร ข้อมดนนเนรินกนรให ข้
บรรลยุผลสนนเรป็จในระยะเวลนกนรดนนรงตนนแหนสง เพพที่อประโยชนค์สยุขของ
ประชนชนตนนบลนนกลนง ทท พื้งในด ข้นนเศรษฐกริจ สทงคมและวทฒนธรรม
ประกอบด ข้วยแนวนโยบนย 10 ด ข้นน ดทงนทพื้

วริส พัยท พัศนร์
“ ตนนบลนนกลนงนสนอยมูส  ด ข้วยกนรบรริหนรจทดกนรททที่ดท  มทควนม

รสวมมพอจนกทยุกภนคสสวนของสทงคม  ชยุมชนเข ข้มแขป็ง  คนมทกนรศถึกษนและมท
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วรินทย  ทยุกคนมทใจใฝส คยุณธรรม  ก ข้นวนนนเศรษฐกริจ  ทยุกชทวริตอยมูสดทก รินดท  บ ข้นน
เมพองสะอนด  สร ข้นงชนตริ  ดมูแลสริที่งแวดล ข้อมอยสนงยทที่งยพน ”

1  ดข้านโครงสรข้างพพขั้นฐานและสาธารณสูปโภค
จะให ข้มทกนรสร ข้นงและปรทบปรยุงถนนหนทนงให ข้พทที่น ข้องสทญจรได ข้

สะดวก  และให ข้มทกนรปรทบปรยุงทนงนนพื้นและรสองระบนยนนพื้นในชยุมชน/ หมมูสบ ข้นน
พร ข้อมทท พื้งพทฒนนขยนยและปรทบปรยุงงนนไฟฟข้นและประปน  เพพที่อตอบสนอง
ควนมต ข้องกนรของประชนชนและแก ข้ไขปทญหนควนมเดพอดร ข้อนอยสนงเพทยง
พอและให ข้ครอบคลยุมททที่วถถึง  (ตนมขทดจนนกทดของงบประมนณแตสละปท )

2  ดข้านการศศกษา  ศาสนาและว พัฒนธรรม
จะสสงเสรริมกนรเพริที่มประสริทธริภนพกนรพทฒนนศมูนยค์พทฒนนเดป็ก

เลป็กททที่อยมูสในควนมดมูแลของ อบต. ทท พื้ง  ๓  ศมูนยค์  ให ข้ดทขถึพื้น  และให ข้กนร
สนทบสนยุนงนนประถมศถึกษนแกสโรงเรทยนตสนงๆ ในเขต อบต. ตนมททที่
กฎหมนยให ข้
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อนนนนจไว ข้  ทท พื้งจะสสงเสรริมศริลปะ วทฒนธรรม ประเพณทท ข้องถริที่นตสนงๆ  ททที่ทนน
มนทยุกปท เปป็ นอยสนงดทโดยให ข้ประชนชนมทสสวนรสวม

3.  ดข้านสาธารณสยุขและสริที่งแวดลข้อม
จะสสงเสรริมสยุขภนพอนนมทยของประชนชน  โดยทนนงนนแบบ

บมูรณนกนรตนมยยุทธศนสตรค์จทงหวทดของทสนนผมู ข้วสนฯ ชวน  ศ ริรรินทนทค์พร  กลสนว
คพอ กนรดมูแลสยุขภนพประชนชน  ต ข้องทนนงนนรสวมกทนสอดคล ข้องทยุกฝส นย 
ประสนนกทน เชสน โรงพยนบนลสสงเสรริมสยุขภนพตนนบล  อบต.  อสม.  
สปสช.  สสส.  ศมูนยค์อนนมทยและโรงพยนบนลศมูนยค์  เพพที่อให ข้งนนดมูแล
สยุขภนพของประชนชนสนนเรป็จได ข้อยสนงมทประสริทธริภนพ  งนนททที่ทนนเปป็ นประจนน
ทยุกๆ ปท  กป็ต ข้องสนนตสอ คพอ ควบคยุมและปข้องกทนโรคไข ข้เลพอดออก  พริษสยุนทข
บ ข้นและกริจกรรม สปสช. เปป็ นต ข้น

4.  ดข้านการเกษตร
จะสสงเสรริมและสนทบสนยุนงนนกนรเกษตรและจะบมูรณนกนรรสวม

กทบเกษตรอนนเภอ  เพพที่อให ข้ควนมรมู ข้แกสเกษตร เชสน งนนอบรมเพพที่อให ข้ควนมรมู ข้
เกษตรกรในกนรกนนจทดเพลทพื้ยแปข้งในมทนสนนปะหลทง  กนรเพริที่มประสริทธริผล
ผลริตข ข้นวโพดเพพที่อให ข้ได ข้รนคนดท  งนนสสงเสรริมข ข้นวพทนธยุค์ดท ฯลฯ  ในอทนททที่จะ
ทนนให ข้พทที่น ข้องเกษตรกรมทรนยได ข้อยมูสดทก รินดท มทคยุณภนพชทวริตททที่ดทขถึพื้น  และจะให ข้
มทกนรสสงเสรริมกนรทนนบทญชทครทวเรพอน ครทวเรพอนละ  ๑  เลสม  เพพที่อสร ข้นงวรินทย
กนรเงรินกนรคลทงในกนรลดรนยจสนยเพริที่มรนยได ข้  ในอทนจะทนนให ข้ชยุมชน
หมมูสบ ข้นนเข ข้มแขป็ง  (อบต.จะบมูรณนกนรรสวมกทบ ธกส. และให ข้ประชนชนมท
สสวนรสวม)  และจะให ข้กนรสสงเสรริมวทสดยุอยุปกรณค์ เคมทภทณฑค์ พร ข้อมทท พื้งเมลป็ด
พพชพทนธยุค์ ฯลฯ

5.  ดข้านสว พัสดริการส พังคมและส พังคมสงเคราะหร์
จะสสงเสรริมและพทฒนนเดป็ก สตรท เยนวชน ผมู ข้พริกนรและผมู ข้สมูงอนยยุ 

ด ข้วยกนรสสงเสรริมและตท พื้งกลยุสมตสนงๆ  ให ข้แตสละกลยุสมมทบทบนทททที่เข ข้มแขป็งใน
หมมูสบ ข้นน ชยุมชน กลสนวคพอ หนกกลยุสมมทอยมูสแล ข้วจะสสงเสรริมให ข้ควนมรมู ข้และงบ
ประมนณ  หนกกลยุสมยทงไมสมทหรพอไมสเข ข้มแขป็งกป็จะดนนเนรินกนรสสงเสรริมให ข้มท
กริจกรรมททที่เข ข้มแขป็ง  และสสงเสรริมงบประมนณ เชสน กลยุสมเยนวชนเข ข้มแขป็ง
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ปลอดยนเสพตริด  หรพอกลยุสมผมู ข้สมูงวทยแตสจริตใจเข ข้มแขป็ง สยุขภนพดทและจทดให ข้
มทผ ข้นหสมเสพพื้อกทนหนนวตนมฤดมูกนล ฯลฯ

6. ดข้านทร พัพยากรธรรมชาตริและส ริที่งแวดลข้อม
จะให ข้มทกนรดมูแลคยุ ข้มครองและบนนรยุงรทกษน เชสน ปส นชยุมชน ปลมูก

ปส นไม ข้เพริที่มทยุกๆ ปท   ดมูแลและขยุดลอกแหลสงนนพื้นททที่ตพพื้นเขรินเพพที่อเปป็ นทนงระบนย
นนพื้นและกทกเกป็บนนพื้น  มทระบบกนรกนนจทดขยะและคทดแยกททที่ดท มทผลลทพธค์ (ตนม
งบประมนณแผสนดริน/ งบ อบต. มทอยสนงจนนกทด)  กนรเพริที่มพพพื้นททที่ปส นสทเขทยว
โดยให ข้ประชนชนมทสสวนรสวมปลมูกปส น  และอนยุรทกษค์หวงแหนปส นชยุมชนททที่มทอยมูส
เดริม มทกนรสร ข้นงปข้นยถนวรประกนศห ข้นมบยุกรยุกปส น ทนนลนยปส นและจะมทกนร
ออกรทงวทด สนนรวจพพพื้นททที่และเขตททที่สนธนรณประโยชนค์ บมูรณนกนรรสวมกทบ 
สนนนทกงนนททที่ดริน ประชนชนและ อบต. อยสนงมทประสริทธริภนพ เพพที่อให ข้เปป็ น
ของลมูกหลนนสพบตสอไป

7 ดข้านศาสนาและประเพณปี
จะสสงเสรริมบนนรยุงรทกษนศริลปะ จนรทตประเพณท ภมูมริปทญญนท ข้องถริที่น

และประเพณทททที่สพบตสอมนและจรรโลงวทฒนธรรมททที่ดทของท ข้องถริที่น เชสน 
โครงกนรวทนผมู ข้สมูงอนยยุ  สพบสนนประเพณทสงกรนนตค์ ประเพณทลอยกระทง 
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แหสเททยนเข ข้นพรรษน กรินเขสนคนที่นของดทเมพองสมูงเนริน ฯลฯ
8.  ดข้านความม พัที่นคงและความเขข้มแขป็งของชยุมชน
จะสสงเสรริมงนนปกปข้องเทริดทมูนสถนบทนพระมหนกษทตรริยค์  งนน

รทฐพริธท ๑๒ สริงหนมหนรนชรินท   ๕ ธทนวนมหนรนช  งนนปริยะมหนรนช  และจะ
ให ข้มทงนนซสอมแซม/ สร ข้นงบ ข้นนคนจนไมสมทททที่อยมูสอนศทย  งนนบ ข้นนเทริดไท ข้องคค์
รนชทน  สสงเสรริมกริจกนร อปพร. อสตร.  ดมูแลชทวริต  ทรทพยค์ส รินและควนม
ปลอดภทยให ข้ประชนชน  สนทบสนยุนงนนอนชทพให ข้ชยุมชนเข ข้มแขป็งและดมูแล
สวทสดริกนร กริจกนร อปพร.และ อสตร.  เพพที่อกนรบรริกนรประชนชนและให ข้มท
อบรมให ข้ควนมรมู ข้ สสงเสรริมกลยุสมอนชทพในชยุมชนให ข้เข ข้มแขป็งตนมปรทชญน
เศรษฐกริจพอเพทยง

3.2  ปพัจจ พัยและสถานการณร์การเปลปีที่ยนแปลงทปีที่ม ปีผลตชอการ
พ พัฒนา

3.2.1 ผลการวริเคราะหร์ปพัญหาและความตข้องการของ
ประชาชนในทข้องถริที่นตามประเดป็นการพ พัฒนาทข้องถริที่น

เพพที่อทรนบสถนนกนรณค์ปทญหน ควนมต ข้องกนร และแนวทนงกนร
พทฒนนพพพื้นททที่ องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง จถึงจทดกนรประชยุม
ประชนคมหมมูสบ ข้นนและชยุมชน และสนนรวจข ข้อมมูลควนมต ข้องกนรในพพพื้นททที่ 
ปรนกฏรนยละเอทยด ดทงนทพื้

(1) ดข้านเศรษฐกริจ
1.1 การพ พัฒนาเกษตรกรรม องคร์กรเกษตรกรเพพที่อ

พ พัฒนาเกษตรอรินทรปีย ร์และอาหารปลอดภ พัย 
- ตนนบลนนกลนงมทประชนกรททที่เปป็ นเกษตรกรมนกร ข้อยละ 

-30 และพพพื้นททที่โดยสสวนใหญสเปป็ นพพพื้นททที่เกษตรกรรม 
เพพที่อนนนไปสมูสกนรผลริตอนหนรททที่มทคยุณภนพทนนให ข้มทปรริมนณ
ผลผลริตททที่สมูงขถึพื้น อทนจะสนมนรถลดต ข้นทยุนทนงกนรผลริต
ได ข้ โดยกนรสนทบสนยุนให ข้มทกลยุสมเครพอขสนยกลยุสมเกษตร
ปลอดภทยจนกสนรพริษ และกลไกสนทบสนยุนจนกภนครทฐ
และเอกชนและเชพที่อมโยงกนรเปป็ นเครพอขสนยผมู ข้ผลริตและ
ตลนดสรินค ข้นเกษตรนอกพพพื้นททที่ตนนบล

- สสงเสรริมให ข้เกษตรกรลด ละ เลริก ใช ข้ปยุปุ๋ ยเคมท และให ข้มท
กนรผลริตปยุปุ๋ ยนนพื้นหมทกชทวภนพ ปยุปุ๋ ยพพชสด ปยุปุ๋ ยอรินทรทยค์ 
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ทดแทนในกนรผลริตทนงกนรเกษตร โดยกนรนนนเอน
องคค์ควนมรมู ข้ กนรเรทยนรมู ข้ ททกษะควนมชนนนนญ ให ข้ผมู ข้
ชนนนนญกนรและนทกวริชนกนร ปรนชญค์ชนวบ ข้นน เปป็ นผมู ข้
สร ข้นงเวททกนรเรทยนรมู ข้ รสวมแลกเปลทที่ยนเรทยนรมู ข้กทบเครพอขสนย
กลยุสมเกษตรกร

1.2 การพ พัฒนาระบบเศรษฐกริจชยุมชน 
- กนรพทฒนนเศรษฐกริจฐนนรนกของพพพื้นททที่ เพพที่อลดปทญหน

ควนมยนกจนในพพพื้นททที่ โดยกนรเพริที่มศทกยภนพทนงด ข้นน
อนชทพให ข้กทบประชนกรในพพพื้นททที่และเพริที่มโอกนสในกนร
แสวงหนรมูปแบบกนรสร ข้นงอนชทพใหมส ททที่เน ข้นกนรใช ข้
ทรทพยนกรในพพพื้นททที่ให ข้เปป็ นประโยชนค์ รวมทท พื้ง
กนรลดต ข้นทยุนกนรผลริตรวมทท พื้งกนรสร ข้นงมมูลคสนเพริที่มของ
ผลผลริต ด ข้วยกนรพทฒนนรมูปแบบกนรแปรรมูปททที่งสนย 
ลงทยุนน ข้อย ชยุมชนดมูแลกทนเองได ข้ รวมทท พื้งปรทบรมูปแบบ
ใน
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กนรผลริตทนงด ข้นนกนรเกษตรให ข้มทควนมหลนกหลนย
มนกขถึพื้น สสงเสรริมกนรเรทยนรมู ข้กนรผลผลริตทนงกนรเกษตร
อรินทรทยค์ เปป็ นกระบวนกนรของกนรพทฒนนเกษตรกรใน
พพพื้นททที่ให ข้มทเกริดกระบวนกนรเรทยนรมู ข้ในเรพที่องของกนรลด
ต ข้นทยุนกนรผลริต และพทฒนนผลผลริตทนงกนรเกษตรให ข้
ได ข้คยุณภนพมนกขถึพื้น

1.3 การพ พัฒนาระบบเศรษฐกริจชยุมชน 
- กนรพทฒนนเศรษฐกริจด ข้นนอยุตสนหกรรมในพพพื้นททที่ตนนบล

นนกลนงมทควนมเจรริญเตริบโตอยสนงรวดเรป็ว มทโรงงนนอยุ
สนหกรรมเกริดขถึพื้นจนนนวนมนกทท พื้งททที่ภนยในโครงกนรเขต
ประกอบกนรอยุตสนหกรรมนวนคร นครรนชสทมน และอยมูส
นอกพพพื้นททที่นริคมอยุตสนหกรรม นนนมนซถึที่งปทญหนทนงสทงคม
และสริที่งแวดล ข้อมชยุมชนในพพพื้นททที่ เชสน ปทญหนประชนกร
แฝง แรงงนนอพยพย ข้นนถริที่นจนนนวนมนก กนรเพริที่มขถึพื้น
ของแรงงนนตสนงด ข้นว กนรกสอสร ข้นงหอพทก ททที่อยมูสอนศทย
ปรริมนณมนก ปทญหนควนมปลอดภทยในชทวริตและ
ทรทพยค์สริน มทสถริตริอยุบทตริเหตยุทนงกนรจรนจรเกริดขถึพื้นใน
พพพื้นททที่เพริที่มขถึพื้นอยสนงชทดเจน ปทญหนอนชญนกรรม กนร
โจรกรรม ลทกเลป็กขโมยน ข้อยททที่เพริที่มขถึพื้น และปทญหนอพที่นๆ
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล
นนกลนงต ข้องพทฒนนศทกยภนพงนนด ข้นนกนรรทกษนควนม
สงบปลอดภทยในพพพื้นททที่และงนนปข้องกทนและบรรทนสน
ธนณภทยให ข้สนมนรถรองรทบปทญหนตสนงๆททที่จะเกริดขถึพื้นจนก
ผลของพทฒนนท ข้องถริที่นด ข้นนอยุตสนหกรรมในอนนคต

(2) ดข้านส พังคม
2.1 การพ พัฒนาระบบสยุขภาพอนาม พัยชยุมชนมปีสชวน

รชวม
- เพพที่อทนนให ข้คนในพพพื้นททที่สนมนรถนนนภมูมริปทญญนท ข้องถริที่นททที่มท

อยมูสมนดมูแลสยุขภนพของตนเองททที่มยุสงไปสมูสกนรพถึที่งตนเอง
ด ข้นนสยุขภนพ และดมูแลสยุขภนพของตนเองและ
ครอบครทวได ข้ในเบพพื้องต ข้น ทนนให ข้ประชนชนพถึที่งตนเอง
ทนงสยุขภนพได ข้โดยกนรใช ข้ภมูมริปทญญนท ข้องถริที่น กนร
รณรงคค์ให ข้ประชนชนรทบประทนนอนหนรตนมหลทก
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โภชนนกนร อนหนรปลอดภทย กนรรณรงคค์ให ข้ปลมูกพพชผทก
สวนครทวไว ข้กรินเอง กนรรณรงคค์ให ข้ประชนชนออกกนนลทง
กนยอยสนงสมนที่นเสมอ กนรให ข้ควนมรมู ข้เกทที่ยวกทบกนรปข้องกทน
โรค รวมทท พื้งควนมรสวมมพอในกนรพทฒนนระบบกนรบรริกนร
และกนรรทกษนโรคของสถนนพยนบนลของรทฐในพพพื้นททที่ 

2.2 การร พักษาอ พัตตล พักษณร์ชยุมชน
- กนรเรทยนรมู ข้รนกเหง ข้นของวทฒนธรรมของพพพื้นททที่ และกนร

สร ข้นงควนมรสวมมพอจนกองคค์กร ภนคททท พื้งจนกภนครทฐสสวน
กลนง สสวนภมูมริภนคและสสวนท ข้องถริที่น รสวมทท พื้งภนคเอกชน
รทฐวริสนหกริจ ประชนชน ปรนชญค์ชนวบ ข้นน นทกกนรเมพอง
และอพที่นๆ เพพที่อนนนไปสมูสกนรสร ข้นงศมูนยค์รวมจริตใจของ
ประชนชนในพพพื้นททที่ รวมทท พื้งเพพที่อให ข้ประชนชนในพพพื้นททที่
เหป็นคยุณคสน และควนมหมนยของ ศริลปะ วทฒนธรรม 
ประเพณท และควนมเชพที่อของท ข้องถริที่น อทนจะนนนมนซถึที่งกนร
พทฒนนคยุณธรรมและจรริยธรรมของประชนชนในพพพื้นททที่
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2.3 การมปีสชวนรชวมในการพ พัฒนาทข้องถริที่น
- กนรกระตยุ ข้นกนรมทสสวนรสวมทนงกนรเมพองของประชนชน

ให ข้มนกขถึพื้น และกนรตริดตนมตรวจสอบกนรคอรทปชทที่นททที่
เกริดขถึพื้นในพพพื้นททที่ รวมทท พื้งเปป็ นกระบวนกนรสสงเสรริมให ข้
ประชนชนเข ข้นใจในสริทธริ หน ข้นททที่ กนรสร ข้นงกระบวนกนร  
มทสสวนรสวมทนงกนรเมพองของประชนชน เพพที่อกระตยุ ข้นและ
สร ข้นงสนนนถึกของประชนชนให ข้คนนนถึงถถึงสริทธริและหน ข้นททที่
ของตนเองให ข้มนกขถึพื้น โดยเฉพนะในระดทบองคค์กร
ปกครองสสวนท ข้องถริที่นททที่ประชนชนทยุกคนได ข้สทมผทส
โดยตรง และอนนนนจของตนเอง อทนจะนนนไปสมูสกนรสร ข้นง
ควนมเปป็ นพลเมพองของประชนชนในพพพื้นททที่ประเดป็นกนร
สสงเสรริมควนมรมู ข้ด ข้นนกฎหมนย กนรกระจนยอนนนนจ 
เพรนะวสนกนรกระจนยอนนนนจยทงทนนได ข้ไมสแท ข้จรริง 
ประชนชนยทงไมสรมู ข้กฎหมนย ขนดกนรมทสสวนรสวมแสดง
ควนมคริดเหป็น ตรวจสอบ ตริดตนมกนรทนนงนนของท ข้อง
ถริที่น

2.4 การพ พัฒนาการศศกษาเดป็กและเยาวชน
- พทฒนนศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็กองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล

นนกลนง ให ข้เปป็ นสถนบทนททที่มทคยุณภนพในกนรสร ข้นงเดป็ก 
และจะต ข้องปฏริรมูปครมูให ข้มยุสงมทที่นในกนรพทฒนนเดป็ก และ
เยนวชน 

- กนรพทฒนนทรทพยนกรมนยุษยค์ เพพที่อกนรแก ข้ปทญหนทนง
สทงคม พทฒนนคยุณภนพชทวริตของประชนชน และเพริที่ม
ควนมเข ข้มแขป็งให ข้สถนบทนครอบครทว เพพที่อลดปทญหน
สทงคม เชสน ปทญหนเดป็กและเยนวชนตริดยน ตท พื้งครรภค์กสอน
วทยอทนควร ไมสสนใจเรทยน ปทญหนเดป็กตริดเกม ตริดเพพที่อน 
เดป็กซริที่ง เลสนกนรพนทน รวมทท พื้งลดปทญหนควนมเสพที่อมถอย
ของศทลธรรมและคยุณธรรมของคนในพพพื้นททที่ ททที่สนนคทญจะ
เปป็ นกนรเพริที่มควนมสทมพทนธค์ททที่ดทให ข้กทบสมนชริกใน
ครอบครทว 

(3) ดข้านทร พัพยากรธรรมชาตริและส ริที่งแวดลข้อม
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3.1 การพ พัฒนาทร พัพยากรธรรมชาตริและส ริที่ง
แวดลข้อมอยชางมปีสชวนรชวม 

- ทรทพยนกรทรทพยนกรธรรมชนตริ แหลสงนนพื้น และปส นไม ข้ ใน
พพพื้นททที่ตนนบลนนกลนงมทอยมูสอยสนงจนนกทด ดทงนท พื้นต ข้องมท
วนงแผนพทฒนนทรทพยนกรธรรมชนตริและสริที่งแวดล ข้อม
อยสนงมทสสวนรสวมจะนนนไปสมูสกนรพทฒนนททที่ยทที่งยพน  ทท พื้ง
ทรทพยนกรธรรมชนตริ รสวมกทนดนนรงไว ข้ซ ถึที่งควนมเปป็ น
ธรรมชนตริจะนนนมนซถึที่งควนมอยุดมสมบมูรณค์ทนงธรรมชนตริ
ของท ข้องถริที่นในอนนคต

- กนรจทดกนรขยะ โดยควนมรสวมมพอกทบหนสวยรนชกนรของ
รทฐ และองคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นอพที่นททที่ประสบปทญหน
เดทยวกทนในพพพื้นททที่อนนเภอสมูงเนริน และสสงเสรริมกนรคทดแยก
ขยะกนรนนนกลทบมนใช ข้ใหมส กนรใซ ข้ซนพื้น และกนรเข ข้นสมู
กระบวนผลริตใหมส เพพที่อให ข้ประชนชนในพพพื้นททที่ได ข้
ตระหนทกตสอกนรดมูแลรทกษนควนมสะอนดชยุมชนและใช ข้
ทรทพยนกรอยสนงคยุ ข้มคสน

- ยทงไมสมทระบบกนรบรริหนรจทดกนรทรทพยนกรรสวมกทน
ระหวสนงประชนชนและรนชกนรใน
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พพพื้นททที่ โดยเฉพนะเรพที่องกนรจทดกนรนนพื้น ซ ถึที่งพพพื้นททที่มททท พื้งนนพื้น
ทสวมและแล ข้ง โดยกนรให ข้ประชนชนในพพพื้นททที่ตนนบล
นนกลนงและองคค์กรททที่เกทที่ยวข ข้องทยุกระดทบได ข้รสวมกทนคริด 
ค ข้นหน ปทญหนหลทก สนเหตยุ และวริธทกนรแก ข้ไขปทญหน
ของพพพื้นททที่และนนนไปสมูสกนรจทดกนรปทญหนได ข้อยสนงยทที่งยพน 
ทท พื้งนทพื้ต ข้องมทกนรดนนเนรินกนรอยสนงตสอเนพที่อง

จนกกนรศถึกษนควนมต ข้องกนรของประชนชนททที่ได ข้จนกกนร
ประชนคมรทบฟทงควนมคริดเหป็นเกทที่ยวกทบแผนพทฒนนตนนบล และกนรประชยุม
ของคณะกรรมกนรพทฒนนท ข้องถริที่น สรยุปพอสทงเขปดทงนทพื้

1. ดข้านโครงสรข้างพพขั้นฐานและปพัจจ พัยพพขั้นฐานการเผลริต
1.1  จทดหนแหลสงกทกเกป็บนนพื้นเพพที่อกนรเกษตรกรรมให ข้เพทยง

พอทยุกฤดมูกนล
1.2  ปรทบปรยุงเส ข้นทนงคมนนคมขนสสงในหมมูสบ ข้นน/ชยุมชนให ข้

สะดวกปลอดภทยครอบคลยุมพพพื้นททที่
1.3  ปรทบปรยุงระบบกนรระบนยนนพื้นทริพื้ง นนพื้นเสทยในหมมูสบ ข้นน/

ชยุมชนให ข้ครอบคลยุมพพพื้นททที่ ลดปทญหนนนพื้นทสวมขทงและมลภนวะในชยุมชน
1.3  บรริหนรจทดกนรพลทงงนนไฟฟข้นให ข้เพทยงพอตสอควนม

ต ข้องกนรของประชนชน
1.4  พทฒนนนนพื้นประปนให ข้มทคยุณภนพดพที่มได ข้และเพทยงพอตสอ

ควนมต ข้องกนรของประชนชน
1.5  สนทบสนยุนกนรใช ข้พลทงงนนทดแทน/ชทวมวลเพพที่อลด

ต ข้นทยุนกนรผลริต

2. ดข้านการเกษตร
2.1 สนทบสนยุนปทจจทยกนรผลริตสรินค ข้นกนรเกษตร/ปศยุสทตวค์ททที่มท

คยุณภนพ
2.2 สร ข้นงควนมเข ข้มแขป็งให ข้แกสเกษตรกรและเครพอขสนยผมู ข้

ปลมูกข ข้นวคยุณภนพดท ผมู ข้ปลมูกมทนสนนปะหลทง และผมู ข้ปลมูกข ข้นวโพดในพพพื้นททที่
2.3 สสงเสรริมกนรรวมกลยุสมเกษตรกรวริสนหกริจชยุมชนและ

สหกรณค์กนรเกษตร
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2.4 พทฒนนเกษตรกรให ข้มทควนมรมู ข้ มทททกษะ เพริที่มมนกขถึพื้นและ
ให ข้ควนมรมู ข้กนรพทฒนนกนรปลมูก ปข้องกทนศทตรมูพพช พทฒนนด ข้นนกนรผลริตพพชให ข้
ได ข้มนตรฐนน

2.5 จทดทนนระบบข ข้อมมูลขสนวสนรด ข้นนกนรเกษตรในพพพื้นททที่ตนนบล
นนกลนงให ข้เปป็ นปทจจยุบทน และประชนชนเข ข้นถถึงได ข้งสนย

2.6 สสงเสรริมกนรนนนหลทกเกษตรอรินทรทยค์ และเศรษฐกริจพอ
เพทยงมนใช ข้

3. ดข้านอยุตสาหกรรม
3.1  จทดอบรมททกษะฝทมพอแรงงนนและกนรใช ข้ด ข้นนภนษนให ข้

กทบแรงงนน ผมู ข้ประกอบกนร
3.3  ให ข้ควนมรมู ข้เรพที่องหลทกธรรมนภริบนล และมทแนวทนงในกนร

จทดระเบทยบ เพพที่อให ข้สทงคมของประเทศทท พื้งภนครทฐ  ภนคธยุรกริจ เอกชน และ
ภนคประชนชน สนมนรถอยมูสรสวมกทนได ข้อยสนงสงบสยุข

3.5  พทฒนนกนรให ข้กนรบรริกนร กนรออกใบอนยุญนตกนร
กสอสร ข้นง ใบอนยุญนตกริจกนรททที่เปป็ นอทนตรนยตสอสยุขภนพ จดทะเบทยนพนณริชยค์
และกนรบรริกนรอพที่นๆททที่เกทที่ยวข ข้องให ข้สนมนรถรองรทบหนสวยธยุรกริจและ
อยุตสนหกรรมในพพพื้นททที่

3.9  พทฒนนกนรจทดกนรด ข้นนโลจริสตริกสค์ในพพพื้นททที่ให ข้เชพที่อมโยง
กทบเส ข้นทนงขนสสงในจทงหวทด และระบบโลจริสตริกสค์ในระดทบภมูมริภนค

4. ดข้านส พังคม
4.1  กนรพทฒนนกนรศถึกษนกสอนวทยเรทยนและกนรศถึกษนขท พื้น

พพพื้นฐนนให ข้มทมนตรฐนน เดป็กนทกเรทยนททกษะกนรใช ข้ชทวริตอยสนงเหมนะสม มทภมูมริ
กทนทนงสทงคม และหลทกสมูตรกนรศถึกษนสอดคล ข้องกทบควนมต ข้องกนรของ
ประชนชนในพพพื้นททที่

4.2  กนรควบคยุมและปข้องโรคตริดตสอและโรคไมสตริดในชยุมชน
ไมสให ข้เกริดกนรแพรสกระจนยของโรค ซ ถึที่งจะเปป็ นผลทนนให ข้เกริดปทญหนทนง
สยุขภนพททที่รยุนแรงขถึพื้นในชยุมชน

4.3  กนรสร ข้นงเสรริมสยุขภนพของประชนชนด ข้วยกนรพถึที่ง
ตนเอง สสงเสรริมกนรเข ข้นถถึงบรริกนรสนธนรณสยุขททที่มทคยุณภนพและได ข้
มนตรฐนนแกสประชนชน
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4.4  กนรพทฒนนศทกยภนพของคนทยุกวทย เดป็ก สตรท ผมู ข้สมูงอนยยุ
ผมู ข้พริกนร สร ข้นงครอบครทวและชยุมชนให ข้เข ข้มแขป็ง สนมนรถพถึที่งตนเองได ข้ และ
มทสสวนรสวมในกนรพทฒนนตนนบล

4.5  สสงเสรริมกนรให ข้ควนมรมู ข้ควนมเข ข้นใจเกทที่ยวกทบวทฒนธรรม
ของกลยุสมประเทศอนเซทยน

3.2 ผลการวริเคราะหร์ศ พักยภาพเพพที่อประเมรินสถานภาพการ
พ พัฒนาในปพัจจยุบ พันและโอกาศการพ พัฒนาในอนาคตของตตาบล
นากลาง ดข้วยเทคนริค SWOT Analysis (จยุดแขป็ง จยุดอชอน 
โอกาสและอยุปสรรค)

ผลกนรวริเครนะหค์สภนพแวดล ข้อม SWOT Analysis และ
ศทกยภนพขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง ด ข้วยกนรระดมควนมคริด
เหป็นจนกทยุกภนคสสวนของชยุมชน เพพที่อรสวมกทนคริดวริเครนะสภนพแวดล ข้อมทท พื้ง
ภนยในภนยนอกชยุมชน สนมนรถสรยุปผลได ข้ ดทงนทพื้

1) กนรวริเครนะหค์สภนพแวดล ข้อมภนยในขององคค์กร เปป็ นกนร
วริเครนะหค์ศทกยภนพและควนมพร ข้อมภนยใน โดยมยุสงทรนบถถึงจยุดแขป็งและจยุด
อสอน โดยสรยุปเปป็ นภนพรวมขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง ดทงนทพื้

จยุดแขป็ง (Strength – S) จยุดอชอน (Weakness - W)
1. องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล

นนกลนง มทผมู ข้บรริหนรททที่มท 
ศทกยภนพสมูง มทควนมรมู ข้และ
ประสบกนรณค์ด ข้นนกนรปกครอง
ท ข้องททที่ เปป็ นผมู ข้บรริหนรททที่มทว ริสทย
ททศนค์กว ข้นงไกล เปป็ นททที่ยอมรทบ
ของสทงคม มทควนมตท พื้งใจมยุสงมทที่นททที่
จะเข ข้นมนแก ข้ปทญหนตสนง มท
แนวทนงกนรพทฒนนตนนบล
นนกลนงททที่ชทดเจน

1.  กนรจทดองคค์กรยทงไมสเหมนะสม 
บยุคลนกรมทจนนนวนน ข้อยไมสเพทยง
พอตสอปรริมนณงนนททที่รทบถสนยโอน
ต ข้องรทบภนระงนนหลนยด ข้นน และ
ขนดควนมรมู ข้ ควนมชนนนนญเฉพนะ
ด ข้นน และควนมรมู ข้เกทที่ยวกทบภนรกริจ
ททที่ต ข้องรทบถสนยโอน

2. เปป็ นองคค์กรททที่มทขนนดกลนง 
บยุคลนกรมทควนมรมู ข้ควนมสนมนรถ
ในกนรปฏริบทตริงนนตนมภนรกริจ
หน ข้นททที่ มทกนรพทฒนนศทกยภนพ

2. คสนใช ข้จสนยด ข้นนบยุคลนกรสมูงมนก 
ทนนให ข้ไมสสนมนรถปรทบปรยุง
โครงสร ข้นง ตนนแหนสง ให ข้
สอดคล ข้องตนมภนระกริจงนน
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ตนมควนมเหมนะสม บรริกนรประชนชนททที่เพริที่มขถึพื้นได ข้
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จยุดแขป็ง (Strength – S) จยุดอชอน (Weakness - W)
3. สมนชริกสภนองคค์กนรบรริหนร

สสวนตนนบลนนกลนง มทควนมใกล ข้
ชริดประชนชนในท ข้องถริที่นทนนให ข้รมู ข้
ปทญหนควนมต ข้องกนรของ
ประชนชน ได ข้อยสนงททที่วถถึงและ
พทฒนนท ข้องถริที่นได ข้ตรงตนมควนม
ต ข้องกนรของประชนชน

3. ระบบเกทที่ยวกทบกนรเมพองท ข้องถริที่น 
มทกนรเปลทที่ยนแปลงผมู ข้บรริหนรและ
สมนชริกสภนท ข้องถริที่นตนมวนระ ทนนให ข้
นโยบนยกนรพทฒนนไมสตสอเนพที่อง

4. มทควนมมทที่นคงทนงงบประมนณ
งบประมนณมทททที่มนจนกหลนยๆ 
สสวน ทท พื้งเงรินอยุดหนยุนและกนรจทด
เกป็บรนยได ข้สนมนรถพถึที่งพนตนเอง
ได ข้ จถึงมทอริสระในกนรบรริหนร
จทดกนร

4. งบประมนณมทททที่มทอยมูสไมสเพทยงพอ
ตสอดนนเนรินกนรตนมแผนพทฒนนทยุก
โครงกนร ประชนชนไมสเข ข้นใจถถึง
เหตยุผลและควนมจนนเปป็ นในกนรจทด
ลนนดทบควนมสนนคทญในกนรแก ข้ไข
ปทญหนควนมต ข้องกนรของแตสละ
พพพื้นททที่

5. องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล
นนกลนง มทเครพที่องมพอ เครพที่องใช ข้ 
อยุปกรณค์ด ข้นนกนรปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทยททที่เพทยงพอตสอกนร
ปฏริบทตริงนน

5. ระบบกนรจทดสรรงบประมนณ 
จทดสรรตนมสทดสสวนประชนกร/
หมมูสบ ข้นน อนจไมสสอดคล ข้องกทบ
ประเดป็นปทญหนในภนพรวมของ
ตนนบล

6. กนรประสนนงนนกทบองคค์กนร
ปกครองสสวนท ข้องถริที่นอพที่นใน
อนนเภอสมูงเนริน และหนสวยรนชกนร
อพที่น ได ข้รทบควนมรสวมมพอชสวยเหลพอ
แบสงปทนข ข้อมมูลในกนรปฏริบทตริงนน
เปป็ นอยสนงดท

6. ประชนชนบนงสสวนมองวสน 
องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นมทกนร
คอรทปชทที่นสมูง สมนชริกสภนองคค์กนร
บรริหนรสสวนตนนบลเปป็ นกลยุสมผล
ประโยชนค์มนกกวสนจะดมูแลปทญหน
ควนมต ข้องกนรของประชนชน

7. มทปรนชญค์ชยุมชน ผมู ข้มทควนมรมู ข้ 
ควนมเชทที่ยวชนญในด ข้นนศนสนน 
ศริลปวทฒนนธรรม และ

7. ระบบกนรประสนนแผนพทฒนนกทบ
หนสวยงนนของรทฐ/สสวนรนชกนรอพที่นๆ 
ยทงไมสดทพอ ขนดควนมชทดเจนใน
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ประวทตริศนสตรค์ท ข้องถริที่นอยมูสจนนนวน
พอสมควร สนมนรถสร ข้นงอทต
ลทกษณค์ชยุมชนและฐนนควนมรมู ข้ด ข้นน
ภมูมริปทญญนท ข้องถริที่นได ข้อยสนงเข ข้ม
แขป็ง

หลทกเกณฑค์กนรตท พื้งจสนยเงรินอยุดหนยุน
งบประมนณ

8. ชยุมชนยทงไมสเข ข้นใจบทบนทของ
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบล มทกนรขอ
ควนมชสวยเหลพอแบบกนรสงเครนะหค์
โดยไมสใช ข้ศทกยภนพของตนหรพอ
ชยุมชนเพพที่อกนรแก ข้ไข ข้ปทญหนในเบพพื้อง
ต ข้น
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2) กนรวริเครนะหค์สภนพแวดล ข้อมภนยนอกขององคค์กร เปป็ นกนร
วริเครนะหค์ศทกยภนพและควนมพร ข้อมภนยนอกองคค์กร โดยมยุสงทรนบถถึง
โอกนสและอยุปสรรค ททที่สสงผลตสอกนรดนนเนรินงนนขององคค์กร โดยสรยุปเปป็ น
ภนพรวมขององคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง ดทงนทพื้
โอกาส (Opportunity – O) อยุปสรรค (Threat- T)

1. แผนพทฒนนเศรษฐกริจและ
สทงคมแหสงชนตริ ฉบทบททที่ 10 มยุสง
เน ข้นพทฒนนคน ซถึที่งเปป็ นต ข้นทยุนทนง
สทงคมททที่สนนคทญททที่สยุด

1. กนรกระจนยจทดสรรเงรินงบ
ประมนณจนกสสวนกลนงยทงไมสเปป็ น
ไปตนมททที่กฎหมนยกนนหนด คพอ 
ร ข้อยละ 35

2. มทพระรนชบทญญทตริกนนหนดแผน
และขท พื้นตอนกนรกระจนยอนนนนจ
ให ข้แกสองคค์กรปกครองสสวนท ข้อง
ถริที่น

2. ระเบทยบกฎหมนยบนงสสวนไมส
เอพพื้ออนนนวยตสอกนรพทฒนน บนง
ครท พื้งขนดควนมชทดเจนในแนวทนง
ปฏริบทตริ เจ ข้นหน ข้นททที่ผมู ข้ผริดชอบไมส
กล ข้นตทดสรินใจททที่จะดนนเนรินกนร
เพรนะกลทวควนมเสทที่ยงททที่จะกระทนน
ผริดกฎหมนย

3. ควนมมทอริสระในกนรกนนหนด
นโยบนยกนรปกครองกนรบรริหนร
จทดกนรสนธนรณะ กนรบรริหนรงนน
บยุคลนกรและกนรคลทง และกนรมท
ภนรกริจอนนนนจหน ข้นททที่ททที่หลนก
หลนย

3. ปทญหนนนพื้นมทนแพง และปทญหน
ปทจจทยต ข้นทยุนกนรผลริตททที่สมูงขถึพื้น
กระทบตสอผลผลริตภนค
กนรเกษตรภนพรวมของประเทศ

4 เปป็ นททที่ตท พื้งของโครงกนรเขต
ประกอบกนรอยุตสนหกรรมนวนคร 
จทงหวทดนครรนชสทมน มทกนรขยนย
กนรลงทยุนของอยุตสนหกรรมชริพื้น
สสวนอริเลป็กทรอนริก ชริพื้นสสวนยนน
ยนตค์

4. วริกฤตริควนมแปรปรวนของ
สภนพอนกนศและภนวะโลกร ข้อน 
และควนมเปลทที่ยนแปลงด ข้นน
โครงสร ข้นงพพพื้นฐนน  ทนนให ข้เกริด
ปรนกฎกนรณค์ภทยแล ข้ง และปทญหน
นนพื้นทสวมซนพื้นซนกในบนงพพพื้นททที่
ชยุมชน

6. ตนนบลนนกลนงมทททที่ตท พื้งอยมูสบน 5. ปทญหนแรงงนนแฝง  กนร
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เส ข้นทนงคมนนคมขนสสงสนยหลทก
(ทนงหลวงแผสนดรินหมนยเลข 2)
ททที่เชพที่อมตสอภนคตะวทนออกเฉทยง
เหนพอกทบกรยุงเทพมหนนคร

เคลพที่อนย ข้นยเข ข้น - ออก ของ
แรงงนนภนคอยุตสนหกรรมและ
แรงงนนภนคกนรพทฒนน
อสทงหนรริมทรทพยค์  มทอทตรนกนรเพริที่ม
ขถึพื้นของจนนนวนแรงงนนพลทดถริที่น/
แรงงนนตสนงดสนวอยสนงรวดเรป็ว

5. รทฐบนลมทนโยบนยและให ข้
ควนมสนนคทญในกนรปข้องกทนและ
แก ข้ปทญหนยนเสพตริดมนกขถึพื้น

7. กนรขยนยตทวของเมพอง กนร
เพริที่มขถึพื้นของททพทกอนศทย หอพทก 
ทนนให ข้มทควนมหนนแนสนของ
ประชนกรตสอพพพื้นททที่เพริที่มสมูงขถึพื้น เปป็ น
ผลให ข้มทควนมต ข้องกนรในกนร
บรริกนรทยุกด ข้นนๆเพริที่มสมูงขถึพื้น ทนนให ข้
ไมสสนมนรถตอบสนองควนม
ต ข้องกนรของประชนชนได ข้อยสนง
ครอบคลยุมและททที่วถถึง
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โอกาส (Opportunity – O) อยุปสรรค (Threat- T)
8.มทปทญหนด ข้นนสริที่งแวดล ข้อม นนพื้นเสทย 

ปรริมนณขยะและสริที่งปฏริกมูล
มมูลฝอย และปทญหนมลภนวะ
ตสนงๆในพพพื้นททที่เพริที่มสมูงขถึพื้น

9. มทควนมเสทที่ยงด ข้นนควนม
ปลอดภทยในชทวริตและทรทพยค์ส ริน
ของประชนชนเพริที่มสมูงขถึพื้น

10. กนรเมพองขนดเสถทยรภนพ มท
กนรเปลทที่ยนแปลงรทฐบนลบสอย
ครท พื้ง สสงผลตสอกนรขทบเคลพที่อน
ยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนประเทศ

วริส พัยท พัศนร์(Vision) และ พ พันธกริจ (Mission) การพ พัฒนา
ทข้องถริที่น

วริส พัยท พัศนร์
องคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง ได ข้กนน หนดวริสทยททศนค์

(Vision) เพพที่อเปป็ นสภนพกนรณค์ในอยุดมคตริซ ถึที่งเปป็ นจยุดหมนยและปรนรถนน
คนดหวทงททที่จะให ข้เกริดขถึพื้นหรพอบรรลยุผลในอนนคตข ข้นงหน ข้น ตนนบลนนกลนง
เปป็ นตนนบลขนนดเลป็กททที่มทประชนชนสสวนใหญสพทกอนศทยอยมูสหนนแนสนและสงบ
สยุข และคนดกนรณค์วสน ในอนนคตต ข้องเปป็ นชยุมชนททที่สงบสยุขนสนอยมูสอนศทยและ
มทททศนทยภนพและสริที่งแวดล ข้อมดท จถึงได ข้กนนหนดวริสทยททศนค์ คนดหวทงททที่จะให ข้
เกริดขถึพื้นในอนนคตดทงนทพื้

วริส พัยท พัศนร์
“ตตาบลนชาอยสูช มยุชงสสูชการเกษตรพอเพปียง คสูชเคปียงอยุตสาหกรรม

สม พัยใหมช”
พ พันธกริจ กนรพทฒนนองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนบลนนกลนง มทดทงนทพื้

(1) พทฒนนกนรศถึกษนให ข้สอดคล ข้องกทบวริถทชทว ริตและควนม
ต ข้องกนรของชยุมชน สร ข้นงสทงคมกนรเรทยนรมู ข้ตลอดชทวริต มท
ททกษะและกนรดนนรงชทวริตอยสนงเหมนะสมในแตสละชสวงวทย
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(2) กนรสสงเสรริมสยุขภนพ ควบคยุมและปข้องกทนโรค ฟพพื้นฟมู
สมรรถภนพของประชนชน สสงเสรริมกนรเข ข้นถถึงบรริกนร
สนธนรณสยุขททที่มทคยุณภนพและได ข้มนตรฐนนแกสประชนชน 

(3) กนรเพริที่มศทกยภนพในกนรผลริต และสร ข้นงควนมเข ข้มแขป็งให ข้
แกสเกษตรกร มยุสงเน ข้นกนรพทฒนนระบบผลริตแบบเกษตร
อรินทรทยค์

(4) กนรสสงเสรริมให ข้ผมู ข้สมูงอนยยุ คนพริกนร และผมู ข้ด ข้อยโอกนสมท
คยุณภนพชทวริตททที่ดทขถึพื้น ด ข้วยกนรจทดสริที่งอนนนวยควนมสะดวก
สนธนรณะตสนงๆ สนนหรทบรองรทบผมู ข้สมูงอนยยุและคนพริกนร สร ข้นง
ควนมพร ข้อมในกนรเปป็ นสทงคมผมู ข้สมูงอนยยุ พทฒนนบรริกนร
สยุขภนพอนนมทย ให ข้กนรสงเครนะหค์ จทดสวทสดริกนร รวมถถึงหน
อนชทพให ข้แกสผมู ข้ด ข้อยโอกนสผมู ข้พริกนร

(5) ปรทบปรยุงและพทฒนนระบบคมนนคมขนสสง ระบบ
สนธนรณมูปโภค สนธนรณมูปกนรให ข้ได ข้มนตรฐนน มท
ประสริทธริภนพและเพทยงพอตสอควนมต ข้องกนรของประชนชน
เพพที่อรองรทบกนรขยนยตทวของเมพองในอนนคตและควนม
เจรริญด ข้นนอยุตสนหกรรมในท ข้องถริที่น

(6) กนรจทดกนร กนรบนนรยุงรทกษน และกนรเพริที่มพพพื้นททที่ปส นไม ข้ กนรใช ข้
ประโยชนค์จนกปส นไม ข้ททที่ดรินทรทพยนกรธรรมชนตริของชยุมชน  
และกนรสสงเสรริมกนรอนยุรทกษค์พลทงงนน

(7) กนรสสงเสรริมและพทฒนนศทกยภนพของคน ครอบครทว และ
ชยุมชนให ข้เข ข้มแขป็ง สนมนรถพถึที่งตนเองได ข้ และมทสสวนรสวมใน
กนรพทฒนนตนนบล ตลอดจนอนยุรทกษค์และพทฒนนศริลป
วทฒนธรรมอทนดทงนมและภมูมริปทญญนของท ข้องถริที่น

(8) กนรสร ข้นงระบบบรริหนรจทดกนรททที่ดท โดยให ข้ประชนชนมทสสวน
รสวมในกนรตทดสรินใจ กนรวนงแผนพทฒนน กนรตรวจสอบ 
เพพที่อให ข้เกริดควนมโปรสงใสในกนรบรริหนรรนชกนร

เปข้ าประสงคร์
(1) เพพที่อกนรจทดกนรศถึกษนศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็กอยสนงมทคยุณภนพ 

กนรสสงเสรริม เดป็ก เยนวชนและประชนชน ให ข้ได ข้รทบ
สนทบสนยุนด ข้นนศถึกษน กนรศถึกษนตนมอทธยนสทย และกริจกรรม
เสรริมททกษะชทวริตอยสนงมทคยุณภนพ

(2) เพพที่อสสงเสรริมประชนชนให ข้เข ข้นถถึงบรริกนรสยุขภนพททที่มทคยุณภนพ
และประชนชนมทสสวนรสวมในกนรจทดกนรสยุขภนพตนเองและ
ชยุมชน

(3) เพพที่อสสงเสรริมกนรพทฒนนคยุณภนพสรินค ข้นกนรเกษตร พทฒนน
ประสริทธริภนพกนรบรริหนรจทดกนรผลริตภทณฑค์ชยุมชนและท ข้อง
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ถริที่น และสสงเสรริมกนรนนนหลทกปรทชญนเศรษฐกริจพอเพทยงมน
ใช ข้ในกนรเกษตร

(4) เพพที่อให ข้ประชนชนในเขตองคค์กนรบรริหนรสสวนตนนลนนกลนง
ได ข้รทบกนรจทดสวทสดริกนรอยสนงททที่วถถึง ผมู ข้สมูงอนยยุ ผมู ข้พริกนร และผมู ข้
ด ข้อยโอกนส มทควนมสนมนรถสร ข้นงรนยได ข้เสรริม และพถึที่งพน
ตนเองได ข้

(5) เพพที่อพทฒนนโครงสร ข้นงพพพื้นฐนน กนรคมนนคมและขนสสง 
สนธนรณมูปโภค สนธนรณมูปกนร และบรริกนรสนธนรณะมท
มนตรฐนนครอบคลยุมทยุกพพพื้นททที่ตนนบล และกนรพทฒนนและ
บรริหนรจทดกนรผทงเมพองททที่เปป็ นระบบ และพทฒนนตนมระบบ
ผทงเมพองรวมให ข้สอดคล ข้องกทบท ข้องถริที่น

(6) เพพที่อบรริหนรจทดกนรทรทพยนกรธรรมชนตริและสริที่งแวดล ข้อมให ข้
เพทยงพอตสอกนรรทกษนสมดยุลของระบบนริเวศ และเปป็ นฐนน
ททที่มทที่นคงของกนรพทฒนนท ข้องถริที่น

(7) เพพที่อให ข้ชยุมชนมทควนมพร ข้อมในกนรปข้องกทนและบรรเทน
สนธนรณภทย อยุบทตริภทยกนรจรนจร ชยุมชนมทควนมมทที่นคง ควนม
ปลอดภทยในชทวริตและทรทพยค์ส ริน และควนมเปป็ นระเบทยบ
เรทยบร ข้อยของบ ข้นนเมพอง สสงเสรริมและสนทบสนยุนทนงศนสนน 
ศริลปวทฒนธรรม ขนบธรรมเนทยมประเพณท และกนรสสงเสรริม
และพทฒนนกนรกทฬนทยุกระดทบ

(8) เพพที่อพทฒนนบยุคลนกรให ข้มทททกษะควนมรมู ข้และเพริที่มสมรรถนะ
กนรปฏริบทตริงนนอยสนงตสอเนพที่อง พทฒนนองคค์กรสร ข้นงระบบ
บรริหนรจทดกนรททที่ททนสมทยพร ข้อมรองรทบกนรเปลทที่ยนแปลงตนม
บรริบทโลก 

ยยุทธศาสตรร์และแนวทางการพ พัฒนาการพ พัฒนา
1. ยยุทธศาสตรร์การศ ศกษาพ พัฒนาคน สสูชส พังคมแหชงการ

เรปียนรสู ข้อยชางย พัที่งยพน
แนวทางการพ พัฒนา
1.1) กนรบรริหนรจทดกนรศมูนยค์พทฒนนเดป็กเลป็ก อบต.
1.2) กนรสสงเสรริมกนรจทดกนรศถึกษนให ข้มทควนมพร ข้อมทนง

กนยภนพและกนรใช ข้เทคโนโลยทเพพที่อพทฒนนคยุณภนพผมู ข้
เรทยน

1.3) กนรสสงเสรริมกนรศถึกษนตนมอทธยนสทย และพทฒนน
ททกษะให ข้คนมทกนรเรทยนรมู ข้ตสอเนพที่อง
ตลอดชทวริต
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2. ยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนาระบบบรริการสาธารณสยุข 
และการสรข้างสยุขภาวะทปีที่ด ปีด ข้วยการพศที่งพาตนเอง

แนวทางการพ พัฒนา
2.1) กนรสร ข้นงเสรริมควนมเข ข้มแขป็งของชยุมชนด ข้นน

สนธนรณสยุขเพพที่อกนรพถึที่งพนตนเองสมูสกนร
มทสยุขภนวะททที่ดท

2.2) กนรจทดกนรระบบบรริกนรสนธนรณสยุขโดยกนรมทสสวน
รสวมทยุกภนคสสวนของชยุมชน

3. ยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนาศ พักยภาพเศรษฐกริจชยุมชน
และการเกษตรกรรมเขข้มแขป็ง

แนวทางการพ พัฒนา
3.1) กนรสสงเสรริมระบบเกษตรยทที่งยพนตนมปรทชญน

เศรษฐกริจพอเพทยง และกนรใช ข้พลทงงนนชทวภนพในครทว
เรพอน

3.2) กนรเพริที่มประสริทธริภนพกนรผลริตทนงกนรเกษตรและ
สสงเสรริมกนรสร ข้นงมมูลคสน

3.3) กนรสสงเสรริมอนชทพ พทฒนนสรินค ข้นและบรริกนรใน
ชยุมชนเชพที่อมโยงสมูสเศรษฐกริจภมูมริภนค

4. ยยุทธศาสตรร์การจ พัดสว พัสดริการส พังคมและการ
ส พังคมสงเคราะหร์

แนวทางการพ พัฒนา
4.1) กนรสสงเสรริมและพทฒนนศทกยภนพของผมู ข้สมูงอนยยุผมู ข้

พริกนรและผมู ข้ด ข้อยโอกนส
4.2) กนรสสงเสรริม กนรคยุ ข้มครอง และพริททกษค์ส ริทธริของ

เดป็ก เยนวชนและสตรท
5. ยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนาดข้านโครงสรข้างพพขั้นฐาน

แนวทางการพ พัฒนา
5.1) กนรพทฒนนระบบกนรคมนนคม กนรขนสสง และทนง

ระบนยนนพื้นให ข้เชพที่อมโยงและททที่วถถึง
5.2) กนรพทฒนนสนธนรณมูปโภคและสนธนรณมูปกนร

ภนยในท ข้องถริที่น
5.3) กนรบรริหนรจทดกนรนนพื้น ปรทบปรยุง และฟพพื้นฟมูแหลสงนนพื้น

เพพที่อกนรอยุปโภคบรริโภคอยสนง
เปป็ นระบบ

5.4) กนรจทดกนรผทงเมพองของท ข้องถริที่นและผทงเมพองรวม
ของจทงหวทด
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6. ยยุทธศาสตรร์การอนยุร พักษร์ทร พัพยากรธรรมชาตริและ
สริที่งแวดลข้อมใหข้เกริดความสมดยุล
อยชางย พัที่งยพน

แนวทางการพ พัฒนา
6.1) กนรเพริที่มประสริทธริภนพกนรจทดกนรขยะมมูลฝอย สริที่ง

ปฏริกมูลและนนพื้นเสทยภนยในชยุมชน
6.2) กนรอนยุรทกษค์ ฟพพื้นฟมู และสร ข้นงควนมมทที่นคงของ

ทรทพยนกรธรรมชนตริและสริที่งแวดล ข้อม
7. ยยุทธศาสตรร์การสรข้างความม พัที่นคงของส พังคมและ

ความเขข้มแขป็งของชยุมชน
แนวทางการพ พัฒนา
7.1) กนรปกปข้องสถนบทนสนนคทญของชนตริและเสรริมสร ข้นง

ควนมรมู ข้รทกสนมทคคทภนยในท ข้องถริที่น
7.2) กนรสสงเสรริมศนสนน ศริลปวทฒนธรรม ประเพณทและ

ภมูมริปทญญนท ข้องถริที่น
7.3) กนรปข้องกทนและบรรเทนสนธนรณภทย กนรจทดกนร

ภทยพริบทตริ และกนรลดอยุบทตริเหตยุกนรจรนจร
7.4) กนรปข้องและแก ข้ไขปทญหนกนรแพรสระบนดของยน

เสพตริด
7.5) กนรสสงเสรริมกนรกทฬนระดทบท ข้องถริที่นและกนรแขสงขทน

กทฬนเพพที่อควนมสนมทคคทระหวสนงหนสวยงนนหรพอองคค์กร
8. ยยุทธศาสตรร์การบรริหารราชการตามหล พักธรรมาภริ

บาลและการบรริหารจ พัดการ
บข้านเมพองทปีที่ด ปี

แนวทางการพ พัฒนา
9.1) กนรพทฒนนเพริที่มศทกยภนพองคค์กร กนรใช ข้นวทตกรรม

ใหมส และเทคโนโลยทสนรสนเทศในกนรบรริกนร
ประชนชน

9.2) กนรสร ข้นงองคค์กรแหสงกนรเรทยนรมู ข้ และกนรพทฒนน
ศทกยภนพบยุคลนกรให ข้มทควนมเหมนะสมสอดคล ข้องกทบ
ภนรกริจของ อปท.

9.3) กนรสสงเสรริมประชนธริปไตยและกนรมทสสวนรสวมของ
ภนคประชนชน
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3.3 ความเชพที่อมโยงแผนยยุทธศาสตรร์กรพ พัฒนาจ พังหว พัดก พับยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนาของ อปท.

ยยุทธศา
สตรร์

จ พังหว พัด
นครราช

1. พ พัฒนา
เกษตร

อยุตสาหกรรม
ครบวงจร

2. ลดความ
เหลพที่อมลต ขั้าทาง

ส พังคมและพ พัฒนา
คยุณภาพชปีว ริตของ

3. พ พัฒนา
โคราชเมพอง
นชาอยสูชท ปีที่เปป็ น
มริตรก พับสริที่ง

4. การ
บรริหาร

ราชการแบบ
บสูรณาการ

ยยุทธศาส
ตรร์การ
พ พัฒนา
ของ

อปท.ใน

1. กนร
สนนตสอ
แนวทนง
พระรน
ดนนรริ

3. ด ข้นน
กนร

พทฒนนก
นรเกษตร

6. กนร
พทฒนน
ด ข้นน

โครงสร ข้น
งพพพื้นฐนน

7. ด ข้นนกนร
พทฒนนกนร
ท ข้องเททที่ยว
ศนสนน

วทฒนธรรม
ประเพณท

2. ด ข้นน
กนร

พทฒนน
ด ข้นนกนร
ศถึกนษน

4. กนร
พทฒนน
ด ข้นน
สทงคม

5. ด ข้นน
กนร

พทฒนน
สนธนรณ

สยุข

9. ด ข้นน
กนรรทกษน

ควนม
ปลอดภทย
ในชทวริต
และ

10. กนร
อนยุรทกษค์

ทรทพยนกร
ธรรมชนตริ
และสริที่ง

8. ด ข้นน
กนร

บรริหนร
จทดกนร
บ ข้นน

ยยุทธศาส
ตรร์การ
พ พัฒนา
ของ 

อบต.นา

1. การ
ศศกษา
พ พัฒนา
คน สสูช
ส พังคม

แหชงการ

2. การ
พ พัฒนา
ระบบ
บรริการ

สาธารณสยุ
ข และการ

3. การ
พ พัฒนา

ศ พักยภาพ
เศรษฐกริจ
ชยุมชนและ
การเกษตร

4. การ
จ พัด

สว พัสดริกา
รส พังคม
และการ

ส พังคมสงเ

5. การ
พ พัฒนา
ดข้าน

โครงสรข้า
งพพขั้นฐาน

6. การ
อนยุร พักษร์

ทร พัพยากร
ธรรมชาตริ

และสริที่ง
แวดลข้อม
ใหข้เกริด

7. การ
สรข้าง
ความ
ม พัที่นคง
ของ
ส พังคม

8. การ
บรริหาร
ราชการ
ตามหล พัก
ธรรมาภริ
บาลและ
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3.4 แผนทปีที่ยยุทธศาสตรร์

วริส พัยท พัศนร์

พ พันธกริจ พทฒนนกนร
ศถึกษนให ข้
สอดคล ข้องกทบ
วริถทชทวริตและ
ควนมต ข้องกนร
ของชยุมชน 
สร ข้นงสทงคมกนร
เรทยนรมู ข้ตลอด
ชทวริต

กนรสสงเสรริมสยุข
ภนพ ควบคยุม
และปข้องกทนโรค
ฟพพื้นฟมู
สมรรถภนพของ
ประชนชน สสง
เสรริมกนรเข ข้นถถึง
บรริกนร
สนธนรณสยุขททที่มท
คยุณภนพและได ข้
มนตรฐนนแกส
ประชนชน

สสงเสรริม
ประชนชนให ข้
เข ข้นถถึงบรริกนร
สยุขภนพททที่มท
คยุณภนพ และ
ประชนชนมทสสวน
รสวมในกนร
จทดกนรสยุขภนพ
ตนเองและ
ชยุมชน

กนรสสงเสรริมให ข้
ผมู ข้สมูงอนยยุ คน
พริกนร และผมู ข้
ด ข้อย
โอกนสมท
คยุณภนพชทวริตททที่
ดทขถึพื้น สร ข้นง
ควนมพร ข้อมใน
กนรเปป็ นสทงคมผมู ข้
สมูงอนยยุ 

พทฒนน
โครงสร ข้นงพพพื้น
ฐนน กนร
คมนนคมและ
ขนสสง กนร
สนธนรณมูปโภค 
สนธนรณมูปกนร 
และบรริกนร
สนธนรณะททที่มท
มนตรฐนน
ครอบคลยุมทยุก
พพพื้นททที่ตนนบล

กนรจทดกนร กนร
บนนรยุงรทกษน และ
กนรเพริที่มพพพื้นททที่
ปส นไม ข้ กนรใช ข้
ประโยชนค์จนก
ปส นไม ข้ททที่ดริน
ทรทพยนกร
ธรรมชนตริของ
ชยุมชน  และกนร
สสงเสรริมกนร
อนยุรทกษค์
พลทงงนน

(1) กนรสสงเสรริมและ
พทฒนน
ศทกยภนพของ
คน ครอบครทว 
และชยุมชนให ข้
เข ข้มแขป็ง ตลอด
จนกนรอนยุรทกษค์
และพทฒนนศริลป
วทฒนธรรมอทนดท
งนมและ
ภมูมริปทญญนของ
ท ข้องถริที่น

กนรสร ข้นงระบบ
บรริหนรจทดกนรททที่
ดท โดยให ข้
ประชนชนมทสสวน
รสวมในกนร
ตทดสรินใจ กนร
วนงแผนพทฒนน
กนรตรวจสอบ 
เพพที่อให ข้เกริด
ควนมโปรสงใส
ในกนรบรริหนร
รนชกนรเปข้ าประสง

คร์

(3) เพพที่อกนรจทดกนร
ศถึกษนศมูนยค์
พทฒนนเดป็กเลป็ก
อยสนงมทคยุณภนพ
กนรสสงเสรริม 
เดป็ก เยนวชน
และประชนชน 

(2) เพพที่อสสงเสรริม
ประชนชนให ข้
เข ข้นถถึงบรริกนร
สยุขภนพททที่มท
คยุณภนพ และ
ประชนชนมทสสวน
รสวมในกนร

(1) เพพที่อสสงเสรริมกนร
พทฒนนคยุณภนพ
สรินค ข้น
กนรเกษตร 
พทฒนน
ประสริทธริภนพ
กนรจทดกนร
ผลริตภทณฑค์
ชยุมชนและท ข้อง
ถริที่น และสสงเสรริม
กนรเกษตรตนม
หลทกปรทชญน
เศรษฐกริจพอ
เพทยง

ยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนาขององคร์การบรริหารสชวน
ตตาบลนากลาง

Strategy map

“ตตาบลนชาอยสูช มยุชงสสูชการเกษตรพอเพปียง คสูชเค ปียง
อยุตสาหกรรมสม พัยใหมช”

เพพที่อให ข้
ประชนชนใน
เขตองคค์กนร
บรริหนรสสวน
ตนนบลนนกลนง
ได ข้รทบกนรจทด
สวทสดริกนรอยสนง
ททที่วถถึง ผมู ข้สมูงอนยยุ
ผมู ข้พริกนร และผมู ข้
ด ข้อยโอกนส มท
ควนมสนมนรถ
และพถึที่งพน
ตนเองได ข้

เพพที่อพทฒนน
โครงสร ข้นงพพพื้น
ฐนน กนร
คมนนคมและ
ขนสสง กนร
สนธนรณมูปโภค 
สนธนรณมูปกนร 
และบรริกนร
สนธนรณะมท
มนตรฐนน
ครอบคลยุมทยุก
พพพื้นททที่ตนนบล

เพพที่อบรริหนร
จทดกนร
ทรทพยนกรธรรม
ชนตริและสริที่ง
แวดล ข้อมให ข้
เพทยงพอตสอกนร
รทกษนสมดยุล
ของระบบนริเวศ 

เพพที่อให ข้ชยุมชนมท
ควนมพร ข้อมใน
กนรปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทย 
อยุบทตริภทยกนร
จรนจร ชยุมชนมท
ควนมมทที่นคง 

เพพที่อพทฒนน
บยุคลนกรให ข้มท
ททกษะควนมรมู ข้
และเพริที่ม
สมรรถนะกนร
ปฏริบทตริงนนอยสนง
ตสอเนพที่อง พทฒนน
องคค์กรสร ข้นง
ระบบบรริหนร
จทดกนรททที่ททน
สมทยพร ข้อม
รองรทบกนร
เปลทที่ยนแปลง
ตนมบรริบทโลก

ยยุทธศาส
ตรร์

1. การ
ศศกษา

พ พัฒนาคน
สสูชส พังคม
แหชงการ
เรปียนรสู ข้

2. การ
พ พัฒนา

ระบบบรริการ
สาธารณสยุข

และการ
สรข้างสยุข

3. การ
พ พัฒนา

ศ พักยภาพ
เศรษฐกริจ
ชยุมชนและ
การเกษตร

4. การจ พัด
สว พัสดริการ
ส พังคมและ

การ
ส พังคมสงเคร

าะหร์

5. การ
พ พัฒนาดข้าน
โครงสรข้าง

พพขั้นฐาน

6. การ
อนยุร พักษร์

ทร พัพยากร
ธรรมชาตริ

และสริที่ง
แวดลข้อมใหข้
เกริดความ

7. การ
สรข้างความ
ม พัที่นคงของ
ส พังคมและ
ความเขข้ม
แขป็งของ

8. การ
บรริหาร
ราชการ

ตามหล พักธร
รมาภริบาล
และการ
บรริหาร
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บททปีที่  4
รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์

การพ พัฒนา
องคร์การบรริหารสชวนตตาบล

นากลาง



92

บททปีที่  4
รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์การพ พัฒนาขององคร์การ

บรริหารสชวนตตาบลนากลาง
******************************

4.1 ประเดป็นยยุทธศาสตรร์

1. การศศกษาพ พัฒนาคนสสูชส พังคมแหชงการเรปียนรสู ข้อยชางย พัที่งยพน

  พพนธกกจ พพฒนาการศศกษาใหหสอดคลหองกพบวกถถชถวกตและความ
ตหองการของชชมชน สรหางสพงคมการเรถยนรรหตลอดชถวกต

  เปปาประสงคค เพพพอการจพดการศศกษาศรนยคพพฒนาเดดกเลดกอยยางมถ
คชณภาพ การสยงเสรกม เดดก เยาวชนและประชาชน 
ใหหไดหรพบสนพบสนชนดหานศศกษา

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
จจานวนเดดกเลดกทถพไดหรพบการสยงเสรกมการศศกษา หรพอ`จจานวน
เดดกนพกเรถยนทถพไดหรพบการสยงเสรกมดหานการศศกษา  จจานวน
ประชาชนทถพไดหรพบการสยงเสรกมการศศกษา

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. การบรกหารจพดการศรนยค
พพฒนาเดดกเลดกของ อบต.สยงเสรกม
กกจกรรมพพฒนาการเรถยนรรหของ
เดดกเลดกกยอนประถมวพย

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนเดดกเลดกทถพไดหรพบการสยง
เสรกมดหานการศศกษา

2.จจานวนเดดกนพกเรถยนทถพไดหรพบการ
สยงเสรกมดหานการศศกษา

2. การสยงเสรกมการจพดการศศกษา
ใหหมถความพรหอมทางกายภาพ
และการใชหเทคโนโลยถเพพพอพพฒนา
คชณภาพผรหเรถยน

เชกงคชณภาพ
1.รหอยละของประชาชนทถพมถความ
พศพงพอใจตยอการจพดการศศกษา
กยอนประถมวพยของ อบต.

2. รหอยละของประชาชนทถพมถ
ความพศพงพอใจตยอการสยงเสรกม
การศศกษาของ อบต.

3. การสยงเสรกมการศศกษาตามอพธ
ยาสพย และพพฒนาทพกษะใหหคนมถ
การเรถยนรรหตยอเนพพองตลอดชถวกต

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
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สยวนการศศกษา ศาสนาและวพฒนธรรม
ความเชพพอมโยง

ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 2 ลดความเหลพพอมลจชาทาง
สพงคมและพพฒนาคชณภาพชถวกตของประชาชน `(สยง
เสรกมพพฒนาดหานการศศกษา)
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2. การพพฒนาระบบบรกการสาธารณสชข และการสรหางสชขภาวะทถพดถ
ดหวยการพศพงพาตนเอง

  พพนธกกจ การสยงเสรกมสชขภาพ ควบคชมและปปองกพนโรค ฟฟฟนฟร
สมรรถภาพของประชาชน สยงเสรกมการเขหาถศง
บรกการสาธารณสชขทถพมถคชณภาพและไดหมาตรฐานแกย
ประชาชน

  เปปาประสงคค เพพพอสยงเสรกมประชาชนใหหเขหาถศงบรกการสชขภาพทถพมถ
คชณภาพ และประชาชนมถสยวนรยวมในการจพดการ
สชขภาพตนเองและชชมชน

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
จจานวนผรหปปวยโรคตกดตยอทถพลดลง หรพอ`จจานวนผรหปปวยโรคไมย
ตกดตยอทถพลดลง และประชาชนทถพมถสยวนรยวมในการสรหางเสรกมสชข
ภาพของตนเอง

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. การสรหางเสรกมความเขหมแขดง
ของชชมชนดหานสาธารณสชขเพพพอ
การพศพงพาตนเอง สรยการมถสชขภาวะ
ทถพดถ

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนผรหปปวยโรคตกดตยอทถพลดลง
2.จจานวนผรหปปวยโรคไมยตกดตยอทถพลด
ลง

3.จจานวนประชาชนทถพเขหาถศงบรกการ
ดหานสาธารณสชข

2. การจพดการระบบบรกการ
สาธารณสชขโดยการมถสยวนรยวม
ทชกภาคสยวนของชชมชน

เชกงคชณภาพ
1.รหอยละของประชาชนทถพมถความ
พศพงพอใจตยองานปปองกพนและ
ควบคชมโรคของ อบต.

2. รหอยละของประชาชนทถพมถสยวน
รยวมในการสรหางเสรกมสชขภาพ
ดหวยการพศพงพาตนเอง

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
สยวนสาธารณสชข และสกพงแวดลหอม

ความเชพพอมโยง
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ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 2 ลดความเหลพพอมลจชาทาง
สพงคมและพพฒนาคชณภาพชถวกตของประชาชน
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3. การพพฒนาศพกยภาพเศรษฐกกจชชมชนและการเกษตรกรรมเขหม
แขดง

  พพนธกกจ การเพกพมศพกยภาพในการผลกต และสรหางความเขหม
แขดงใหหแกยเกษตรกร มชยงเนหนการพพฒนาระบบผลกต
แบบเกษตรอกนทรถยค

  เปปาประสงคค เพพพอสยงเสรกมการพพฒนาคชณภาพสกนคหาการเกษตร 
พพฒนาประสกทธกภาพการบรกหารจพดการผลกตภพณฑค
ชชมชนและทหองถกพน และสยงเสรกมการนจาหลพกปรพชญา
เศรษฐกกจพอเพถยงมาใชหในการเกษตร

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
เกษตรกรทถพ รพ บการสย ง เสรก มพพฒนาทพกษะหรพ อความรรห
ประชาชนทถพไดหรพบการสยงเสรกมพพฒนาอาชถพ

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. สยงเสรกมการผลกตดหาน
การเกษตรโดยลดการพศพงพาสาร
เคมถ

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนเกษตรกรทถพไดหรพบการสยง
เสรกมการลดตหนทชน/การเพกพม
มรลคยาของผลผลกต

2.จจานวนอาชถพทถพไดหรพบการสยงเสรกม
2. การฝฝกอบเพกพมทพกษะ/ใหห
ความรรหเกถพยวกพบการผลกตทถพมถ
คชณภาพของพพชเกษตรหลพก
ภายในทหองถกพน

3. การเพกพมประสกทธกภาพการ
แปรรรปผลผลกตการเกษตรและ
พพฒนาบรรจชภพณฑค สรย AEC

เชกงคชณภาพ
1.รหอยละของประชาชนทถพมถความ
พศพงพอใจตยองานสยงเสรกม
การเกษตรของ อบต.

2. รหอยละของเกษตรกรทถพนจา
ทพกษะความรรหไปปฏกบพตกไดหประสบ
ผลสจาเรดจ

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
สจานพกงานปลพด องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง

ความเชพพอมโยง
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ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 1 พพฒนาเกษตร
อชตสาหกรรมครบวงจรเพพพอเปปนครพวของโลก
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4. การจพดสวพสดกการสพงคมและการสพงคมสงเคราะหค

  พพนธกกจ การสยงเสรกมใหหผรหสรงอายช คนพกการ และผรหดหอยโอกาส
มถคชณภาพชถวกตทถพดถขศชน สรหางความพรหอมในการเปปน
สพงคมผรหสรงอายช พพฒนาบรกการสชขภาพอนามพย ใหหการ
สงเคราะหค จพดสวพสดกการ รวมถศงหาอาชถพใหหแกยผรห
ดหอยโอกาสผรหพกการ

  เปปาประสงคค เพพพอใหหประชาชนในเขตองคคการบรกหารสยวน
ตจาบลนากลางไดหรพบการจพดสวพสดกการอยยางทพพวถศง ผรห
สรงอายช ผรหพกการ และผรหดหอยโอกาส มถความสามารถ
สรหางรายไดหเสรกม และพศพงพาตนเองไดห และการ
พพฒนา`ผรหหญกง หรพอ เดดก หรพอ เยาวชนใหหมถ
ศพกยภาพและการมถบทบาทตยอสยวนรวมหรพอชชมชน

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
ผรหสรงอายช ผรหพกการ ผรหดหอยโอกาสทถพไดหรพบการสงเสรกมหรพอพพฒนา
คชณภาพชถวกต หรพอ `ผรหหญกง หรพอ เดดก หรพอ เยาวชนทถพไดหรพบ
การพพฒนาศพกยภาพและสยงการมถบทบาทหรพอสยวนรยวมในการ
พพฒนาชชมชน

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. การสยงเสรกมและพพฒนา
ศพกยภาพของผรหสรงอายชผรหพกการ
และผรหดหอยโอกาส เพพพอการมถ
คชณภาพชถวกตทถพดถและพศพงพาตนเอง
ไดห

เชกงปรกมาณ
1.ผรหสรงอายช ผรหพกการ ผรหดหอยโอกาสทถพ
ไดหรพบการพพฒนาศพกยภาพ

2.ผรหหญกง/เดดกทถพไดหรพบการพพฒนา
ศพกยภาพ/สยงเสรกมบทบาทตยอ
ชชมชน 

2. การสยงเสรกมการพพฒนาบทบ
บาทของเดดกและสตรถ ตยอสยวนรวม
หรพอชชมชน การคชหมครองและพกทพกษค
สกทธกของเดดก เยาวชนและสตรถ

เชกงคชณภาพ
1.รหอยละของประชาชนทถพมถความ
พศพงพอใจตยองานสวพสดกการและ
สพงคม

2. รหอยละของผรหสรงอายช ผรหพกการ 
ผรหดหอยโอกาส ทถพมถสยวนรยวมใน
กกจกรรมของชชมชน

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
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สจานพกงานปลพด องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง
ความเชพพอมโยง

ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 2 ลดความเหลพพอมลจชาทาง
สพงคมและพพฒนาคชณภาพชถวกตของประชาชน
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5. การพพฒนาดหานโครงสรหางพพชนฐาน การคมนาคมและการขนสยง

  พพนธกกจ ปรพบปรชงและพพฒนาระบบคมนาคมขนสยง ระบบ
สาธารณรปโภค สาธารณรปการใหหไดหมาตรฐาน มถ
ประสกทธกภาพและเพถยงพอตยอความตหองการของ
ประชาชน

  เปปาประสงคค เพพพอพพฒนาโครงสรหางพพชนฐาน การคมนาคมและ
ขนสยง สาธารณรปโภค สาธารณรปการ และบรกการ
สาธารณะมถมาตรฐานครอบคลชมทชกพพชนทถพตจาบล และ
การพพฒนาและบรกหารจพดการผพงเมพองทถพเปปนระบบ 
และพพฒนาตามระบบผพงเมพองรวมใหหสอดคลหองกพบ
ทหองถกพน

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
เสหนทางคมนาคมทถพ เพกพมขศชน  หรพอ จจา นวนทางระบายนจชา
มาตรฐานทถพเพกพมขศชน

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. การพพฒนาระบบการคมนาคม
การขนสยงและทางระบายนจชา ใหห
เชพพอมโยงและทพพวถศง

เชกงปรกมาณ
1.เสหนทางคมนาคมทถพเพกพมขศชน
2.จจานวนทางระบายนจชามาตรฐานทถพ
เพกพมขศชน 

เชกงคชณภาพ
1.รหอยละทถพลดลงของจจานวน
อชบพตกเหตชการจราจรและขนสยง

2. รหอยละทถพลดลงของระยะเวลา/
คยาใชยจยายในการเดกนทางหรพอ
ขนสยง

3. รหอยละทถพลดลงของระยะเวลา
ทยวมขพงของนจชาทกชงนจชาเสถยภายใน
หมรยบหาน/ชชมชน

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
`กองชยาง องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง
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ความเชพพอมโยง
ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 1 พพฒนาเกษตร

อชตสาหกรรมครบวงจรเพพพอเปปนครพวของโลก (การ
พพฒนาปปจจพยแวดลหอมการผลกตสกนคหาการเกษตร 
การคมนาคมขนสยง และระบบโลจกสตกกสค ไปสรย
ภรมกภาคอกนโดนจถน) 
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5. การพพฒนาดหานโครงสรหางพพชนฐาน การคมนาคมและการขนสยง

  พพนธกกจ ปรพบปรชงและพพฒนาระบบคมนาคมขนสยง ระบบ
สาธารณรปโภค สาธารณรปการใหหไดหมาตรฐาน มถ
ประสกทธกภาพและเพถยงพอตยอความตหองการของ
ประชาชน

  เปปาประสงคค เพพพอพพฒนาโครงสรหางพพชนฐาน การคมนาคมและ
ขนสยง สาธารณรปโภค สาธารณรปการ และบรกการ
สาธารณะมถมาตรฐานครอบคลชมทชกพพชนทถพตจาบล และ
การพพฒนาและบรกหารจพดการผพงเมพองทถพเปปนระบบ 
และพพฒนาตามระบบผพงเมพองรวมใหหสอดคลหองกพบ
ทหองถกพน

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
สาธารณรปการทถพไดหรพบการพพฒนา หรพอ ครพวเรพอนทถพมถไฟฟปาใชห
หรพอ ครพวเรพอนทถพมถนจชาประปาใชห

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

2. การพพฒนาสาธารณรปโภค
และสาธารณรปการ ระบบไฟฟปา 
ระบบนจชาประปาภายในทหองถกพน

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนสาธารณรปโภคและ
สาธารณรปการทถพไดหรพบการพพฒนา

2.จจานวนครพวเรพอนทถพมถไฟฟปาใชห
2.จจานวนครพวเรพอนทถพมถนจชาประปาใชห
เชกงคชณภาพ
1.รหอยละความพศงพอใจในการรพบ
บรกการของประชาชน

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
`กองชยาง องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง

ความเชพพอมโยง
ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 1 พพฒนาเกษตร

อชตสาหกรรมครบวงจรเพพพอเปปนครพวของโลก (การ
พพฒนาปปจจพยแวดลหอมการผลกตสกนคหาการเกษตร 
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การคมนาคมขนสยง และระบบโลจกสตกกสค ไปสรย
ภรมกภาคอกนโดนจถน) 
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5. การพพฒนาดหานโครงสรหางพพชนฐาน การคมนาคมและการขนสยง

  พพนธกกจ ปรพบปรชงและพพฒนาระบบคมนาคมขนสยง ระบบ
สาธารณรปโภค สาธารณรปการใหหไดหมาตรฐาน มถ
ประสกทธกภาพและเพถยงพอตยอความตหองการของ
ประชาชน

  เปปาประสงคค เพพพอพพฒนาโครงสรหางพพชนฐาน การคมนาคมและ
ขนสยง สาธารณรปโภค สาธารณรปการ และบรกการ
สาธารณะมถมาตรฐานครอบคลชมทชกพพชนทถพตจาบล และ
การพพฒนาและบรกหารจพดการผพงเมพองทถพเปปนระบบ 
และพพฒนาตามระบบผพงเมพองรวมใหหสอดคลหองกพบ
ทหองถกพน

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
จจา นวนแหลยงนจชา สาธารณะทถพไดหรพบการพพฒนาใหหชชมชน
สามารถใชหประโยชนครยวมกพนไดห

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

3. การบรกหารจพดการนจชา ปรพบปรชง 
และฟฟฟนฟรแหลยงนจชาเพพพอการ
อชปโภคบรกโภคอยยางเปปนระบบ

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนแหลยงนจชาทถพชชมชนสามารถ
ใชหประโยชนคไดห

เชกงคชณภาพ
2. รหอยละทถพลดลงของภพยแลหง/
ภาวะขาดแคลนนจชาในภาคการ
ผลกตสกนคหาการเกษตร

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
`กองชยาง องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง

ความเชพพอมโยง
ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 1 พพฒนาเกษตร

อชตสาหกรรมครบวงจรเพพพอเปปนครพวของโลก (การ
พพฒนาปปจจพยแวดลหอมการผลกตสกนคหาการเกษตร 
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การคมนาคมขนสยง และระบบโลจกสตกกสค ไปสรย
ภรมกภาคอกนโดนจถน)
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6. การอนชรพกษคทรพพยากรธรรมชาตกและสกพงแวดลหอมใหหเกกดความ
สมดชลอยยางยพพงยพน

  พพนธกกจ การจพดการ การบจารชงรพกษา และการเพกพมพพชนทถพปปาไมห 
การใชหประโยชนคจากปปาไมหทถพดกน
ทรพพยากรธรรมชาตกของชชมชน  และการสยงเสรกม
การอนชรพกษคพลพงงาน

  เปปาประสงคค เพพพอบรกหารจพดการทรพพยากรธรรมชาตกและสกพง
แวดลหอมใหหเพถยงพอตยอการรพกษาสมดชลของระบบ
นกเวศ และเปปนฐานทถพมพพนคงของการพพฒนาทหองถกพน

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
จจานวน/ปรกมาณขยะจากครพวเรพอนทถพลดลง หรพอ จจานวน/
ปรกมาณนจชาเสถยทถพลดลงภาย หรพอ จจานวนตหนไมหทถพปลรกเพกพมขศชน
หรพอ จจานวน/ปรกมาณการใชหพลพงงานทถพลดลง

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. การเพกพมประสกทธกภาพการ
จพดการขยะมรลฝอย สกพงปฏกกรลและ
นจชาเสถยภายในทหองถกพน

เชกงปรกมาณ
1.ปรกมาณขยะจากครพวเรพอนทถพลด
ลง

2.ปรกมาณนจชาเสถยทถพลดลง
3.จจานวนตหนไมหทถพปลรกเพกพมขศชน
4.ปรกมาณการใชหพลพงงานทถพลดลง

2. การอนชรพกษค ฟฟฟนฟร เพพพอสรหาง
ความมพพนคงของ
ทรพพยากรธรรมชาตกและสกพง
แวดลหอม และการประหยพดใชห
พลพงงาน

เชกงคชณภาพ
1. รหอยละทถพลดลงของจจานวน
ขยะตกคหางภายในชชมชน

2. รหอยละทถพลดลงของเรพพองรหอง
ทชกขคดหานปปญหาสกพงแวดลหอม

3. รหอยละทถพเพกพมขศชนของพพชนทถพปปา
ทถพชชมชนสามารถใชหประโยชนคไดห

4. รหอยละทถพลดลงของคยาจยาย
ดหานพลพงงาน

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
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`สยวนสาธารณสชขและสกพงแวดลหอม องคคการบรกหารสยวนตจาบล
นากลาง

ความเชพพอมโยง
ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 3 พพฒนาโคราชเมพองนยาอยรย

ทถพเปปนมกตรกพบสกพงแวดลหอม
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7. การสรหางความมพพนคงของสพงคมและความเขหมแขดงของชชมชน

  พพนธกกจ การสยงเสรกมและพพฒนาศพกยภาพของคน ครอบครพว 
และชชมชนใหหเขหมแขดง สามารถพศพงตนเองไดห และมถ
สยวนรยวมในการพพฒนาตจาบล ตลอดจนอนชรพกษคและ
พพฒนาศกลปวพฒนธรรมอพนดถงามและภรมกปปญญาของ
ทหองถกพน

  เปปาประสงคค สยงเสรกมและสนพบสนชนทางศาสนา ศกลปวพฒนธรรม 
ขนบธรรมเนถยม และประเพณถทหองถกพน

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
1. ประเพณถทหองถกพนไดหรพบสยงเสรกมการจพดงานกกจกรรม หรพอ
ประเพณถทางศาสนาไดหรพบสยงเสรกมการสพบทอดการจพด
กกจกรรมอยยางตยอเนพพอง

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. การปกปปองสถาบพนสจาคพญของ
ชาตกและเสรกมสรหางความรรหรพก
สามพคคถภายในทหองถกพน

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนประเพณถทหองถกพน/พกธถการ/
กกจกรรมทางศาสนาทถพไดหรพบสยง
เสรกมการจพดกกจกรรมอยยางตยอ
เนพพอง

2.จจานวนกกจกรรม/งานราชพกธถ 
เสรกมสรหางความจงรพกภพกดถตยอ
สถาบพน ทถพไดหรพบสยงเสรกมการจพด
งาน

2. การสยงเสรกมกกจกรรมพกธถกรรม
ดหานศาสนา ศกลปวพฒนธรรม 
ประเพณถและภรมกปปญญาทหองถกพน

เชกงคชณภาพ
1. รหอยละทถพเพกพมขศชนของ
ประชาชนทถพมถสยวนในงาน
ประเพณถทหองถกพน/กกจกรรมทาง
ศาสนา

2. รหอยละทถพเพกพมขศชนของ
ประชาชนทถพมถสยวนในงาน
กกจกรรม/งานราชพกธถทถพสจาคพญ

3. รหอยละความพศงพอใจของ
ประชาชน
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หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
`สจานพกงานปลพด องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง และสยวน

การศศกษา ศาสนาและวพฒธรรม 

ความเชพพอมโยง
ยชทธศาสตรคจพงหวพด :  ยชทธศาสตรคทถพ 3 การพพฒนาพพฒนาโคราช

เมพองนยาอยรย ทถพเปปนมกตรกพบสกพงแวดลหอม
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7. การสรหางความมพพนคงของสพงคมและความเขหมแขดงของชชมชน

  พพนธกกจ การสยงเสรกมและพพฒนาศพกยภาพของคน ครอบครพว 
และชชมชนใหหเขหมแขดง สามารถพศพงตนเองไดห และมถ
สยวนรยวมในการพพฒนาตจาบล ตลอดจนอนชรพกษคและ
พพฒนาศกลปวพฒนธรรมอพนดถงามและภรมกปปญญาของ
ทหองถกพน

  เปปาประสงคค เพพพอใหหชชมชนมถความพรหอมในการปปองกพนและ
บรรเทาสาธารณภพย อชบพตกภพยการจราจร ชชมชนมถ
ความมพพนคง ความปลอดภพยในชถวกตและทรพพยคสกน 
และความเปปนระเบถยบเรถยบรหอยของชชมชน

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
2. การเกกดอชบพตกเหตชการจราจรหรพอการคมนาคมขนสยงทถพ
ลดลง หรพอ ประชาชนไดหรพบการชยวยเหลพอดหานปปองกพนหรพอ
สาธารณภพย หรพอ ผรหเสพ/ผรหตกดยาเสพตกดทถพลดลง

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

3. การปปองกพนและบรรเทา
สาธารณภพย การจพดการภพยพกบพตก 
และการลดอชบพตกเหตชการจราจร

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนอชบพตกเหตชการจราจรหรพอ
ขนสยงทถพลดลง

2.จจานวนประชาชนทถพไดหรพบการ
ชยวยเหลพอ
ดหานสาธารณภพย

3.จจานวนผรหเกถพยวขหองกพบยาเสพตกด
ทถพลดลง

4. การปปองและแกหไขปปญหาการ
แพรยระบาดของ
ยาเสพตกด

เชกงคชณภาพ
1. รหอยละทถพลดลงผรหไดหรพบบาด
เจดบ/เสถยชถวกตจากอชบพตกเหตชการ
จราจรและขนสยง

2. รหอยละทถพเพกพมขศชนของ
ประชาชนผรหมถสยวนรวมในการ
ปปองกพนและบรรเทาอชบพตกภพย /
สาธารณภพย
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3. รหอยละทถพลดลงของจจานวนผรห
เสพ/ผรหตกดยาเสพตกด/ผรหเกถพยวขหอง
กพบยาเสพตกด

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
`สจานพกงานปลพด องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง 

ความเชพพอมโยง
ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 2 ลดความเหลพพอมลจชาทาง

สพงคมและพพฒนาคชณภาพชถวกตของประชาชน 
(รพกษาความปลอดภพยและความมพพนคงทางสพงคม)
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7. การสรหางความมพพนคงของสพงคมและความเขหมแขดงของชชมชน

  พพนธกกจ การสยงเสรกมและพพฒนาศพกยภาพของคน ครอบครพว 
และชชมชนใหหเขหมแขดง สามารถพศพงตนเองไดห และมถ
สยวนรยวมในการพพฒนาตจาบล ตลอดจนอนชรพกษคและ
พพฒนาศกลปวพฒนธรรมอพนดถงามและภรมกปปญญาของ
ทหองถกพน

  เปปาประสงคค การสยงเสรกมการออกกจาลพงกาย การพพฒนา หรพอ
การจพดการแขยงขพนกถฬาทชกระดพบ

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
5. จจานวนประชาชนทถพเขหารยวมกกจกรรมการออกกจาลพงกาย/
การแขยงขพนกถฬาภพยในทหองถกพน หรพอ จจานวนลานกถฬา/สนาม
กถฬาภายในชชมชน

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. การสยงเสรกมการกถฬาระดพบ
ทหองถกพนและการแขยงขพนกถฬาเพพพอ
ความสามพคคถระหวยางหนยวยงาน
หรพอองคคกร

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนประชาชนทถพเขหารยวม
กกจกรรม/การแขยงขพนกถฬา
ภายในทหองถกพน

2.จจานวนลานกถฬา/สนามกถฬา
ภายในชชมชน

เชกงคชณภาพ
1. รหอยละทถพเพกพมขศชนของ
ประชาชนทถพเลยนกถฬา/ออกกจาลพง
กายเปปนประจจา

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
`สจานพกงานปลพด องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง 

ความเชพพอมโยง
ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 2 ลดความเหลพพอมลจชาทาง

สพงคมและพพฒนาคชณภาพชถวกตของประชาชน (สยง
เสรกมคชณภาพชถวกต)
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8. การปฏกบพตกราชการตามหลพกธรรมาภกบาลและการบรกหารจพดการ
บหานเมพองทถพดถ

  พพนธกกจ การสรหางระบบบรกหารจพดการทถพดถ โดยใหหประชาชนมถ
สยวนรยวมในการตพดสกนใจ การวางแผนพพฒนา การ
ตรวจสอบ เพพพอใหหเกกดความโปรยงใสในการบรกหาร
ราชการ

  เปปาประสงคค พพฒนาบชคลากรใหหมถทพกษะความรรหและเพกพม
สมรรถนะการปฏกบพตกงานอยยางตยอเนพพอง พพฒนา
องคคกรสรหางระบบบรกหารจพดการทถพทพนสมพยพรหอม
รองรพบการเปลถพยนแปลงตามบรกบทโลก 

ตพวชถชวพดระดพบเปปาประสงคค
จจานวนงาน/ภารกกจทถพไดหรพบการพพฒนาปรพบปรชง หรพอ จจานวน
บชคลากรทถพไดหพพฒนาความรรห หรพอ จจานวนประชาชนทถพมถสยวน
รยวมในการบรกหาร อบต.

กลยชทธค/แนวทางการพพฒนา และตพวชถชวพดระดพบกลยชทธค
กลยชทธค/แนวทางพพฒนา ตพวชถพวพดระดพบกลยชทธค

1. การพพฒนาศพกยภาพองคคกร 
การใชหนวพตกรรมใหมยและ
เทคโนโลยถสารสนเทศในการ
บรกการประชาชน

2. การสรหางองคคกรแหยงการ
เรถยนรรหและการพพฒนาศพกยภาพ
บชคลากรใหหมถความเหมาะสม
สอดคลหองกพบภารกกจของ อปท.

เชกงปรกมาณ
1.จจานวนงาน/ภารกกจทถพไดหรพบการ
พพฒนาปรพบปรชง

2.จจานวนบชคลากรทถพไดหพพฒนา
ความรรห

3.จจานวนประชาชนทถพมถสยวนรยวมใน
การบรกหาร อบต.

3. การสยงเสรกมประชาธกปไตย
และการมถสยวนรยวมของภาค
ประชาชน

เชกงคชณภาพ
1. รหอยละทถพเพกพมขศชนของความพศง
พอใจของผรหรพบบรกการสาธารณะ
ของ อบต.

2. รหอยละทถพลดลงของคยาใชหจยาย/
ระยะเวลาดจาเนกนการภารกกจของ
อบต.
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3. ไมยมถเรพพองรหองเรถยนเกถพยวกพบการ
ปฏกบพตกราชการ
ของ อบต.

หนยวยงานรพบผกดชอบหลพก
`สจานพกงานปลพด องคคการบรกหารสยวนตจาบลนากลาง และทชกสยวน

ราชการ
ความเชพพอมโยง

ยชทธศาสตรคจพงหวพด : ยชทธศาสตรคทถพ 4 การบรกหารราชการแบบ
บรรณาการตามหลพกธรรมาภกบาล
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4.2 รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์

รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

1. การศศกษาพ พัฒนาคนสสูชส พังคมแหชงการเรปียนรสู ข้อยชางย พัที่งยพน

ความ
เชพที่อมโยง

ก พับ
ยยุทธศาส

ตรร์
จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์
อปท.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

ลดควนม
เหลพที่อมลนพื้น
ทนงสทงคม
และพทฒนน
คยุณภนพ
ชทวริตของ
ประชนชน

กนร
พทฒนน
ด ข้นนกนร
ศถึกษน

1. กนร
ศถึกษน
พทฒนนคน 
สมูสสทงคมแหสง
กนรเรทยนรมู ข้
อยสนงยทที่งยพน

พทฒนนกนร
ศถึกษนให ข้
สอดคล ข้อง
กทบวริถทชทวริต
และควนม
ต ข้องกนร
ของชยุมชน 

จนนนวนเดป็ก
เลป็กททที่ได ข้รทบ
กนรสสงเสรริม
ด ข้นนกนร
ศถึกษน

90 90 10
0

10
0

10
0

กนรบรริหนร
จทดกนรศมูนยค์
พทฒนนเดป็ก
เลป็กของ 
อบต.

จนนนวน
เดป็กเลป็กททที่
ได ข้รทบกนร
สสงเสรริม
ด ข้นนกนร
ศถึกษน

100% 1. 
โครงกนร
อนหนร
กลนงวทน 
และ 
อนหนร
เสรริม 
(นม) 
ศมูนยค์
พทฒนน
เดป็กเลป็ก 

สสวน
กนร

ศถึกษน

กลยุสม
โรงเรทยน
ตนนบล

นนกลนง

2. 
โครงกนร
สร ข้นงศมูนยค์
พทฒนน
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เดป็กเลป็ก
มนตรฐนน

3. 
โครงกนร
กริจกรรม
เสรริม
สร ข้นง
ททกษะ
และ
พทฒนน
เดป็กเลป็ก
ให ข้เตริบโต
สมวทย
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

1. การศศกษาพ พัฒนาคนสสูชส พังคมแหชงการเรปียนรสู ข้อยชางย พัที่งยพน

ความ
เชพที่อมโยง

ก พับ
ยยุทธศาส

ตรร์
จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์
อปท.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

ลดควนม
เหลพที่อมลนพื้น
ทนงสทงคม
และพทฒนน
คยุณภนพ
ชทวริตของ
ประชนชน

กนร
พทฒนน
ด ข้นนกนร
ศถึกษน

1. กนร
ศถึกษน
พทฒนนคน 
สมูสสทงคมแหสง
กนรเรทยนรมู ข้
อยสนงยทที่งยพน

พทฒนนกนร
ศถึกษนให ข้
สอดคล ข้อง
กทบวริถทชทวริต
และควนม
ต ข้องกนร
ของชยุมชน 

จนนนวนเดป็ก
เลป็กททที่ได ข้รทบ
กนรสสงเสรริม
ด ข้นนกนร
ศถึกษน

90 90 90 90 90 2. กนรสสง
เสรริมกนร
จทดกนร
ศถึกษนให ข้มท
ควนมพร ข้อม
ทนง
กนยภนพ
และกนรใช ข้
เทคโนโลยท
เพพที่อพทฒนน
คยุณภนพผมู ข้
เรทยน

จนนนวน
เดป็ก
นทกเรทยนททที่
ได ข้รทบกนร
สสงเสรริม
ด ข้นนกนร
ศถึกษน

90% 1.โครงก
นรอนหนร
กลนงวทน
โรงเรทยน 
และ
อนหนร
เสรริม(นม
)

สสวน
กนร

ศถึกษน

กลยุสม
โรงเรทยน
ตนนบล

นนกลนง

2. 
โครงกนร
พทฒนน
คยุณธรรม
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จรริยธรรม
เดป็ก
นทกเรทยน
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

1. การศศกษาพ พัฒนาคนสสูชส พังคมแหชงการเรปียนรสู ข้อยชางย พัที่งยพน

ความ
เชพที่อมโยง

ก พับ
ยยุทธศาส

ตรร์
จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์
อปท.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

ลดควนม
เหลพที่อมลนพื้น
ทนงสทงคม
และพทฒนน
คยุณภนพ
ชทวริตของ
ประชนชน

กนร
พทฒนน
ด ข้นนกนร
ศถึกษน

1. กนร
ศถึกษน
พทฒนนคน 
สมูสสทงคมแหสง
กนรเรทยนรมู ข้
อยสนงยทที่งยพน

พทฒนนกนร
ศถึกษนให ข้
สอดคล ข้อง
กทบวริถทชทวริต
และควนม
ต ข้องกนร
ของชยุมชน

จนนนวน
ประชนชนททที่
ได ข้รทบกนรสสง
เสรริมกนร
ศถึกษน

90 90 90 90 90 3. กนรสสง
เสรริมกนร
ศถึกษนตนม
อทธยนสทย 
และพทฒนน
ททกษะให ข้
คนมทกนร
เรทยนรมู ข้ตสอ
เนพที่องตลอด
ชทวริต

ร ข้อยละ
ของ
ประชนชน
ททที่มทควนม
พถึที่งพอใจ
ตสอกนรสสง
เสรริมกนร
ศถึกษนของ
อบต.

90% 1. 
โครงกนร
วทนเดป็ก
แหสงชนตริ

สสวน
กนร

ศถึกษน

กลยุสม
โรงเรทยน
ตนนบล

นนกลนง

2. 
โครงกนร
ศมูนยค์กนร
เรทยนรมู ข้
ประจนน
ชยุมชน
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

2. การพ พัฒนาระบบบรริการสาธารณสยุข และการสรข้างสยุขภาวะทปีที่ด ปีด ข้วยการพศที่งพาตนเอง
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

ลดควนม
เหลพที่อมลนพื้น
ทนงสทงคม
และพทฒนน
คยุณภนพ
ชทวริตของ

กนร
พทฒนน
ด ข้นนกนร
สนธนรณสยุ
ข

2. กนร
พทฒนนระบบ
บรริกนร
สนธนรณสยุข
และกนร
สร ข้นงสยุข
ภนวะททที่ดท
ด ข้วยกนร
พถึที่งพน
ตนเอง

เพพที่อสสงเสรริม
ประชนชน
ให ข้เข ข้นถถึง
บรริกนร
สยุขภนพททที่มท
คยุณภนพ 
และกนรมท
สสวนรสวมใน
กนรจทดกนร
สยุขภนพของ
ตนเอง

จนนนวนผมู ข้
ปส วยโรค
ตริดตสอ หรพอ 
โรคไมส
ตริดตสอททที่ลด
ลง

50 60 70 75 80 กนรสร ข้นง
เสรริมควนม
เข ข้มแขป็ง
ของชยุมชน
ด ข้นน
สนธนรณสยุข
เพพที่อกนร
พถึที่งพน
ตนเองสมูสกนร
มทสยุขภนวะททที่
ดท

ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ
ประชนชน

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

1. 
โครงกนร
สสงเสรริม
กนรออก
กนนลทงกนย
เพพที่อ
สยุขภนพ

สสวน
สนธนร
ณสยุข

รพ.สต.
นนใหญส

90 90 90 90 90 ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ
ประชนชน

ไมสมทผมู ข้
ปส วย

2 โครง
รณรงคค์
และ
ปข้องกทน
โรค
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ตริดตสอ/
โรคไข ข้
เลพอด
ออก

50 60 70 75 80 ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ
ประชนชน

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

3. 
โครงกนร
สสงเสรริม
กนร
คยุ ข้มครอง
ผมู ข้บรริโภค
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

2. การพ พัฒนาระบบบรริการสาธารณสยุข และการสรข้างสยุขภาวะทปีที่ด ปีด ข้วยการพศที่งพาตนเอง
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

ลดควนม
เหลพที่อมลนพื้น
ทนงสทงคม
และพทฒนน
คยุณภนพ
ชทวริตของ

กนร
พทฒนน
ด ข้นนกนร
สนธนรณสยุ
ข

2. กนร
พทฒนนระบบ
บรริกนร
สนธนรณสยุข
และกนร
สร ข้นงสยุข
ภนวะททที่ดท
ด ข้วยกนร
พถึที่งพน
ตนเอง

เพพที่อสสงเสรริม
ประชนชน
ให ข้เข ข้นถถึง
บรริกนร
สยุขภนพททที่มท
คยุณภนพ 
และกนรมท
สสวนรสวมใน
กนรจทดกนร
สยุขภนพของ
ตนเอง

ร ข้อยละของ
ประชนชนททที่
มทสสวนรสวม
ในกนรสร ข้นง
เสรริมสยุข
ภนพด ข้วย
กนรพถึที่งพน
ตนเอง

50 60 70 75 80 กนรจทดกนร
ระบบบรริกนร
สนธนรณสยุข
โดยกนรมท
สสวนรสวมทยุก
ภนคสสวน
ของชยุมชน

ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ
ประชนชน

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

1. 
โครงกนร
พทฒนน
ศทกยภนพ 
อนสน
สมทคร
สนธนรณสยุ
ขหมมูสบ ข้นน

สสวน
สนธนร
ณสยุข

รพ.สต.
นนใหญส

90 90 90 90 90 ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ
ประชนชน

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

2 สสงเสรริม
ระบบหลทก
ประกทน
สยุขภนพใน
ระดทบท ข้อง
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ถริที่น
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

3. การพ พัฒนาศ พักยภาพเศรษฐกริจชยุมชนและการเกษตรกรรมเขข้มแขป็ง
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- พทฒนน 
เกษตร 
อยุตสนหกร
รม ครบ
วงจรเพพที่อ 
เปป็ นครทว
ของ โลก 
(Food 
Valley)

กนร
พทฒนนกน
ร เกษตร

3. กนร
พทฒนน
ศทกยภนพ
เศรษฐกริจ
ชยุมชนและ
กนรเกษตร
กรรมเข ข้ม
แขป็ง

เพพที่อสสงเสรริม
กนรพทฒนน
คยุณภนพ
สรินค ข้น
กนรเกษตร

ร ข้อยละของ
ประชนชน/
เกษตรกรททที่
รทบกนรสสง
เสรริมพทฒนน
ททกษะหรพอ
ควนมรมู ข้ 

20 25 30 35 40 1. กนรสสง
เสรริมระบบ
เกษตร
ยทที่งยพนตนม
ปรทชญน
เศรษฐกริจ
พอเพทยง 
และกนร
ผลริตเพพที่อใช ข้
พลทงงนน
ชทวภนพ

ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ
ประชนชน

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

1. 
โครงกนร
สสงเสรริม
กนรเกษต
รตนมแนว
ทฤษฎท
เศรษฐกริจ
พอเพทยง

สนนนทก
ปลทด

-

2. 
โครงกนร
สสงเสรริม
กนรผลริต
ปยุปุ๋ ย

สนนนทก
ปลทด

-
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อรินทรทยค์
หรพอกก๊นซ
ชทวภนพ

20 25 30 35 40 2. กนรเพริที่ม
ประสริทธริภน
พกนรผลริต
กนรเกษตร
และสสงเสรริม
กนรสร ข้นง
มมูลคสน

ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ
ประชนชน

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

3. 
โครงกนร
สสงเสรริม
กนรผลริต
พพช
คยุณภนพดท

สนนนทก
ปลทด

-

4. 
โครงกนร
สสงเสรริม
กนรพพช
ผลริตพพช
ปลอด
สนรเคมท

สนนนทก
ปลทด

-
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

3. การพ พัฒนาศ พักยภาพเศรษฐกริจชยุมชนและการเกษตรกรรมเขข้มแขป็ง
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

พทฒนน
เกษตร 
อยุตสนหกร
รม ครบ
วงจรเพพที่อ 
เปป็ นครทว
ของ โลก 
(Food 
Valley)

กนร
พทฒนนกน
ร เกษตร

3. กนร
พทฒนน
ศทกยภนพ
เศรษฐกริจ
ชยุมชนและ
กนรเกษตร
กรรมเข ข้ม
แขป็ง

เพพที่อสสงเสรริม
กนรพทฒนน
คยุณภนพ
สรินค ข้น
กนรเกษตร

ร ข้อยละของ
ประชนชน/
เกษตรกรททที่
รทบกนรสสง
เสรริมพทฒนน
ททกษะหรพอ
ควนมรมู ข้ 

20 25 30 35 40 - กนรสสง
เสรริมอนชทพ 
พทฒนน
สรินค ข้นและ
บรริกนรใน
ชยุมชนเชพที่อม
โยงสมูส
เศรษฐกริจ
ภมูมริภนค

ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ
ประชนชน

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

5. 
โครงกนร
พทฒนนกน
ร
แปรรมูป
ผลผลริต
กนรเกษต
รและ
พทฒนน
บรรจยุ
ภทณฑค์ สมูส 
AEC

สนนนทก
ปลทด

-

15 20 25 30 35 - กนรสสง
เสรริมอนชทพ 
พทฒนน

ร ข้อยละ
ควนมพถึที่ง
พอใจของ

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ

6. 
โครงกนร
ฝถึกอบรม
สสงเสรริม
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สรินค ข้นและ
บรริกนรใน
ชยุมชนเชพที่อม
โยงสมูส
เศรษฐกริจ
ภมูมริภนค

ประชนชน 5% อนชทพ
อริสระ
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

4. การจ พัดสว พัสดริการส พังคมและการส พังคมสงเคราะหร์
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

ลดควนม 
เลพที่อมลนพื้น
ทนง 
สทงคมและ
พทฒนน 
คยุณภนพ
ชทวริต
ประชนชน

กนร
พทฒนน 
สทงคม

4. กนร
พทฒนนด ข้นน
สวทสดริกนร
สทงคมและ
กนร
สทงคมสงเคร
นะหค์

เพพที่อให ข้
ประชนชน
ได ข้รทบกนร
จทด
สวทสดริกนร
อยสนงททที่วถถึง 
ผมู ข้สมูงอนยยุ ผมู ข้
พริกนร หรพอ
ผมู ข้ด ข้อย
โอกนส มท
ควนม
สนมนรถ
สร ข้นงรนยได ข้
เสรริม และ
พถึที่งพน
ตนเองได ข้

ผมู ข้สมูงอนยยุ ผมู ข้
พริกนร ผมู ข้
ด ข้อยโอกนส
ททที่ได ข้รทบกนร
สงเสรริมหรพอ
พทฒนน
คยุณภนพ
ชทวริต

20 25 30 35 40 - กนรสสง
เสรริมและ
พทฒนน
ศทกยภนพ
ของผมู ข้สมูง
อนยยุผมู ข้พริกนร
หรพอผมู ข้ด ข้อย
โอกนส เพพที่อ
กนรมท
คยุณภนพ
ชทวริตททที่ดทและ
พถึที่งพน
ตนเองได ข้

ร ข้อยละ
ของ
ประชนชน
ททที่ได ข้รทบ
กนรชสวย
เหลพอหรพอ
พทฒนน
ศทกยภนพ

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

1. 
โครงกนร
สสงเสรริม
สวทสดริกนร
ผมู ข้สมูงอนยยุ 
ผมู ข้พริกนร/ 
ปทนนนพื้นใจ
สมูสผมู ข้ยนกไร ข้
ผมู ข้ด ข้อย
โอกนส 
หรพอผมู ข้ไร ข้
ททที่พถึที่ง

สนนนทก
ปลทด

-
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20 25 30 35 40 ร ข้อยละ
ของ
ประชนชน
ททที่ได ข้รทบ
กนรชสวย
เหลพอหรพอ
พทฒนน
ศทกยภนพ

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

2. 
โครงกนร
สสงเสรริม
และ
พทฒนน
อนชทพผมู ข้
สมูงอนยยุ /
ผมู ข้พริกนร
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

4. การจ พัดสว พัสดริการส พังคมและการส พังคมสงเคราะหร์
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- ลดควนม
เลพที่อมลนพื้น
ทนง 
สทงคมและ
พทฒนน 
คยุณภนพ
ชทวริต
ประชนชน

กนร
พทฒนน 
สทงคม

4. กนร
พทฒนนด ข้นน
สวทสดริกนร
สทงคมและ
กนร
สทงคมสงเคร
นะหค์

กนร
พทฒนน`ผมู ข้
หญริง หรพอ 
เดป็ก หรพอ 
เยนวชนให ข้
มทศทกยภนพ
และกนรมท
บทบนทตสอ
สสวนรวม
หรพอชยุมชน

ผมู ข้หญริง หรพอ
เดป็ก หรพอ 
เยนวชนททที่
ได ข้รทบกนร
พทฒนน
ศทกยภนพ
และสสงกนร
มทบทบนท
หรพอสสวน
รสวมในกนร
พทฒนน
ชยุมชน

20 25 30 35 40 - กนรสสง
เสรริม 
คยุ ข้มครอง 
และพริททกษค์
สริทธริของ
เดป็ก 
เยนวชนและ
สตรท

ร ข้อยละ
ของ
ประชนชน
ททที่ได ข้รทบ
กนรชสวย
เหลพอหรพอ
พทฒนน
ศทกยภนพ

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

3. 
โครงกนร
กริจกรรม
สสงเสรริม
หรพอ
พทฒนน
สตรท
ตนนบล
นนกลนง

สนนนทก
ปลทด

-

4. 
โครงกนร
ฝถึกอบรม
กฎหมนย

สนนนทก
ปลทด

สนนนทกงน
นอทยกนร

สทคริพื้ว
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เกทที่ยวกทบ 
เดป็กและ
สตรท
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

5. การพ พัฒนาดข้านโครงสรข้างพพขั้นฐาน การคมนาคมและการขนสชง
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

พทฒนน
เกษตร
อยุตสนหกร
รมครบ
วงจรเพพที่อ
เปป็ นครทว
ของโลก 
(กนร
พทฒนน
ปทจจทย
แวดล ข้อม
กนรผลริต
สรินค ข้น
กนรเกษต
ร กนร
คมนนคม

กนร
พทฒนน
โครงสร ข้นง
พพพื้นฐนน

5. กนร
พทฒนน
โครงสร ข้นง
พพพื้นฐนน กนร
คมนนคม 
และกนร
ขนสสง

ปรทบปรยุง
และพทฒนน
ระบบ
คมนนคม
ขนสสง ระบบ
สนธนรณมูปโ
ภค 
สนธนรณมูปก
นรให ข้ได ข้
มนตรฐนน มท
ประสริทธริภน
พและเพทยง
พอตสอควนม
ต ข้องกนร
ของ
ประชนชน

 เส ข้นทนง
คมนนคมททที่
เพริที่มขถึพื้น 
หรพอ จนนนวน
ทนงระบนย
นนพื้น
มนตรฐนนททที่
เพริที่มขถึพื้น

4 6 8 10 12 1. กนร
พทฒนน
ระบบกนร
คมนนคม 
กนรขนสสง
และทนง
ระบนยนนพื้น 
ให ข้เชพที่อม
โยงและททที่ว
ถถึง

เส ข้นทนง
คมนนคม
ททที่เพริที่มขถึพื้น 
หรพอ
จนนนวน
ทนง
ระบนยนนพื้น
มนตรฐนน
ททที่เพริที่มขถึพื้น

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
2%

1. 
โครงกนร
พทฒนน
เส ข้นทนง
คมนนคม
ภนยใน
ท ข้องถริที่น 
(ถนน 
คสล./
ถนน
ลนดยนง)

2. 
โครงกนร
พทฒนน
เส ข้น

กอง
ชสนง

-
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ขนสสง 
และระบบ
โลจริสตริกสค์
ไปสมูส
ภมูมริภนคอริน
โดนจทน)

ทนงกนร
เกษตร
ภนยใน
ท ข้องถริที่น
(ถนน
ลนดยนง/
ถนนหริน
คลยุก /
ถนนดริน)

กอง
ชสนง

-
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

5. การพ พัฒนาดข้านโครงสรข้างพพขั้นฐานการคมนาคมและการขนสชง
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

พทฒนน
เกษตร
อยุตสนหกร
รมครบ
วงจรเพพที่อ
เปป็ นครทว
ของโลก 
(กนร
พทฒนน
ปทจจทย
แวดล ข้อม
กนรผลริต
สรินค ข้น
กนรเกษต
ร กนร
คมนนคม

กนร
พทฒนน
โครงสร ข้นง
พพพื้นฐนน

5. กนร
พทฒนน
โครงสร ข้นง
พพพื้นฐนน กนร
คมนนคม 
และกนร
ขนสสง

ปรทบปรยุง
และพทฒนน
ระบบ
คมนนคม
ขนสสง ระบบ
สนธนรณมูปโ
ภค 
สนธนรณมูปก
นรให ข้ได ข้
มนตรฐนน มท
ประสริทธริภน
พและเพทยง
พอตสอควนม
ต ข้องกนร
ของ
ประชนชน

เส ข้นทนง
คมนนคมททที่
เพริที่มขถึพื้น 
หรพอ จนนนวน
ทนงระบนย
นนพื้น
มนตรฐนนททที่
เพริที่มขถึพื้น

4 5 6 7 8 1. กนร
พทฒนน
ระบบกนร
คมนนคม 
กนรขนสสง
และทนง
ระบนยนนพื้น 
ให ข้เชพที่อม
โยงและททที่ว
ถถึง

เส ข้นทนง
คมนนคม
ททที่เพริที่มขถึพื้น 
หรพอ
จนนนวน
ทนง
ระบนยนนพื้น
มนตรฐนน
ททที่เพริที่มขถึพื้น

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
1%

1. 
โครงกนร
พทฒนน
ทนง
ระบนยนนพื้น
ภนย
ภนยใน
ท ข้องถริที่น 

กอง
ชสนง

-
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ขนสสง 
และระบบ
โลจริสตริกสค์
ไปสมูส
ภมูมริภนคอริน
โดนจทน)

- 
สนธนรณมูปก
นรททที่ได ข้รทบ
กนรพทฒนน 
หรพอ ครทว
เรพอนททที่มท
ไฟฟข้นใช ข้ 
หรพอ ครทว
เรพอนททที่มทนนพื้น
ประปนใช ข้

90 91 92 93 94 2. กนร
พทฒนน
สนธนรณมูปโ
ภคและ
สนธนรณมูปก
นร ระบบ
ไฟฟข้น 
ระบบนนพื้น
ประปน
ภนยในท ข้อง
ถริที่น

ร ข้อยละ
ของ ครทว
เรพอนททที่มท
ไฟฟข้นใช ข้

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
1%

โครงกนร
ขยนยเขต
ไฟฟข้นแรง
ตนที่นและ
ตริดตท พื้ง
โคมไฟ
แสงสวสนง
ภนยใน
ท ข้องถริที่น

กอง
ชสนง

-

136



137

รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

5. การพ พัฒนาดข้านโครงสรข้างพพขั้นฐาน การคมนาคมและการขนสชง
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

พทฒนน
เกษตร
อยุตสนหกร
รมครบ
วงจรเพพที่อ
เปป็ นครทว
ของโลก 
(กนร
พทฒนน
ปทจจทย
แวดล ข้อม
กนรผลริต
สรินค ข้น

กนร
พทฒนน
โครงสร ข้นง
พพพื้นฐนน

5. กนร
พทฒนน
โครงสร ข้นง
พพพื้นฐนน กนร
คมนนคม 
และกนร
ขนสสง

ปรทบปรยุงและ
พทฒนนระบบ
คมนนคม
ขนสสง ระบบ
สนธนรณมูปโ
ภค 
สนธนรณมูปก
นรให ข้ได ข้
มนตรฐนน มท
ประสริทธริภน
พและเพทยง
พอตสอควนม
ต ข้องกนรของ
ประชนชน

สนธนรณมูปก
นรททที่ได ข้รทบ
กนรพทฒนน 
หรพอ ครทว
เรพอนททที่มท
ไฟฟข้นใช ข้ 
หรพอ ครทว
เรพอนททที่มทนนพื้น
ประปนใช ข้

90 91 92 93 94 2. กนร
พทฒนน
สนธนรณมูปโ
ภคและ
สนธนรณมูปก
นร ระบบ
ไฟฟข้น 
ระบบนนพื้น
ประปน
ภนยในท ข้อง
ถริที่น

ร ข้อยละ
ของ ครทว
เรพอนททที่มท
นนพื้นประปน
ใช ข้

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
1%

โครงกนร
สนทบสนยุน
ขยนยเขต
กนรจสนย
นนพื้นประปน
ของกนร
ประปน
สสวน
ภมูมริภนค

กอง
ชสนง

-
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กนรเกษต
ร กนร
คมนนคม
ขนสสง 
และระบบ
โลจริสตริกสค์
ไปสมูส
ภมูมริภนคอริน
โดจทน)

80 90 10
0

- - 2. กนร
พทฒนน
สนธนรณมูปโ
ภคและ
สนธนรณมูปก
นร ระบบ
ไฟฟข้น 
ระบบนนพื้น
ประปน
ภนยในท ข้อง
ถริที่น

ร ข้อยละ
ของ
สนธนรณมูป
กนรททที่ได ข้
รทบกนร
พทฒนน 

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
10%

โครงกนร
กสอสร ข้นง
ตลนด
ชยุมชน

กอง
ชสนง

-

80 85 90 95 10
0

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

โครงกนร
กสอสร ข้นง
สวน
สนธนรณะ
ชยุมชน

กอง
ชสนง
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

5. การพ พัฒนาดข้านโครงสรข้างพพขั้นฐาน การคมนาคมและการขนสชง
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

พทฒนน
เกษตร
อยุตสนหกร
รมครบ
วงจรเพพที่อ
เปป็ นครทว
ของโลก 
(กนร
พทฒนน
ปทจจทย
แวดล ข้อม
กนรผลริต
สรินค ข้น
กนรเกษต
ร กนร

กนร
พทฒนน
โครงสร ข้นง
พพพื้นฐนน

6. กนร
พทฒนน
โครงสร ข้นง
พพพื้นฐนน กนร
คมนนคม 
และกนร
ขนสสง

ปรทบปรยุง
และพทฒนน
ระบบ
คมนนคม
ขนสสง ระบบ
สนธนรณมูปโ
ภค 
สนธนรณมูปก
นรให ข้ได ข้
มนตรฐนน มท
ประสริทธริภน
พและเพทยง
พอตสอควนม
ต ข้องกนร
ของ
ประชนชน

แหลสงนนพื้น
สนธนรณะททที่
ได ข้รทบกนร
พทฒนนให ข้
ชยุมชน
สนมนรถใช ข้
ประโยชนค์
รสวมกทนได ข้

10 15 20 25 30 3. ทนงกนร
บรริหนร
จทดกนรนนพื้น 
ปรทบปรยุง 
และฟพพื้นฟมู
แหลสงนนพื้น
เพพที่อกนร
อยุปโภค
บรริโภค
อยสนงเปป็ น
ระบบ

ร ข้อยละ
ของ 
แหลสงนนพื้น
ททที่ได ข้รทบ
กนร
พทฒนน

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

โครงกนร
ขยุดลอก
แหลสงนนพื้น
สนธนรณะ
(สระ 
หนอง 
ลนนห ข้วย 
คลอง)เพพที่
อกนร
อยุปโภค
บรริโภค
หรพอ
กนรเกษต
ร

กอง
ชสนง

-
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คมนนคม
ขนสสง 
และระบบ
โลจทสตริกสค์
ไปสมูส
ภมูมริภนคอริน
โดนจทน)

10 15 20 25 30 ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

โครงกนร
ขยุดเจนะ
บสอ
บนดนล
เพพที่อ
ปข้องกทน
หรพอ
บรรเทน
ปทญหนภทย
แล ข้ง

กอง
ชสนง

-
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

6. การอนยุร พักษร์ทร พัพยากรธรรมชาตริและส ริที่งแวดลข้อมใหข้เกริดความสมดยุลอยชางย พัที่งยพน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- กนร
พทฒนน
พทฒนน
โครนช
เมพองนสน
อยมูส ททที่เปป็ น
มริตรกทบสริที่ง
แวดลอมห

กนรอนยุรทก
ษ ค
ทรทพยนกร
ธรรมชนตริ 
และสริที่ง
แวดล ข้อม

6. กนร
อนยุรทกษค์
ทรทพยนกรธ
รรมชนตริ
และสริที่ง
แวดล ข้อมให ข้
เกริดควนม
สมดยุลอยสนง
ยทที่งยพน

เพพที่อบรริหนร
จทดกนร
ทรทพยนกรธ
รรมชนตริ
และสริที่ง
แวดล ข้อมให ข้
เพทยงพอตสอ
กนรรทกษน
สมดยุลของ
ระบบนริเวศ 
และเปป็ น
ฐนนททที่มทที่นคง
ของกนร
พทฒนนท ข้อง
ถริที่น

ปรริมนณขยะ
จนกครทว
เรพอนททที่ลด
ลง หรพอ 
ปรริมนณนนพื้น
เสทยภนยใน
ชยุมชนททที่ลด
ลง หรพอ 
จนนนวน
ต ข้นไม ข้/พพพื้นททที่
ปส นไม ข้ททที่ปลมูก
เพริที่มขถึพื้น 
หรพอ 
ปรริมนณกนร
ใช ข้พลทงงนน
ททที่ลดลง

80 85 90 95 10
0

1. กนรเพริที่ม
ประสริทธริภน
พกนร
จทดกนรขยะ
มมูลฝอย สริที่ง
ปฏริกมูลและ
นนพื้นเสทย
ภนยในท ข้อง
ถริที่น

ร ข้อยละ
ของ
ปรริมนณ
ขยะจนก
ครทวเรพอน
ททที่ลดลง

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

1. 
โครงกนร
สสงเสรริม
กระบวนก
นรมทสสวน
รสวมลด
ปรริมนณ
ขยะใน
ชยุมชน 
(reuse /
reduce/
recycle
)

สสวน
สนธนร
ณสยุข

-

2. 
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โครงกนร
สนทบสนยุน
กนร
จทดกนร
โรงกนนจทด
ขยะ
มมูลฝอย
แบบ
ปลอด
มลพริษ
รสวมกทบ 
อปท. อพที่น
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

6. การอนยุร พักษร์ทร พัพยากรธรรมชาตริและส ริที่งแวดลข้อมใหข้เกริดความสมดยุลอยชางย พัที่งยพน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- กนร
พทฒนน
พทฒนน
โครนช
เมพองนสน
อยมูส ททที่เปป็ น
มริตรกทบสริที่ง
แวดลอมห

กนรอนยุรทก
ษ ค
ทรทพยนกร
ธรรมชนตริ 
และสริที่ง
แวดล ข้อม

6. กนร
อนยุรทกษค์
ทรทพยนกรธ
รรมชนตริ
และสริที่ง
แวดล ข้อมให ข้
เกริดควนม
สมดยุลอยสนง
ยทที่งยพน

เพพที่อบรริหนร
จทดกนร
ทรทพยนกรธ
รรมชนตริ
และสริที่ง
แวดล ข้อมให ข้
เพทยงพอตสอ
กนรรทกษน
สมดยุลของ
ระบบนริเวศ 
และเปป็ น
ฐนนททที่มทที่นคง
ของกนร
พทฒนนท ข้อง
ถริที่น

ปรริมนณขยะ
จนกครทว
เรพอนททที่ลด
ลง หรพอ 
ปรริมนณนนพื้น
เสทยภนยใน
ชยุมชนททที่ลด
ลง หรพอ 
จนนนวน
ต ข้นไม ข้/พพพื้นททที่
ปส นไม ข้ททที่ปลมูก
เพริที่มขถึพื้น 
หรพอ 
ปรริมนณกนร
ใช ข้พลทงงนน
ททที่ลดลง

80 85 90 95 10
0

2. กนร
อนยุรทกษค์ 
ฟพพื้นฟมู เพพที่อ
สร ข้นงควนม
มทที่นคงของ
ทรทพยนกรธ
รรมชนตริ
และสริที่ง
แวดล ข้อม

ร ข้อยละ
ของ
ปรริมนณ
ขยะจนก
ครทวเรพอน
ททที่ลดลง

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

1. 
โครงกนร
ปลมูกปส น
เฉลริมพระ
เกทยรตริ)

สสวน
สนธนร
ณสยุข

-
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10 10 10 10 10 ร ข้อยละททที่
ลดลงของ
เรพที่องร ข้อง
ทยุกขค์ด ข้นน
ปทญหนสริที่ง
แวดล ข้อม

10% 2. 
โครงกนร
รทกษค์โลก
รทกสริที่ง
แวดล ข้อม 

10 10 10 10 10 ร ข้อยละ
ของกนร
ใช ข้
พลทงงนนททที่
ลดลง

10% 3. 
โครงกนร
ประหยทด
ใช ข้
พลทงงนน
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

7. การสรข้างความม พัที่นคงของส พังคมและความเขข้มแขป็งของชยุมชน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- กนร
พทฒนน
พทฒนน
โครนช
เมพองนสน
อยมูส ททที่เปป็ น
มริตรกทบสริที่ง
แวดลอมห

- กนร 
พทฒนน
กนรทองย
เททที่ยว  
ศนสนน 
วทฒนธรรม
ประเพณท 
และกทฬน

7. กนรสร ข้นง
ควนมมทที่นคง
ของสทงคม
และควนม
เข ข้มแขป็ง
ของชยุมชน

สสงเสรริมและ
สนทบสนยุน
ทนงศนสนน 
ศริลป
วทฒนธรรม 
ขนบธรรมเนท
ยมและ
ประเพณท
ท ข้องถริที่น

จนนนวน
ประเพณท
ท ข้องถริที่นททที่
ได ข้รทบสสง
เสรริมกนรจทด
งนนกริจกรรม
หรพอ จนนนวน
ประเพณท
ทนงศนสนน
ททที่ได ข้รทบสสง
เสรริมกนร
สพบทอดกนร
จทดกริจกรรม

10 15 20 25 30 1. กนร
ปกปข้อง
สถนบทน
สนนคทญของ
ชนตริและ
เสรริมสร ข้นง
ควนมรมู ข้รทก
สนมทคคท
ภนยในท ข้อง
ถริที่น

ร ข้อยละททที่
เพริที่มขถึพื้น
ของ
ประชนชน
ททที่มทสสวนใน
งนน
กริจกรรม/
งนนรนชพริธท
ททที่สนนคทญ

ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

1. 
โครงกนร
งนนพริธท
วทน
เฉลริมพระ
เกทยรตริ 
12 สริงหน
มหนรนชรินท
และ 5 
ธทนวน 
มหนรนช

สนนนทก
ปลทด

-

4 6 8 10 12 ไมสน ข้อย
กวสน
ปทละ
5%

2. 
โครงกนร
กสอสร ข้นง
ซยุ ข้ม

สนนนทก
ปลทด

-
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เฉลริมพระเ
กทยรตริ
พระบนท
สมเดป็จ
พระเจ ข้นอยมูส
หทว และ
สมเดป็จ
พระบรม
รนชรินทนน
รถ

146
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

7. การสรข้างความม พัที่นคงของส พังคมและความเขข้มแขป็งของชยุมชน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- กนร
พทฒนน
พทฒนน
โครนช
เมพองนสน
อยมูส ททที่เปป็ น
มริตรกทบสริที่ง
แวดลอมห

- กนร
รทกษน 
ควนม 
ปลอดภทย
ใน ชทวริต
และ 
ทรทพยค์ส รินค
- กนร 
พทฒนน
กนรทองย
เททที่ยว  
ศนสนน 
วทฒนธรรม
ประเพณท 
และกทฬน

7. กนรสร ข้นง
ควนมมทที่นคง
ของสทงคม
และควนม
เข ข้มแขป็ง
ของชยุมชน

สสงเสรริมและ
สนทบสนยุน
ทนงศนสนน 
ศริลป
วทฒนธรรม 
ขนบธรรมเนท
ยมและ
ประเพณท
ท ข้องถริที่น

ประเพณท
ท ข้องถริที่นได ข้
รทบสสงเสรริม
กนรจทดงนน
กริจกรรม 
หรพอ 
ประเพณท
ทนงศนสนน
ได ข้รทบสสง
เสรริมกนร
สพบทอดกนร
จทดกริจกรรม
อยสนงตสอ
เนพที่อง

90 90 90 90 90 2. กนรสสง
เสรริมศนสนน
ศริลปะ 
วทฒนธรรม 
ประเพณท
และ
ภมูมริปทญญน
ท ข้องถริที่น

ร ข้อยละของ
ควนมพถึง
พอใจของ 
ประชนชน

90% 1. 
โครงกนร
ปฏริบทตริ
ธรรม
เฉลริมพระ
เกทยรตริ

2. 
โครงกนร
งนน
ประเพณท
แหสเททยน
เข ข้น
พรรษน

สสวน
กนร

ศถึกษน

-

3. -
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โครงกนร
สพบสนน
ประเพณท
ลอย
กระทง

148



149

รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

7. การสรข้างความม พัที่นคงของส พังคมและความเขข้มแขป็งของชยุมชน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- กนร
พทฒนน
พทฒนน
โครนช
เมพองนสน
อยมูส ททที่เปป็ น
มริตรกทบสริที่ง
แวดลอมห

- กนร
พทฒนน
กนรทองย
เททที่ยว  
ศนสนน 
วทฒนธรรม
ประเพณท 
และกทฬน

7. กนรสร ข้นง
ควนมมทที่นคง
ของสทงคม
และควนม
เข ข้มแขป็ง
ของชยุมชน

สสงเสรริมและ
สนทบสนยุน
ทนงศนสนน 
ศริลป
วทฒนธรรม 
ขนบธรรมเนท
ยมและ
ประเพณท
ท ข้องถริที่น

ประเพณท
ท ข้องถริที่นได ข้
รทบสสงเสรริม
กนรจทดงนน
กริจกรรม 
หรพอ 
ประเพณท
ทนงศนสนน
ได ข้รทบสสง
เสรริมกนร
สพบทอดกนร
จทดกริจกรรม
อยสนงตสอ
เนพที่อง

90 90 90 90 90 2. กนรสสง
เสรริมศนสนน
ศริลปะ 
วทฒนธรรม 
ประเพณท
และ
ภมูมริปทญญน
ท ข้องถริที่น

ร ข้อยละของ
ควนมพถึง
พอใจของ 
ประชนชน

90% 4. 
โครงกนร
งนน
ประเพณท
กรินเขสนคนที่น 
รสวมกทบ
อนนเภอ
สมูงเนริน

5. 
โครงกนร
งนนพริธท
บสวงสรวง
ท ข้นวสยุรนน
รทยค์ (ยสน
โม)

สสวน
กนร

ศถึกษน

-
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

7. การสรข้างความม พัที่นคงของส พังคมและความเขข้มแขป็งของชยุมชน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- กนร
พทฒนน
พทฒนน
โครนช
เมพองนสน
อยมูส ททที่เปป็ น
มริตรกทบสริที่ง
แวดลอมห

- กนร
รทกษน 
ควนม 
ปลอดภทย
ใน ชทวริต
และ 
ทรทพยค์ส รินค
- กนร
พทฒนน
กนรทองย
เททที่ยว  
ศนสนน 
วทฒนธรรม
ประเพณท 
และกทฬน

7. กนรสร ข้นง
ควนมมทที่นคง
ของสทงคม
และควนม
เข ข้มแขป็ง
ของชยุมชน

เพพที่อให ข้
ชยุมชนมท
ควนมพร ข้อม
ในกนร
ปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทย
อยุบทตริภทยกนร
จรนจร 
ชยุมชนมท
ควนมมทที่นคง 
ควนม
ปลอดภทยใน
ชทวริตและ
ทรทพยค์ส ริน 
และควนม

กนรเกริด
อยุบทตริเหตยุ
กนรจรนจร
หรพอกนร
คมนนคม
ขนสสงททที่ลด
ลง หรพอ 
ประชนชน
ได ข้รทบกนร
ชสวยเหลพอ
ด ข้นนปข้องกทน
หรพอ
สนธนรณภทย
หรพอ ผมู ข้เสพ/
ผมู ข้ตริดยนเสพ
ตริดททที่ลดลง

5 5 5 5 5 3. กนร
ปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทย
กนรจทดกนร
ภทยพริบทตริ 
และกนรลด
อยุบทตริเหตยุ
กนรจรนจร

ร ข้อยละททที่
ลดลงผมู ข้ได ข้
รทบบนด
เจป็บ/เสทย
ชทวริตจนก
อยุบทตริเหตยุ
กนรจรนจร
และขนสสง

ปทละ
5%

1.โครงก
นรรณรงคค์
ปข้องกทน
อยุบทตริเหตยุ
และตท พื้ง
จยุดบรริกนร
ประชนชน

สนนนทก
ปลทด

-
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เปป็ นระเบทยบ
เรทยบร ข้อย
ของชยุมชน

10
0

10
0

10
0

10
0

10
0

3. กนร
ปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทย
กนรจทดกนร
ภทยพริบทตริ 
และกนรลด
อยุบทตริเหตยุ
กนรจรนจร

ประชนชน
ททที่ได ข้รทบกนร
ชสวยเหลพอ
ด ข้นน
สนธนรณภท
ย

ปทละ
5%

2. 
โครงกนร
ฝถึกอบรม
พทฒนน 
อปพร.

สนนนทก
ปลทด

-
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

7. การสรข้างความม พัที่นคงของส พังคมและความเขข้มแขป็งของชยุมชน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- กนร
พทฒนน
พทฒนน
โครนช
เมพองนสน
อยมูส ททที่เปป็ น
มริตรกทบสริที่ง
แวดลอมห

- กนร
รทกษน 
ควนม 
ปลอดภทย
ใน ชทวริต
และ 
ทรทพยค์ส รินค

7. กนรสร ข้นง
ควนมมทที่นคง
ของสทงคม
และควนม
เข ข้มแขป็ง
ของชยุมชน

เพพที่อให ข้
ชยุมชนมท
ควนมพร ข้อม
ในกนร
ปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทย
อยุบทตริภทยกนร
จรนจร 
ชยุมชนมท
ควนมมทที่นคง 
ควนม
ปลอดภทยใน
ชทวริตและ
ทรทพยค์ส ริน 
และควนม

กนรเกริด
อยุบทตริเหตยุ
กนรจรนจร
หรพอกนร
คมนนคม
ขนสสงททที่ลด
ลง หรพอ 
ประชนชน
ได ข้รทบกนร
ชสวยเหลพอ
ด ข้นนปข้องกทน
หรพอ
สนธนรณภทย
หรพอ ผมู ข้เสพ/
ผมู ข้ตริดยนเสพ
ตริดททที่ลดลง

15 20 25 30 35 3. กนร
ปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทย
กนรจทดกนร
ภทยพริบทตริ 
และกนรลด
อยุบทตริเหตยุ
กนรจรนจร

ประชนชน
ททที่ได ข้รทบกนร
ชสวยเหลพอ
ด ข้นน
สนธนรณภท
ย

ปทละ
5%

3. 
โครงกนร
อบรม
ปข้องกทน
อทคคทภทย
เบพพื้องต ข้น

สนนนทก
ปลทด

-
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เปป็ นระเบทยบ
เรทยบร ข้อย
ของชยุมชน

10
0

10
0

10
0

- - 100% 4. 
โครงกนร
จทดซพพื้อรถ
บรรทยุกนนพื้น
อเนกประ
สงคค์

สนนนทก
ปลทด

-
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

7. การสรข้างความม พัที่นคงของส พังคมและความเขข้มแขป็งของชยุมชน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- กนร
พทฒนน
พทฒนน
โครนช
เมพองนสน
อยมูส ททที่เปป็ น
มริตรกทบสริที่ง
แวดลอมห

- กนร
รทกษน 
ควนม 
ปลอดภทย
ใน ชทวริต
และ 
ทรทพยค์ส รินค

7. กนรสร ข้นง
ควนมมทที่นคง
ของสทงคม
และควนม
เข ข้มแขป็ง
ของชยุมชน

เพพที่อให ข้
ชยุมชนมท
ควนมพร ข้อม
ในกนร
ปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทย
อยุบทตริภทยกนร
จรนจร 
ชยุมชนมท
ควนมมทที่นคง 
ควนม
ปลอดภทยใน
ชทวริตและ
ทรทพยค์ส ริน 
และควนม

กนรเกริด
อยุบทตริเหตยุ
กนรจรนจร
หรพอกนร
คมนนคม
ขนสสงททที่ลด
ลง หรพอ 
ประชนชน
ได ข้รทบกนร
ชสวยเหลพอ
ด ข้นนปข้องกทน
หรพอ
สนธนรณภทย
หรพอ ผมู ข้เสพ/
ผมู ข้ตริดยนเสพ
ตริดททที่ลดลง

5 10 10 15 20 4. กนรปข้อง
และแก ข้ไข
ปทญหนกนร
แพรสระบนด
ของ
ยนเสพตริด

ร ข้อยละของ
ผมู ข้เกทที่ยวข ข้อง
กทบยนเสพ
ตริดททที่ลดลง

20% 1. 
โครงกนร
กริจกรรม
รณรงคค์
ตสอสมูส 
ปข้องกทน
และ
แก ข้ไข
ปทญหน
ยนเสพ
ตริด

2. 
โครงกนร
คสนย
บนนบทด

สนนนทก
ปลทด

-

155
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เปป็ นระเบทยบ
เรทยบร ข้อย
ของชยุมชน

ฟพพื้นฟมู ผมู ข้
เสพ/ผมู ข้ตริด
ยนเสพ
ตริด
3. 
โครงกนร
ตริดตท พื้ง
กล ข้อง
โทรททศนค์
วงจรปริด 
(CCTV)

156
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

7. การสรข้างความม พัที่นคงของส พังคมและความเขข้มแขป็งของชยุมชน
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

- ลดควนม
เหลพที่อมลนพื้น
ทนงสทงคม
และพทฒนน
คยุณภนพ
ชทวริตของ
ประชนชน 
(สสงเสรริม
คยุณภนพ
ชทวริต)

- กนร
รทกษน 
ควนม 
ปลอดภทย
ใน ชทวริต
และ 
ทรทพยค์ส รินค

7. กนรสร ข้นง
ควนมมทที่นคง
ของสทงคม
และควนม
เข ข้มแขป็ง
ของชยุมชน

เพพที่อให ข้
ชยุมชนมท
ควนมพร ข้อม
ในกนร
ปข้องกทนและ
บรรเทน
สนธนรณภทย
อยุบทตริภทยกนร
จรนจร 
ชยุมชนมท
ควนมมทที่นคง 
ควนม
ปลอดภทยใน
ชทวริตและ
ทรทพยค์ส ริน 
และควนม

กนรสสงเสรริม
กนรออก
กนนลทงกนย 
กนรพทฒนน 
หรพอกนร
จทดกนร
แขสงขทนกทฬน
ทยุกระดทบ

5 10 10 15 20 5. กนรสสง
เสรริมกนร
แขสงขทนกทฬน
ระดทบท ข้อง
ถริที่น กนร
แขสงขทนกทฬน
เพพที่อควนม
สนมทคคท
ภนยในท ข้อง
ถริที่นหรพอ
ระหวสนง
หนสวยงนน
หรพอองคค์กร

ร ข้อยละททที่
เพริที่มขถึพื้น
ของ
ประชนชน
ททที่เลสนกทฬน/
ออกกนนลทง
กนยเปป็ น
ประจนน

20% 1. 
โครงกนร
แขสงขทน
กทฬน
นนกลนง
เกมสค์

2. โครง
จทดกนร
แขสงขทน
ฟยุตซอล

3, 
กสอสร ข้นง
ลนนกทฬน
อเนกประ

สนนนทก
ปลทด

-
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เปป็ นระเบทยบ
เรทยบร ข้อย
ของชยุมชน

สงคค์
ประจนน
ชยุมชน
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

8. การปฏริบ พัต ริราชการตามหล พักธรรมาภริบาลและการบรริหารจ พัดการบข้านเมพองทปีที่ด ปี
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

กนรบรริหนร
รนชกนร
แบบบมูรณน
กนรตนม
หลทกธร
รมนภริบนล

กนรบรริหนร
จทดกนรบ ข้นน
เมพองททที่ดท

8. กนร
บรริหนร
รนชกนรตนม
หลทกธร
รมนภริบนล
และกนร
บรริหนร
จทดกนรบ ข้นน
เมพองททที่ดท

พทฒนน
บยุคลนกรให ข้
มทททกษะ
ควนมรมู ข้และ
เพริที่ม
สมรรถนะ
กนรปฏริบทตริ
งนนอยสนง
ตสอเนพที่อง 
พทฒนน
องคค์กรสร ข้นง
ระบบบรริหนร
จทดกนรททที่ททน
สมทยพร ข้อม
รองรทบกนร
เปลทที่ยนแปล

ภนรกริจททที่ได ข้
รทบกนร
พทฒนน
ปรทบปรยุง 
หรพอ 
บยุคลนกรททที่
ได ข้พทฒนน
ควนมรมู ข้ หรพอ
ประชนชนททที่
มทสสวนรสวม
ในกนร
บรริหนร 
อบต.

5 10 10 15 20 1. กนร
พทฒนน
ศทกยภนพ
องคค์กร กนร
ใช ข้
นวทตกรรม
ใหมสและ
เทคโนโลยท
สนรสนเทศ
ในกนร
บรริกนร
ประชนชน

จนนนวน
งนน/
ภนรกริจททที่
ได ข้รทบกนร
พทฒนน
ปรทบปรยุง

20% 1. 
โครงกนร
ระบบ
กระจนย
เสทยงทนง
ไกล
อทตโนมทตริ
แบบไร ข้
สนย
2. 
โครงกนร
เพริที่ม
ประสริทธริภ
นพกนร
สพที่อสนร
และระบบ

สนนนทก
ปลทด

-

159



160

งตนมบรริบท
โลก

เครพอขสนย
อรินเทอรค์เ
นป็ต
สนนนทกงนน
3. 
โครงกนร
ปรทบปรยุง
อนคนร /
ห ข้อง
ประชยุม
อเนกประ
สงคค์

160
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

8. การปฏริบ พัต ริราชการตามหล พักธรรมาภริบาลและการบรริหารจ พัดการบข้านเมพองทปีที่ด ปี
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

กนรบรริหนร
รนชกนร
แบบบมูรณน
กนรตนม
หลทกธร
รมนภริบนล

กนรบรริหนร
จทดกนรบ ข้นน
เมพองททที่ดท

8. กนร
บรริหนร
รนชกนรตนม
หลทกธร
รมนภริบนล
และกนร
บรริหนร
จทดกนรบ ข้นน
เมพองททที่ดท

พทฒนน
บยุคลนกรให ข้
มทททกษะ
ควนมรมู ข้และ
เพริที่ม
สมรรถนะ
กนรปฏริบทตริ
งนนอยสนง
ตสอเนพที่อง 
พทฒนน
องคค์กรสร ข้นง
ระบบบรริหนร
จทดกนรททที่ททน
สมทยพร ข้อม
รองรทบกนร
เปลทที่ยนแปล

ภนรกริจททที่ได ข้
รทบกนร
พทฒนน
ปรทบปรยุง 
หรพอ 
บยุคลนกรททที่
ได ข้พทฒนน
ควนมรมู ข้ หรพอ
ประชนชนททที่
มทสสวนรสวม
ในกนร
บรริหนร 
อบต.

60 60 60 60 60 2. กนร
พทฒนน
ศทกยภนพ
องคค์กร กนร
ใช ข้นวทตกรรม
ใหมสและ
เทคโนโลยท
สนรสนเทศ
ในกนร
บรริกนร
ประชนชน

จนนนวน
บยุคลนกรททที่
ได ข้พทฒนน
ททกษะ
ควนมรมู ข้

60% 1. 
โครงกนร
ฝถึกอบรม 
หรพอกนร
ศถึกษนดมู
งนน
พทฒนน
บยุคลนกร
ท ข้องถริที่น
2. 
โครงกนร
อบรม
คยุณธรรม
จรริยธรรม
สนนหรทบ
พนทกงนน

สนนนทก
ปลทด

-
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งตนมบรริบท
โลก

สสวนตนนบล
และ
พนทกงนน
จ ข้นง

162
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รายละเอปียดแผนยยุทธศาสตรร์
องคร์การบรริหารสชวนตตาบลนากลาง

8. การปฏริบ พัต ริราชการตามหล พักธรรมาภริบาลและการบรริหารจ พัดการบข้านเมพองทปีที่ด ปี
ความ

เชพที่อมโยง
ก พับ

ยยุทธศาส
ตรร์

จ พังหว พัด

ยยุทธ
ศาสตรร์

อปท. ใน
เขต

จ พังหว พัด

ยยุทธศาสต
รร์ อบต.

เปข้ าประสง
คร์ตามพ พันธ

กริจ

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

เปข้ าประสง
คร์ (ต พัวชปีขั้ว พัด

รวม)

คชาเปข้ าหมาย

กลยยุทธร์/
แนวทาง

การพ พัฒนา

ต พัวชปีขั้ว พัด
ระด พับ

กลยยุทธร์

ความ
กข้าวหนข้
าของ
เปข้ า

หมาย

โครงกา
ร/

กริจกรรม

หนชวย
ร พับผริด
ชอบ

หนชวย
สน พับสนยุ

น
๕
๘

๕
๙

๖๐ ๖๑ ๖๒

กนรบรริหนร
รนชกนร
แบบบมูรณน
กนรตนม
หลทกธร
รมนภริบนล

กนรบรริหนร
จทดกนรบ ข้นน
เมพองททที่ดท

8. กนร
บรริหนร
รนชกนรตนม
หลทกธร
รมนภริบนล
และกนร
บรริหนร
จทดกนรบ ข้นน
เมพองททที่ดท

พทฒนน
บยุคลนกรให ข้
มทททกษะ
ควนมรมู ข้และ
เพริที่ม
สมรรถนะ
กนรปฏริบทตริ
งนนอยสนง
ตสอเนพที่อง 
พทฒนน
องคค์กรสร ข้นง
ระบบบรริหนร
จทดกนรททที่ททน
สมทยพร ข้อม
รองรทบกนร
เปลทที่ยนแปล

ภนรกริจททที่ได ข้
รทบกนร
พทฒนน
ปรทบปรยุง 
หรพอ 
บยุคลนกรททที่
ได ข้พทฒนน
ควนมรมู ข้ หรพอ
ประชนชนททที่
มทสสวนรสวม
ในกนร
บรริหนร
จทดกนร 
อบต.

20 25 30 35 40 3. กนรสสง
เสรริม
ประชนธริปไต
ยและกนรมท
สสวนรสวมของ
ภนค
ประชนชน

ร ข้อยละของ
ประชนชน
ททที่มทสสวน
รสวมในกนร
บรริหนร
จทดกนร 
อบต.

 40% 1. 
โครงกนร
เวทท
ประชนคม
หมมูสบ ข้นน/
ชยุมชน 
ตนนบล
นนกลนง

2. 
โครงกนร
สสงเสรริม
และ
สนทบสนยุน
กนรจทดทนน
แผน

สนนนทก
ปลทด

-
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งตนมบรริบท
โลก

ชยุมชน

3. 
โครงกนร
สร ข้นง
จริตสนนนถึก
กนร
ปข้องกทน
และแก ข้ไข
ปทญหน
ทยุจรริต
คอรทปชทที่น 
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บททปีที่  5
การตริดตามประเมรินผลยยุทธศาสตรร์

5.1  กรอบและแนวทางในการตริดตามและประเมรินผล
5.1.1 กรอบและแนวทนงในกนรตริดตนมและประเมรินผล 

สอดคล ข้องกทบระเบทยบกระทรวงมหนดไทยวสนด ข้วยกนรจทดทนนแผนพทฒนนของ
องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น พ.ศ. 2548    ข ข้อ 29 กนนหนดให ข้คณะ
กรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนนท ข้องถริที่น มทอนนนนจหน ข้นททที่ในกนร
กนนหนดแนวทนง วริธทกนรในกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน และ
ดนนเนรินกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน เมพที่อดนนเนรินกนรเสรป็จแล ข้วให ข้
รนยงนนผลและเสนอควนมเหป็นซถึที่งได ข้จนกกนรตริดตนมและประเมรินผลแผน
พทฒนนตสอผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นเพพที่อให ข้ผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นเสนอตสอสภนท ข้องถริที่น 
คณะกรรมกนรพทฒนนท ข้องถริที่น และประกนศผลกนรตริดตนมและประเมรินผล
แผนพทฒนนให ข้ประชนชนในท ข้องถริที่นทรนบโดยททที่วกทนอยสนงน ข้อยปทละหนถึที่งครท พื้ง 
ภนยในเดพอนธทนวนคมของทยุกปท  ทท พื้งนทพื้ให ข้ปริดประกนศโดยเปริดเผยไมสน ข้อยกวสน
สนมสริบวทน สอดคล ข้องกทบหนทงสพอกระทรวงมหนดไทย ดสวนททที่สยุด ททที่ มท 
0810.2/ว 1596 ลงวทนททที่ 10 เมษนยน 2556 เรพที่อง แนวทนงและหลทก
เกณฑค์กนรจทดทนนแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนและแผนพทฒนนสนมปท  (พ.ศ. 
2557-2559) ขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น ปรนกฏในบทททที่ 6 กนรนนน
แผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนไปสมูสกนรปฏริบทตริและกนรตริดตนมประเมรินผล 
ปรนกฏในแผนพทฒนนสนมปท  ในสสวนททที่ 6 กนรนนนแผนพทฒนนสนมปทไปสมูสกนร
ปฏริบทตริและกนรตริดตนมประเมรินผล สริที่งททที่สสงมนด ข้วย 4

5.1.2 หนทงสพอกระทรวงมหนดไทย ดสวนททที่สยุด ททที่ มท 0810.2/
ว 1596 ลงวทนททที่ 10 เมษนยน 2556 เรพที่อง แนวทนงและหลทกเกณฑค์กนร
จทดทนนแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนและแผนพทฒนนสนมปท        (พ.ศ. 
2557-2559) ขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น ได ข้อธริบนยกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลแผนพทฒนนท ข้องถริที่น ดทงนทพื้

กนรตริดตนมและประเมรินแผนพทฒนนท ข้องถริที่นเปป็ นกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลควนมสอดคล ข้อง และควนมสนนเรป็จของแผนยยุทธศนสตรค์พทฒนน 
และแผนพทฒนนสนมปทขององคค์กนรปกครองสสวนท ข้องถริที่น และกนรตริดตนม
และประเมรินผลโครงกนรพทฒนนททที่องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นได ข้ดนนเนรินกนร
ตนมแผนกนรดนนเนรินงนนวสนเปป็ นไปตนมเปข้นหมนยกนรพทฒนนททที่สอดคล ข้องกทบ
พทนธกริจซถึที่งสนมนรถนนนไปสมูสกนรบรรลยุวริสทยททศนค์ททที่องคค์ปกครองสสวนท ข้องถริที่น
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กนนหนดหรพอไมส และโครงกนรพทฒนนนท พื้นประสบควนมสนนเรป็จตนมกรอบกนร
ประเมรินผลในระดทบใด

กนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนนท ข้องถริที่นมทขท พื้นตอนในกนร
ดนนเนรินกนร ดทงนทพื้

ข พัขั้นตอนทปีที่ 1 คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน
ท ข้องถริที่นรสวมประชยุมเพพที่อกนนหนดกรอบแนวทนง และวริธทกนรในกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน แผนพทฒนนสนมปทและประเมรินผล
โครงกนรพทฒนนตนมแผนพทฒนนสนมปท  ดทงนทพื้

1.1 กนรกนนหนดกรอบ แนวทนง และวริธทกนร ในกนร
ตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน อนจกนนหนดแนวทนงในกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน และแผนพทฒนนสนมปท  ดทงนทพื้

(1) ควนมสอดคล ข้อง (Relevance) ของยยุทธศนสตรค์ 
แผน และกลยยุทธค์ททที่กนนหนด

(2) ควนมก ข้นวหน ข้น (Progress) กริจกรรมททที่กนนหนดไว ข้ตนม
แผน โดยมทกนรตริดตนมผล (Monitorning)

(3) ประสริทธริภนพ (Efficency) เปป็ นกนรศถึกษนควนม
สทมพทนธค์ระหวสนงผลผลริตกทบทรทพยนกรททที่ใช ข้โดยมทกนร
ประเมรินประสริทธริภนพ (Efficency Evaluation)

(4) ประสริทธริผล (Effectiveness) เปป็ นกนรศถึกษนผลททที่
ได ข้รทบ (Effect)

(5) ผลลทพธค์และผลผลริต (Outcome and Output) 
เปป็ นกนรประเมรินผลประโยชนค์ททที่เกริดจนกกนรทนนกริจกก
รมททที่มทตสอกลยุสมเปข้นหมนยททที่ได ข้รทบบรริกนร และกนร
ประเมรินผลผลริตททที่เกริดขถึพื้นจนกกริจกรรม

(6) กนรประเมรินผลกระทบ เปป็ นกนรศถึกษนผลททที่ได ข้รทบรวม
ยอด (Overall Effect)

คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนนท ข้องถริที่น อนจ
นนนแนวทนงทท พื้งหมดททที่กนนหนดมนใช ข้หรพออนจเลพอกใช ข้ในบนงแนวทนงในกนร
ตริดตนมและประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน และแผนพทฒนนสนมปท
กป็ได ข้ โดยอยสนงน ข้องต ข้องสนมนรถประเมรินควนมสอดคล ข้องและสนมนรถวทด
ควนมสนนเรป็จหรพอควนมก ข้นวหน ข้นของแผนยยุทธศนสครค์กนรพทฒนนและแผน
พทฒนนสนมปทได ข้ ทท พื้งนทพื้ ขถึพื้นอยมูสกทบคณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผน
พทฒนนท ข้องถริที่นจะพริจนรณน
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1.2  กนรกนนหนด กรอบ แนวทนง และวริธทกนรในกนร
ตริดตนมและประเมรินผลโครงกนร ตนมแผนพทฒนนสนมปท  อนจกนนหนด
แนวทนง ดทงนทพื้

(1) กนรประเมรินผลกระบวนกนร (Process 
Evaluation) หรพอ กนรประเมรินประสริทธริภนพ 
(Effectiveness Evaluation)

(2) กนรประเมรินผลโครงกนร (ProJect Evaluation) 
หรพอ กนรประเมรินประสริทธริภนพ (Effectiveness 
Evaluation)

(3) กนรประเมรินผลกระทบ (Impact Evaluation)
ข พัขั้นตอนทปีที่ 2 คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน

ท ข้องถริที่นดนนเนรินกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน และ
แผนพทฒนนสนมปท  ตนมกรอบแนวทนงและวริธทกนรททที่กนนหนด โดยสนมนรถ
ตริดตนมและประเมรินผลได ข้ตลอดระยะเวลนของแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน
และแผนพทฒนนสนมปทขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น

ข พัขั้นตอนทปีที่ 3 คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน
ท ข้องถริที่น ดนนเนรินกนรตริดตนมและประเมรินผลโครงกนรพทฒนนตนมแผนพทฒนน
สนมปท  ตนมกรอบแนวทนงและวริธทกนรททที่กนนหนด โดยสนมนรถตริดตนมและ
ประเมรินผล ได ข้ตท พื้งแตสกสอนเรริที่มโครงกนรพทฒนนแผนตนมแผนกนรดนนเนรินงนน
จนสริพื้นสยุดโครงกนร

ข พัขั้นตอนทปีที่ 4 รนยงนนผลและเสนอควนมเหป็นซถึที่งได ข้จนกกนร
ตริดตนมและประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน แผนพทฒนนสนมปท  และ
ผลกนรตริดตนมและประเมรินโครงกนรพทฒนนตนมแผนพทฒนนสนมปทตสอผมู ข้
บรริหนรท ข้องถริที่นเสนอตสอสภนท ข้องถริที่น คณะกรรมกนรพทฒนนท ข้องถริที่นและคณะ
กรรมกนรประสนนแผนพทฒนนท ข้องถริที่นระดทบจทงหวทด พร ข้อมกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลให ข้ประชนชนในท ข้องถริที่นทรนบ โดยททที่วกทนอยสนงน ข้อยปทละหนถึที่งครท พื้ง

ข พัขั้นตอนทปีที่ 5 คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน
ท ข้องถริที่น อนจให ข้ควนมเหป็นหรพอข ข้อเสนอแนะในรนยงนนตริดตนมและประเมริน
ผลแผนยยุทธศนสตรค์พทฒนน และแผนพทฒนนสนมปท  และโครงกนรพทฒนนตสอผมู ข้
บรริหนรท ข้องถริที่น เพพที่อให ข้ผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นเสนอตสอสภนท ข้องถริที่น คณะกรรมกนร
ท ข้องถริที่นและคณะกรรมกนรประสนนแผนพทฒนนท ข้องถริที่นระดทบจทงหวทดได ข้
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บทสรยุปและแนวทนงปฏริบทตริตนม 5.1 กรอบและแนวทนงในกนร
ตริดตนมและประเมรินผลททที่ปรนกฏอยมูสในแผนยยุทธศนสตรค์พทฒนน

กนรปฏริบทตริตนมหนทงสพอกระทรวงมหนดไทย ดสวนททที่สยุด ททที่ มท 
0810.2/ว 0703 ลงวทนททที่ 2 กยุมภนพทนธค์ 2558 เรพที่อง แนวทนงและหลทก
เกณฑค์กนรจทดทนนและประสนนแผนพทฒนนสนมปทขององคค์กรปกครองสสวน
ท ข้องถริที่น ในแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน บทททที่ 5 ในสสวนของ 5.1 กรอบและ
แนวทนงในกนรตริดตนมและประเมรินผล สนมนรถนนนแนวทนงกนรปฏริบทตริตนม
หนทงสพอ ดสวนททที่สยุด ททที่ มท 0810.2/ว 1596 ลงวทนททที่ 10 เมษนยน 2556 
เรพที่อง แนวทนงและหลทกเกณฑค์กนรจทดทนนแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนและ
แผนพทฒนนสนมปท(พ.ศ. 2557-2559) ขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น 
มนใช ข้เปป็ นกรอบในกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนได ข้

1. กนนหนดแนวทนงกนรวริเครนะหค์สภนพแวดล ข้อม 
กนรตริดตนมและประเมรินผลมทควนมจนนเปป็ นททที่จะต ข้องวริเครนะหค์

สภนพแวดล ข้อมของท ข้องถริที่น ทท พื้งในระดทบหมมูสบ ข้นน/ชยุมชน/ตนนบล และอนจรวม
ถถึงอนนเภอและจทงหวทดด ข้วย เพรนะวสนหมมูสบ ข้นน/ชยุมชน/ตนนบล/องคค์กร/หนสวย
งนนตสนงๆ ล ข้วนมทปฏริสทมพทนธค์ซ ถึที่งกทนและกทนกทบสริที่งแวดล ข้อมภนยใต ข้สทงคมททที่เปป็ น
ทท พื้งระบบเปริดมนกกวสนระบบปริดในปทจจยุบทน

1.1  กนรวริเครนะหค์สภนพแวดล ข้อมภนยนอก เปป็ นกนรตรวจ
สอบ ประเมริน และกรองปทจจทยหรพอข ข้อมมูลจนกสภนพแวดล ข้อมภนยนอกททที่มท
ผลกระทบตสอท ข้องถริที่น เชสน สภนพเศรษฐกริจ เทคโนโลยท กนรเมพอง กฎหมนย
สทงคม กนรวริเครนะหค์สภนพภนยนอกนทพื้ เปป็ นกนรระบยุถถึงโอกนสและอยุปสรรคททที่
จะต ข้องดนนเนรินกนรและแก ข้ไขปทญหนททที่เกริดขถึพื้น

1.2  กนรวริเครนะหค์สภนพแวดล ข้อมภนยใน เปป็ นกนรตรวจสอบ 
ประเมริน และกรองปทจจทยหรพอข ข้อมมูลจนกสภนพภนยในท ข้องถริที่น ปทจจทยใดเปป็ น
จยุดแขป็งหรพอจยุดอสอนททที่องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นจะแสวงหนโอกนสกนร
พทฒนนและหลทกเลทที่ยงอยุปสรรคททที่อนจจะเกริดขถึพื้นได ข้ ซ ถึที่งกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลโดยกนนหนดให ข้มทกนรวริเครนะหค์สภนพแวดล ข้อมภนยใน สนมนรถ
ทนนได ข้หลนยแนวทนง เชสน

1)  กนรวริเครนะหค์หสวงโซสแหสงคยุณคสนภนยในท ข้องถริที่น 
(Value-Chain Analysis) หสวงโซสแหสงคยุณคสนนทพื้ เปป็ นกนรเชพที่อมโยงของ
กริจกรรมตสนงๆ ททที่เกริดขถึพื้นในท ข้องถริที่น ททที่สร ข้นงคยุณคสนด ข้นนกนรพทฒนนหลนยมริตริ
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2)  กนรวริเครนะหค์ปทจจทยภนยในตนมสนยงนน (Scanning
Functional Resources) เปป็ นกนรวริเครนะหค์ ตรวจสอบ ตริดตนมองคค์กร
สสวนท ข้องถริที่นเพพที่อวริเครนะหค์ถถึงจยุดแขป็งและจยุดอสอน ไมสวสนจะเปป็ นสนนนทกงนนปลทด
สสวนกนรคลทงหรพอกองคลทง สสวนโยธนหรพอกองชสนง กองกนรศถึกษน เปป็ นต ข้น

5.2 ระเบปียบ ว ริธปีการและเครพที่องมพอในการตริดตามและประเมริน
ผล

ระเบปียบ ว ริธปีในการตริดตามและประเมรินผล 
วริธทกนรในกนรตริดตนมและประเมรินผลยยุทธศนสตรค์ ซ ถึที่งจะต ข้อง

กนนหนดวริธทกนรตริดตนมและประเมรินผล กนนหนดห ข้วงเวลนในกนรตริดตนมและ
ประเมรินผล โดยมทองคค์ประกอบททที่สนนคทญ 2 ประกนร ดทงนทพื้

5.2.1 ระเบปียบ ในการตริดตามและประเมรินผลแผนพ พัฒนา

ระเบทยบวริธทในกนรตริดตนมและประเมรินผลยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน 
ควรมทองคค์ประกอบใหญสๆ  ททที่สนนคทญ 3 ประกนร คพอ

1)  ผมู ข้เข ข้นรสวมตริดตนมและประเมรินผล อทนได ข้แกส คณะกรรมกนร
ตริดตนมและประเมรินผล ผมู ข้รทบผริดชอบแผนยยุทธศนสตรค์ ประชนชนในท ข้องถริที่น 
ผมู ข้มทสสวนเกทที่ยวข ข้อง และผมู ข้มทสสวนได ข้เสทยในท ข้องถริที่นนท พื้นๆ

2)  เครพที่องมพอ อทนได ข้แกส เครพที่องมพอ อยุปกรณค์ หรพอส ริที่งททที่ใช ข้เปป็ นสพที่อ
สนนหรทบกนรตริดตนมและประเมรินผลเพพที่อใช ข้ในกนรรวบรวมข ข้อมมูลยยุทธศนสตรค์
ททที่ได ข้กนนหนดขถึพื้นซถึที่งมทผลตสอกนรพทฒนนท ข้องถริที่น ข ข้อมมูลดทงกลสนวอนจเปป็ นได ข้ทท พื้ง
ข ข้อมมูลเชริงปรริมนณ และข ข้อมมูลเช ริงคยุณภนพ มทควนมจนนเปป็ นและสนนคทญใน
กนรนนนมนหนคสนและผลของประโยชนค์ททที่ได ข้รทบจนกแผนยยุทธศนสตรค์ อนจเปป็ น
แบบสอบถนม แบบสทมภนษณค์ แบบทดสอบ แบบวทดควนมรมู ข้ แบบบทนทถึก
ข ข้อมมูล แบบวทดควนมรมู ข้ แบบบทนทถึกกนรสทงเกต แบบตรวจสอบ บทนทถึกรนยกนร
เพพที่อนนนไปวริเครนะหค์ทนงสถริตริ หรพอกนรหนผลสทมฤทธริธิ์โดยรมูปแบบตสนงๆททที่
สอดคล ข้องกทบบรริบทของท ข้องถริที่นนท พื้นๆ

3)  กรรมวริธท อทนได ข้แกส วริธทกนรททที่จะดนนเนรินกนรตริดตนมผลและ
ประเมรินผล จะต ข้องศถึกษนเอกสนรททที่เกทที่ยวข ข้องกทบยยุทธศนสตรค์ ซ ถึที่งเปป็ นกนร
ตรวจดมูเอกสนรหลทกฐนนตสนงๆ ททที่เปป็ นทรทพยค์ส รินขององคค์กรปกครองสสวนท ข้อง
ถริที่นททที่เกทที่ยวข ข้องกทบกนรพทฒนนท ข้องถริที่น เอกสนรกนรเบริกจสนยงบประมนณ เชสน 
ถนน แมสนนพื้น ลนนคลอง ครยุภทณฑค์ททที่ดรินและสริที่งกสอสร ข้นงตสนงๆ มทอยมูสจรริงหรพอไมส 
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สภนพของทรทพยค์ส รินนท พื้นเปป็ นเชสนไร เปป็ นต ข้น ซถึที่งกนรกนนหนดวริธทกนรเชสนนทพื้ต ข้อง 
มทกนรเกป็บข ข้อมมูล วริเครนะหค์ข ข้อมมูล (Data analysis) ด ข้วย
ระเบทยบวริธทในกนรตริดตนมและประเมรินผล จะต ข้องบรรยนยวริธทกนรโดยรวม 
บอกวสนเปป็ นกนรตริดตนมและประเมรินผลททที่ไหน กลยุสมประชนกรเปป็ นใคร ใช ข้
เครพที่องมพออะไร บอกถถึงขท พื้นตอน กนรวริเครนะหค์ข ข้อมมูล กนรสรยุปข ข้อมมูล ผลของ
กนรตริดตนมและประเมรินผลให ข้ภนพรวมโดยบอกวสนได ข้อะไร เปป็ นอยสนงไร 
ปทญหนของแผนยยุทธศนสตรค์คพออะไร ตท พื้งข ข้อสทงเกตอยสนงไร

5.2.2  วริธปีในการตริดตามและประเมรินผลแผนพ พัฒนา
1)  กนรออกแบบกนรตริดตนมและประเมรินผล เปป็ นกนรวนง

โครงกนรเฉพนะ(Structure) ของกนรวนงแผนพทฒนนหนถึที่งๆ และแนวทนง
กนรดนนเนรินกนรตริดตนมและประเมรินผลแผน (plan) เพพที่อให ข้สนมนรถตอบ
ปทญหนกนรตริดตนมและประเมรินผลได ข้อยสนงมทประส ริทธริภนพสมูงสยุด กนร
ออกแบบเพพที่อกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนนมทเปข้นหมนยเพพที่อ

-  มยุสงตอบปทญหนกนรตริดตนมและประเมรินผลได ข้อยสนงตรง
ประเดป็น

-  อธริบนยหรพอควบคยุมควนมผทนแปรของยยุทธศนสตรค์ททที่เกริดขถึพื้น
ได ข้

กนรออกแบบกนรตริดตนมและประเมรินผลแผน เปป็ นเสมพอนกนรททที่
สถนปนริกวนงผทงหรพอรมูปแบบของบ ข้นนโดยรวมกสอนททที่จะดนนเนรินกนรในรนยละ
เอทยดอพที่นๆ ตสอไป ดทงนท พื้น กนรออกแบบกนรตริดตนมและประเมรินผล
ยยุทธศนสตรค์จถึงต ข้องมนกสอนกนรวนงแผนปฏริบทตริงนน (work plan) กสอนกนร
ลงพพพื้นททที่จรริงกนรออกแบบกนรตริดตนมและประเมรินผลยยุทธศนสตรค์จถึงเปป็ นกนร
กนนหนดกรอบโดยรวมของงนนตริดตนมแผนงนน โครงกนร กริจกรรมตสนงๆ 
ด ข้วย โดยต ข้องกนนหนดประเดป็นปทญหน กนรวนงกรอบของผลกระทบ ตทวแปร 
กนรเกป็บข ข้อมมูล กนรวริเครนะหค์ข ข้อมมูล และกนรสรยุปผล

2)  วริธทกนรเกป็บรวบรวมข ข้อมมูลกนรตริดตนมและประเมรินผล
ยยุทธศนสตรค์ กนรเกป็บข ข้อมมูลจถึงเปป็ นสสวนหนถึที่งของกนรแสวงหนข ข้อเทป็จจรริงเพพที่อ
ให ข้ได ข้ควนมจรริงในกนรวนงแผนพทฒนนท ข้องถริที่น ตลอดจนกนรใช ข้สถริตริเปป็ น
เครพที่องมพอในกนรพทฒนนเพพที่อสรยุปประเดป็นปทญหน แนวทนงตสนงๆ ททที่เกริดขถึพื้น 
กนรเกป็บรวบรวมข ข้อมมูลถพอได ข้วสนเปป็ นขท พื้นตอนททที่สนนคทญททที่สยุดในกนรค ข้นคว ข้นหน
คนนตอบ เนพที่องจนกถ ข้นได ข้ข ข้อมมูลททที่ไมสนสนเชพที่อถพอหรพอเปป็ นข ข้อมมูลททที่ไมสมทคยุณภนพ 
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ยสอมสสงผลกระทบตสอกนรแปลควนมหมนยและกนรสรยุปผล วริธทกนรเกป็บ
รวบรวมข ข้อมมูล โดยกนรสนนรวจ (survey) เปป็ นกนรรวบรวมข ข้อมมูลจนกกนร
บทนทถึกหรพอทะเบทยนททที่มทผมู ข้จทดทนนไว ข้แล ข้ว หรพออนจเปป็ นข ข้อมมูลททที่คณะกรรมกนร
ตริดตนมและประเมรินผลต ข้องจดบทนทถึก (record) สทงเกต (observe) หรพอ
วทด (measure) โดยคณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลจะต ข้องดนนเนริน
กนรในพพพื้นททที่จนกผมู ข้มทสสวนเกทที่ยวข ข้องของเจ ข้นหน ข้นททที่/บยุคลนกรขององคค์กร
ปกครองสสวนท ข้องถริที่น เปป็ นข ข้อมมูลททที่มทอยมูสตนมธรรมชนตริ พฤตริกรรม ควนม
ต ข้องกนร ซถึที่งศถึกษนได ข้โดยวริธทกนรสทงเกตและสนมนรถวทดได ข้

5.3 กตาหนดเครพที่องมพอทปีที่ใชข้ในการตริดตามและประเมรินผล
กตาหนดเครพที่องมพอทปีที่ใชข้ในการตริดตามและประเมรินผล เครพที่อง

มพอในกนรตริดตนมและประเมรินผลยยุทธศนสตรค์ ประกอบด ข้วย กนรทดสอบและ
กนรวทด กนรสทมภนษณค์ กนรสทงเกต กนรสนนรวจ และเอกสนร

-  การทดสอบและการว พัด (Tests & Measurements) วริธท
กนรนทพื้จะทนนกนรทดสอบและวทดผล เพพที่อดมูระดทบกนรเปลทที่ยนแปลง ซ ถึที่งรวบถถึง
แบบทดสอบตสนงๆ กนรประเมรินกนรปฏริบทตริงนน และแนวทนงกนรวทด

-  การส พัมภาษณร์ (Interviews) อนจเปป็ นกนรสทมภนษณค์เดทที่ยว 
หรพอกลยุสมกป็ได ข้ กนรสทมภนษณค์เปป็ นกนรยพนยทนวสนผมู ข้มทสสวนเกทที่ยวข ข้อง ผมู ข้ได ข้รทบผลก
ระทบมทควนมเกทที่ยวข ข้องและได ข้รทบผลกระทบในระดทบใด คณะกรรมกนร
ตริดตนมและประเมรินผลจะต ข้องกนนหนดแนวทนงในกนรสทมภนษณค์ด ข้วย โดย
ททที่วไปกนรสทมภนษณค์ถมูกแบสงออกเปป็ น 2 ประเภท คพอ 1) กนรสทมภนษณค์แบบ
เปป็ นทนงกนรหรพอกถึที่งทนงกนร (formal or semi-formal interview) ซถึที่ง
ใช ข้แบบสทมภนษณค์แบบมทโครงสร ข้นง (structure interviews) ดนนเนรินกนร
สทมภนษณค์ 2) กนรสทมภนษณค์แบบไมสเปป็ นทนงกนร (informal interview) 
ซถึที่งคล ข้นยๆกทบกนรพมูดสนทนนอยสนงไมสมทพริธทรทตอง ไมสเครสงครทดในขท พื้นตอน 
และลนนดทบของข ข้อควนม กนรดนนเนรินกนรสทมภนษณค์มทกมทเพทยงแนวทนงกนร
สทมภนษณค์กว ข้นงๆ ททที่เปป็ นสนระสนนคทญททที่ต ข้องกนร กนรให ข้ได ข้ข ข้อมมูลกนรตริดตนม
และประเมรินผลยยุทธศนสตรค์ โดยวริธทกนรเช ริงคยุณภนพ ควรสทมภนษณค์แบบไมส
เปป็ นทนงกนร 2 วริธท คพอ

1)  กนรสนทนนตนมธรรมชนตริ (natural conversation) 
เปป็ นกนรสทมภนษณค์ในรมูปแบบของกนรสนทนนระหวสนงคณะกรรมกนรตริดตนม
และประเมรินผลกทบผมู ข้ให ข้ข ข้อมมูล เปป็ นกนรขอข ข้อมมูลเพริที่มเตริมหรพอขอคนนอธริบนย
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เหตยุผล และผลของยยุทธศนสตรค์ททที่ได ข้รทบ กนรสทมภนษณค์แบบนทพื้นอกจนกจะได ข้
ข ข้อมมูลแล ข้วยทงเปป็ นกนรพทฒนนสทมพทนธภนพททที่ดท สร ข้นงควนมเชพที่อถพอไว ข้วนงใจใน
คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลอทกด ข้วย

2)  กนรสทมภนษณค์เชริงลถึก (in-depth interview) เปป็ นกนร
สนทนนซทกถนมผมู ข้ให ข้ข ข้อมมูลหลทกบนงคนในหมมูสบ ข้นน/ชยุมชน เนพที่องจนกบยุคคล
นท พื้นมทควนมรมู ข้ ควนมเข ข้นใจในประเดป็นยยุทธศนสตรค์มนกกวสนคนอพที่นๆ มท
ประสบกนรณค์ด ข้นนกนรพทฒนนท ข้องถริที่น กนรวนงแผน 

-  การส พังเกต (Observations) คณะกรรมกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลใช ข้กนรสทงเกตเพพที่อเฝข้นดมูวสนกนนลทงเกริดอะไรขถึพื้น กทบกนรพทฒนนท ข้อง
ถริที่นต ข้องมทกนรบทนทถึกกนรสทงเกต แนวทนงในกนรสทงเกต และกนนหนดกนร
ดนนเนรินกนรสทงเกต กนรสทงเกต คพอ กนรเฝข้นดมูส ริที่งททที่เกริดขถึพื้นอยสนงเอนใจใสสและ
ละเอทยดถทที่ถ ข้วน โดยใช ข้ประสนทสทมผทสหลนยอยสนงพร ข้อม ๆ กทน ตนดมู หมูฟทง ถ ข้น
สริที่งนท พื้นสทมผทสได ข้กป็ต ข้องสทมผทส ในกนรเกป็บข ข้อมมูลเพพที่อตริดตนมและประเมรินผลใน
เชริงคยุณภนพนท พื้นกนรสทงเกตจะกระทนนควบคมูสกทบกนรจดบทนทถึก หรพอบทนทถึกภนค
สนนม กนรสนทนน และกนรสทมภนษณค์ เพพที่อให ข้ได ข้ข ข้อมมูลททที่รอบด ข้นน สนมนรถ
นนนมนวริเครนะหค์หนควนมหมนยและอธริบนยเชพที่อมโยงควนมสทมพทนธค์กทบสริที่งตสนงๆ
ในปรนกฏกนรณค์ของยยุทธศนสตรค์ได ข้ กนรสทงเกตในกนรตริดตนมและประเมริน
ยยุทธศนสตรค์ในเชริงคยุณภนพ สนมนรถแบสงได ข้เปป็ น 2 ประเภท

(1) กนรสทงเกตแบบมทสสวนรสวม (Participant observation)
เปป็ นวริธทกนรสทงเกตททที่คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลเข ข้นไปใช ข้ชทวริตรสวม
กทบบยุคคล ชยุมชน มทกริจกรรมรสวมกทน ซ ถึที่งกนรสทงเกตแบบมทสสวนรวมนทพื้มทลทกษณะ
เดสน คพอ 

-  มทเปข้นหมนยเพพที่อกนรเข ข้นรสวมกริจกรรม และสทงเกตกริจกรรม
อยสนงละเอทยด

-  มทควนมตระหนทกถถึงสริที่งตสนงๆ ททที่เกริดขถึพื้นในกริจกรรมนท พื้นให ข้
ครอบคลยุมมนกททที่สยุด และชทดเจนมนกททที่สยุด 3) เอนใจใสสตสอทยุกอยสนงททที่เกริด
ขถึพื้น สทงเกตให ข้กว ข้นงขวนงททที่สยุด

-  ใช ข้ประสบกนรณค์ทท พื้งในฐนนะคนในและคนนอกในเวลน
เดทยวกทน 5) ทบทวนย ข้อนหลทงภนยหลทงจนกกนรสทงเกตในแตสละวทน

-  จดบทนทถึกอยสนงละเอทยด
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(2) กนรสทงเกตแบบไมสมทสสวนรสวม (Non-participant 
observation) หรพอกนรสทงเกตโดยตรง (Direct observation) 
เปป็ นกนรสทงเกตบทนทถึกลทกษณะทนงกนยภนพ โครงสร ข้นง และควนมสทมพทนธค์
ของสมนชริกในสทงคม หมมูสบ ข้นน/ชยุมชนนท พื้นๆ โดยคณะกรรมกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลไมสมทควนมสทมพทนธค์เกทที่ยวข ข้องกทบกริจกรรมททที่สทงเกต และผมู ข้อยมูสในกริจ
กรรมนท พื้นๆ กป็ไมสรมู ข้ตทววสนตนเองถมูกสทงเกต

-  การสตารวจ (surveys) ในททที่นทพื้หมนยถถึง กนรสนนรวจเพพที่อ
ประเมรินควนมคริดเหป็น กนรรทบรมู ข้ ททศนคตริ ควนมพถึงพอใจ ควนมต ข้องกนรของ
ยยุทธศนสตรค์ คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลจะต ข้องมทกนรบทนทถึกกนร
สนนรวจ และทริศทนงกนรสนนรวจ

-  เอกสาร (Documents) กนรตริดตนมและประเมรินผล
ยยุทธศนสตรค์ มทควนมจนนเปป็ นอยสนงยริที่งททที่จะต ข้องใช ข้เอกสนร ซถึที่งเปป็ นเอกสนรททที่
เกทที่ยวข ข้องกทบยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนน ปทญหนควนมต ข้องกนรของประชนชนใน
ท ข้องถริที่น สนเหตยุของปทญหน แนวทนงกนรแก ข้ไขปทญหน ตลอดจนกนรกนนหนด
เปข้นหมนย แนวทนงกนรพทฒนน พทนธกริจ และวริสทยททศนค์ขององคค์กรปกครอง
สสวนท ข้องถริที่น

ระเบปียบ ว ริธปีการตริดตามและประเมรินผลขององคร์การบรริหาร
สชวนตตาบลนากลาง

ระเบทยบกระทรวงมหนดไทย วสนด ข้วยกนรจทดทนนแผนพทฒนนของ
องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 กนรตริดตนมและประเมริน
ผลแผนพทฒนน ข ข้อ 28, ข ข้อ 29, ข ข้อ 30 และข ข้อ 31 

ข ข้อ 28 ให ข้ผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นแตสงตท พื้งคณะกรรมกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลแผนพทฒนนท ข้องถริที่น ประกอบด ข้วย 

(1)  สมนชริกสภนท ข้องถริที่นททที่สภนท ข้องถริที่นคทดเลพอกจนนนวนสนม
คน 

(2)  ผมู ข้แทนประชนคมท ข้องถริที่นททที่ประชนคมท ข้องถริที่นคทดเลพอก
จนนนวนสองคน 

(3)  ผมู ข้แทนหนสวยงนนททที่เกทที่ยวข ข้องททที่ผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นคทดเลพอก
จนนนวนสองคน 

(4)  หทวหน ข้นสสวนกนรบรริหนรททที่คทดเลพอกกทนเองจนนนวนสองคน
(5)  ผมู ข้ทรงคยุณวยุฒริททที่ผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นคทดเลพอกจนนนวนสองคน
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โดยให ข้คณะกรรมกนรเลพอกกรรมกนรหนถึที่งคนทนนหน ข้นททที่ประธนน
คณะกรรมกนร และกรรมกนร อทกหนถึที่งคนทนนหน ข้นททที่เลขนนยุกนรของคณะ
กรรมกนร กรรมกนรตนมข ข้อ 28 ให ข้มทวนระอยมูสในตนนแหนสงครนวละสองปท  และ
อนจได ข้รทบกนรคทดเลพอกอทกได ข้

ข ข้อ 29 คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนนท ข้องถริที่นมท
อนนนนจหน ข้นททที่ ดทงนทพื้ 

(1)  กนนหนดแนวทนง วริธทกนรในกนรตริดตนมและประเมรินผล
แผนพทฒนน 

(2)  ดนนเนรินกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน 
(3)  รนยงนนผลและเสนอควนมเหป็นซถึที่งได ข้จนกกนรตริดตนม

และประเมรินผลแผนพทฒนน ตสอผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นเพพที่อให ข้ผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่น
เสนอตสอสภนท ข้องถริที่น คณะกรรมกนรพทฒนนท ข้องถริที่น และประกนศผลกนร 
ตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนนให ข้ประชนชนในท ข้องถริที่นทรนบโดยททที่วกทน
อยสนงน ข้อยปทละหนถึที่งครท พื้ง ภนยในเดพอน ธทนวนคมของทยุกปททท พื้งนทพื้ให ข้ปริดประกนศ
โดยเปริดเผยไมสน ข้อยกวสนสนมสริบวทน

(4)  แตสงตท พื้งคณะอนยุกรรมกนรหรพอคณะทนนงนนเพพที่อชสวย
ปฏริบทตริงนนตนมททที่เหป็นสมควร 

ข ข้อ 30 องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นอนจมอบให ข้หนสวยงนนหรพอ
บยุคคลภนยนอกดนนเนรินกนร หรพอรสวมดนนเนรินกนรตริดตนมและประเมรินผลแผน
พทฒนนได ข้โดยมทขท พื้นตอนดนนเนรินกนร ดทงนทพื้ 

(1) คณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนนท ข้องถริที่น
จทดทนนรสนงข ข้อกนนหนด ขอบขสนยและรนยละเอทยดของงนนททที่จะมอบหมนยให ข้
หนสวยงนนหรพอบยุคคลภนยนอกดนนเนรินกนร เพพที่อเสนอผมู ข้บรริหนร ท ข้องถริที่น 

(2) ผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นพริจนรณนอนยุมทตริข ข้อกนนหนด ขอบขสนยและ
รนยละเอทยดของงนน 

(3) หนสวยงนนหรพอบยุคคลภนยนอกดนนเนรินกนรหรพอรสวมดนนเนริน
กนรตริดตนมและประเมรินผล 

(4) ให ข้หนสวยงนนหรพอบยุคคลภนยนอกททที่ดนนเนรินกนรหรพอรสวม
ดนนเนรินกนรตริดตนมและ ประเมรินผลรนยงนนผลกนรดนนเนรินกนรซ ถึที่งได ข้จนกกนร
ตริดตนมและประเมรินผลตสอคณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผล เพพที่อ
ประเมรินผลกนรรนยงนนผล เสนอควนมเหป็นตสอผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่น 
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(5) ผมู ข้บรริหนรท ข้องถริที่นเสนอผลกนรตริดตนมและประเมรินผลตสอ
สภนท ข้องถริที่น คณะกรรมกนร พทฒนนท ข้องถริที่นและประกนศผลกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลแผนพทฒนนให ข้ประชนชนในท ข้องถริที่นทรนบโดยททที่วกทนอยสนง น ข้อยปท
ละหนถึที่งครท พื้ง ภนยในเดพอนธทนวนคมของทยุกปททท พื้งนทพื้ให ข้ปริดประกนศโดยเปริดเผย
ไมสน ข้อยกวสนสนมสริบวทน 

ข ข้อ 31 เพพที่อประโยชนค์ของประชนชนโดยสสวนรวมและเพพที่อให ข้กนร
บรริหนรงนนขององคค์กร ปกครองสสวนท ข้องถริที่นสอดคล ข้องกทบแนวนโยบนยของ
รทฐบนล กระทรวงมหนดไทยอนจจทดให ข้มทกนรตริดตนม และประเมรินผลกนร
ดนนเนรินงนนตนมแผนพทฒนนขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่นได ข้ตนมควนม
เหมนะสม วริธทในกนรตริดตนมและประเมรินผล มทขท พื้นตอนกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลดทงนทพื้ 

1. กนนหนดกรอบ แนวทนง และวริธทกนรในกนรตริดตนมและ
ประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์กนร พทฒนนขององคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น 

2. สร ข้นงและพทฒนนเครพที่องมพอสนนหรทบกนรตริดตนมและประเมริน
ผล 

3. เสนอคณะกรรมกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนพทฒนน
องคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น เพพที่อ พริจนรณนให ข้ควนมเหป็นชอบกรอบแนวทนง
วริธทกนร และเครพที่องมพอสนนหรทบกนรตริดตนมและประเมรินผล

4. ประชยุมชทพื้แจงแนวทนง วริธทกนรตริดตนมและประเมรินผล รสวม
กทบคณะผมู ข้บรริหนรและผมู ข้ททที่เกทที่ยวข ข้องเพพที่อจทดเตรทยมข ข้อมมูลสนนหรทบรองรทบกนร
ประเมรินกสอนลงพพพื้นททที่จรริง

5. ลงพพพื้นททที่สนนหรทบตริดตนมและประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์
กนรพทฒนนองคค์กรปกครองสสวนท ข้องถริที่น ตนมกรอบแนวทนงและวริธทกนรททที่
กนนหนด 

6. ประชยุมสนนหรทบกนรตริดตนมและประเมรินผลกทบคณะผมู ข้บรริหนร
และผมู ข้ททที่เกทที่ยวข ข้อง ตนมกรอบ แนวทนงและวริธทกนรททที่กนนหนด 

กตาหนดเครพที่องมพอทปีที่ใชข้ในการตริดตามและประเมรินผล 
ในกนรตริดตนมและประเมรินผลแผนยยุทธศนสตรค์กนรพทฒนนองคค์กร

ปกครองสสวนตนนบลนนกลนง กนนหนดเครพที่องมพอททที่ใช ข้ในกนรตริดตนมประเมรินผล
ดทงนทพื้ 

1. กนรใช ข้แบบสอบถนม 
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2. กนรสทมภนษณค์ 
3. กนรสทงเกตหรพอกนรสนทนนกลยุสม
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