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ค าน า 

 การวางแผนเป็นกระบวนการอันส าคัญยิ่งในการบริหาร  เพราะแผนเป็นสิ่งชี้ให้เห็นถึงเป้าหมายและ
วิธีด าเนินการเพื่อให้เกิดความส าเร็จในเป้าหมายนั้นๆ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น  ซึ่งได้ก าหนดทิศทางเพ่ือ
น าไปสู่เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้จัดท าขึ้นโดยค านึงถึงความเป็นไป
ได้ในทางปฏิบัติ  พิจารณาถึงสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนของปัญหาที่เกิดขึ้น  ความต้องการของประชาชน
เป็นส าคัญ  โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถิ่นเป็นหลัก  ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติหลังจากผ่านการ
น าเสนอโครงการ   ได้รับความเห็นชอบ  และอนุมัติโครงการตามขั้นตอน 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ได้ส าเร็จลุล่วงด้วยดีจากความ
ร่วมมือของคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ประชาคมท้องถิ่นเป็นอย่างด ี องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ จึงขอขอบคุณมา  ณ  ที่นี้  

 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผน   

คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  
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บทที่  1 
บทน า 

 ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ.  
2542  ได้บัญญัติให้มีองค์กรรับผิดชอบในการจัดท าแผนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ  
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และก าหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการบริการสาธารณะที่จ าเป็นแก่ท้องถิ่น  ตลอดจนรายได้ของท้องถิ่นที่เพ่ิมขึ้น  การด าเนินการบริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกๆ ด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุด  มีความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน  
การวางแผนในการด าเนินการบริหารจึงเป็นกลไกที่ส าคัญที่ท าให้การบริหารเป็นรูปแบบและมีทิศทาง  การก าหนด



ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สมดุลและมีประสิทธิภาพ  จะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการ
บริหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด  อันเกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม  และบรรลุตามความมุ่ง
หมาย  ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.  2548  ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  หมายถึง  
“แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นซึ่งแสดงถึง  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  
และแผนชุมชน”  เป็นแผนระยะยาวเพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านสังคม  
เศรษฐกิจ  และสิ่งแวดล้อม  แต่ไม่ได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นไว้  ดังนั้น  การก าหนดห้วงระยะเวลาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงขึ้นอยู่กับแนวคิดขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 

 ดังนั้น  การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงมีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  
เพราะเป็นแนวทางการก าหนดทิศทางในอนาคตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยก าหนดสภาพการณ์ที่ต้องการ
บรรลุและแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านและเป็นระบบ  ทั้งนี้  
ต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  ปัญหา  ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งล้วนเป็นสภาวการณ์ใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาอันจะน าพาไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดย
สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  
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1.1  ลักษณะของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ที่ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์   พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนาจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนา
ท้องถิ่นของคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
 การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาที่มุ่งไปสู่สภาพการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคต  เป็นกระบวนการ
และกรอบในการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ให้มุ่งไปสู่สภาพการณ์อันพึงประสงค์ได้
อย่างเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง  โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ    และ
การก าหนดสภาพการณ์ทีต่้องการบรรลุ  และแนวทางในการบรรลุบนพ้ืนฐานของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล
อย่างรอบด้านและเป็นระบบ  รวมทั้งต้องสอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น  และปัญหา/ความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 

1.2  วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการก าหนดทิศทางในการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 



 2. เพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นมีทิศทางที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายรัฐบาล  และนโยบายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.เพ่ือเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาไว้ล่วงหน้าในการที่จะด าเนินงานตาม
แผนงาน/โครงการต่างๆ 
 4. เพ่ือให้สามารถน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 5. เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 
 6. เพ่ือให้มีการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 

1.3  ขั้นตอนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
ข้อ 16  ได้ก าหนดขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ดังนี้ 
 1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  ความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่เพ่ือน ามาก าหนดแนวทางการ  
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จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูล 
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  รวบรวมแนวทางและข้อมูลน ามาวิเคราะห์  เพ่ือ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 3.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
 4.  ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  และประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

 ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล  เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาต่อไป 

ในการด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีข้ันตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่  1  การเตรียมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2548 
ก าหนดให้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  แต่มิได้ก าหนดห้วงระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ว่าเป็นแผนระยะกี่ปี  ดังนั้น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สามารถพิจารณาว่าจะท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของตน  ตามแนวคิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าในอนาคตข้างหน้ายาวนานเพียงใด  ประกอบกับข้อมูล  
ปัญหาที่ต้องการการแก้ไข  และอาจก าหนดให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนพัฒนา
จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนชุมชน  นโยบายของรัฐบาล  และนโยบายของการพัฒนาท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่  2  การรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญ 



  เก็บรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่น  โดยให้น าแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พร้อมทั้งจัดล าดับความส าคัญของปัญหารวม  5  เกณฑ์  ประกอบด้วย 
  1.  ขนาดของกลุ่มคนที่ได้ประโยชน์ 
  2.  ความร้ายแรงและเร่งด่วนของปัญหา 
  3.  ความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
  4.  การยอมรับร่วมกันของชุมชน 
  5.  ความเป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหา/การด าเนินการ 
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  ขั้นตอนที่  3  การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาของท้องถิ่นในปัจจุบัน 
  การประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบัน  ต้องวิเคราะห์ถึงโอกาส  และภาวะคุกคาม  หรือ
ข้อจ ากัด  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาด้านต่างๆ ของท้องถิ่น  รวมทั้งการวิเคราะห์จุดอ่อน  
จุดแข็งของท้องถิ่น  อันเป็นสภาพวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength = S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในของหน่วยงานในส่วนที่ดี  ความเข้มแข็ง  
ความสามารถ  ศักยภาพ  ส่วนที่ส่งเสริมความส าเร็จซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ 
การวิเคราะห์จุดอ่อน  (Weakness = W)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงานว่ามีส่วนเสีย  ความอ่อนแอ  
ข้อจ ากัด  ความไม่พร้อม  ซึ่งจะพิจารณาในด้านต่างๆ  เช่นเดียวกับการวิเคราะห์จุดแข็ง 
การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity = O)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกว่ามีสภาพเป็นอย่างไร  โดย
พิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครองและเทคโนโลยี 

SWOT  Analysis 
 

ปัจจัยภายใน ปัจจัยภายนอก 

S = Strength 
จุดแข็ง 

W = Weah 
จุดอ่อน 

SWOT  
ประเด็น 

O = Opportunity 
โอกาส 

T = Threat 
อุปสรรค 



การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threat = T)  เป็นการศึกษาสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นอุปสรรค
หรือภาวะคุกคาม  ก่อให้เกิดผลเสีย  โดยพิจารณาด้านเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองการปกครอง  และเทคโนโลยี 
 ขั้นตอนที่  4  การก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 
  น าขั้นตอนที่  2  และข้ันตอนที่  3  มาก าหนดวิสัยทัศน์  และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์  (Vision)  หมายถึง  ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น  “จุดเหมาะ”  ที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า 
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 ภารกิจ  (Mission)  หมายถึง  ข้อความหรือถ้อยแถลงที่แสดงถึงลักษณะหรือขอบข่ายในการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวกับลักษณะการบริหารและการจัดบริการสาธารณะ  รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับ
องค์กรหรือภาพลักษณ์ที่ต้องการน าเสนอและปณิธาน  หรือปรัชญาในการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เป็นขอบเขตของบทบาทหน้าที่หลัก  หรือขอบเขตของกิจกรรมที่มุ่งเน้นเป็นพิเศษที่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจะต้องด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่  5  การก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 
  การน าเอาวิสัยทัศน์และภารกิจหลักมาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   เป็นการ
ก าหนดขอบเขตหรือประเภทของกิจกรรมที่ควรด าเนินการ  เพ่ือสนับสนุนหรือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์และ
ภารกิจหลักท่ีก าหนดไว้ 
 ขั้นตอนที่  6  การก าหนดวัตถุประสงค์การพัฒนาท้องถิ่น 
  เป็นการก าหนดผลส าเร็จที่ต้องการ  โดยด าเนินการหลังจากที่ทราบภารกิจหลักที่ท้องถิ่นจะต้องท า
แล้ว  เพ่ือน าท้องถิ่นไปให้บรรลุความต้องการที่จะเป็นในอนาคต 
 ขั้นตอนที่  7  การก าหนดและการบูรณาการแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น 
  เมื่อได้ก าหนดวิสัยทัศน์  ภารกิจหลัก  วัตถุประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาโดยอาศัยพ้ืนฐานการ
วิเคราะห์ SWOT แล้ว ขั้นต่อไป คือ ก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น หมายถึง  
แนวคิดหรือ วิธีที่แยบคายอันบ่งบอกถึงลักษณะการเคลื่อนตัวขององค์กรว่าจะก้าวไปสู่เป้าหมายที่ต้องการใน
อนาคตได้อย่างไร 
         ขั้นตอนที่  7  การก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น 
 เป็นการก าหนดปริมาณ  หรือจ านวนสิ่งที่ต้องการให้บรรลุในแต่ละแนวทางการพัฒนา  ภายในเวลาที่
ก าหนด  
         ขั้นตอนที่  8  การอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 คณะกรรมการสนับสนุนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  น าผลที่ได้จากขั้นตอนที่  1 - 8  มาจัดท าร่าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  เพ่ือ
พิจารณาและปรับปรุงก่อนน าเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
1.4  ประโยชน์ของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 1. สามารถใช้เป็นกรอบทิศทางในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน  เหมาะสม  ท าให้การปฏิบัติงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน  ลดความซ้ าซ้อนและการสิ้นเปลืองทรัพยากรในการบริหาร 
 2. เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  และแผนการ
ด าเนินงานประจ าปีได้ 
 3. เป็นแนวทางให้ท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน/หมู่บ้าน 



 1.4.4 สามารถก ากับดูแล  ติดตาม  และประเมินผลการพัฒนาได้ 
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บทที่  2 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

1.  สภาพทั่วไป 
 1.1  ลักษณะที่ตั้ง 

ต าบลโคกเริงรมย์เป็น  1  ใน  7  ต าบลในเขตอ าเภอบ าเหน็จณรงค์  จังหวัดชัยภูมิ  มีอาณาเขต
พ้ืนที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง  4  ส่วน  คือ  ต าบลโคกเพชรพัฒนา  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ ,  ต าบล
หนองกราด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา,  ต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ  และ
ต าบลห้วยยายจิ๋ว  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ประมาณ  18  
กิโลเมตร  ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3  ถนนสุรนารายณ์  ต าบล
โคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จังหวัดชัยภูมิ โดยมีอาณาเขตติดต่อกับต าบลต่างๆ ดังนี้ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ต าบลโคกเพชรพัฒนา  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศใต้  ติดต่อกับ ต าบลหนองกราด  อ าเภอด่านขุนทด  จังหวัดนครราชสีมา 
 ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  ต าบลบ้านเพชร  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ  ต าบลห้วยยายจิ๋ว  อ าเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   

 1.2  เนื้อที่ 
  ต าบลโคกเริงรมย์ มพีื้นที่ทั้งหมด 60 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  37,500  ไร่   โดยแบ่งเป็นหมูบ่้าน   12  หมู่บา้น 
  หมู่ที่  1  บ้านโคกเริงรมย์   ผู้ใหญ่บ้าน  นายประพจน์  อินทร์ชู   

หมู่ที่  2  บ้านกุดตาลาด  ผู้ใหญ่บ้าน  นายรัชกฤต  ศิลางาม   
หมู่ที่  3  บ้านทุ่งโปร่ง  ผู้ใหญ่บ้าน  นายพรชัย  ทวดสุวรรณ์   
หมู่ที่  4  บ้านกุดตาลาดพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน  นางสาววัชราภรณ์ จอนสูงเนิน  
หมู่ที่  5  บ้านใหม่สมบูรณ์วัฒนา   ผู้ใหญ่บ้าน  นายวิชาญ  เกิดนอก   
หมู่ที่  6  บ้านโคกหินตั้ง  ผู้ใหญ่บ้าน  นายทอง  เกื้อสูงเนิน   
หมู่ที่  7  บ้านโปร่งมีชัย  ผู้ใหญ่บ้าน  นายมานพ  มูลขุนทด   
หมู่ที่  8  บ้านโคกสะอาด  ผู้ใหญ่บ้าน  นายประชุม  ชงขุนทด   
หมู่ที่  9  บ้านโคกต่ าสามัคคี ผู้ใหญ่บ้าน  นายอดีต  ชื่นขุนทด   
หมู่ที่ 10  บ้านสามหลังพัฒนา ผู้ใหญ่บ้าน  นายสมศักดิ์  ภู่หมื่นไวย์    
หมู่ที่ 11  บ้านคลองสันติธรรม ผู้ใหญ่บ้าน  นายสิริวุฒิ  สึมก าปัง   
หมู่ที ่12  บ้านโคกเริงรมย์  ผู้ใหญ่บ้าน/ก านันต าบล นายกฤษณ์วรงค์  งีสันเทียะ  
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 1.3  ลักษณะภูมิประเทศ  
 สภาพของพ้ืนที่โดยทั่วไปเป็นพ้ืนที่ราบสูง สูง ๆ  ต่ า ๆ  และมีลักษณะเป็นคลื่นลอนลาน 



      1.4  ประชากร 
  ต าบลโคกเริงรมย์  มีประชากรทั้งสิ้น  5,151  คน   แยกเป็น  ชาย  2,546  คน   หญิง  2,605  คน        
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  85.85  คน/ตารางกิโลเมตร 

ตารางท่ี  1  แสดงจ านวนประชากร/หลังคาเรือน  ข้อมูลจากส านักงานทะเบียนและบัตรอ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 
               จังหวัดชัยภูมิ  ณ  เดือน มิถุนายน  2558 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
ชาย  
(คน) 

หญิง  
(คน) 

รวม  
(คน) 

จ านวนครัวเรือน 

1 โคกเริงรมย์ 346 326 672 268 
2 กุดตาลาด 137 159 296 171 
3 ทุ่งโปร่ง 156 152 308 122 
4 กุดตาลาดพัฒนา 216 218 434 199 
5 ใหม่สมบูรณ์วัฒนา 129 116 245 95 
6 โคกหินตั้ง 213 236 449 214 
7 โปร่งมีชัย 254 245 499 152 
8 โคกสะอาด 366 389 755 232 
9 โคกต่ าสามัคคี 231 234 465 132 
10 สามหลังพัฒนา 122 128 250 113 
11 คลองสันติธรรม 125 131 256 102 
12 โคกเริงรมย์ 251 217 522 152 

รวม 2,546 2,605 5,151 1,952 
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2.  สภาพทางเศรษฐกิจ 
 2.1  การประกอบอาชีพ 
  ต าบลโคกเริงรมย์  มีประชากรทั้งสิ้น 5,151  คน   แยกเป็น  ชาย  2,546  คน   หญิง  2,605  คน        
มีความหนาแน่นเฉลี่ย  85.85  คน/ตารางกิโลเมตร 
  ประชากรในต าบลโคกเริงรมย์ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ได้แก่ การท านา ท าไร่มันส าประ
หลัง  ข้าวโพด  พริก  มีพ้ืนที่การเกษตรประมาณ  25,400  ไร่   ดังนี้ 
 -   ข้าว เนื้อที่ 12,200 ไร่ 



 -   มันส าประหลัง เนื้อท่ี  4,600 ไร่ 
 -  ข้าวโพด  พริก เนื้อท่ี  4,600 ไร่ 
 -   อ่ืน ๆ เนื้อท่ี  4,600 ไร่ 
      2.2  หน่วยธุรกิจ 
 - ปั้มน้ ามัน      2 แห่ง  -  โรงส ี     4  แห่ง 
 -  ร้านอาหาร  17  แห่ง  -  ร้านขายของช า   63  แห่ง 
 -  ร้านซ่อมรถ  13  แห่ง  -  ฟาร์มเป็ด      1  แห่ง 
 -  บริษัท          3  แห่ง  -  ธุรกิจบ้านเช่า, รีสอร์ท  13  แห่ง 
 -  ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า 1 แห่ง 
3.  สภาพทางสังคม 
 3.1  การศึกษา  
  ต าบลโคกเริงรมย์มีสถานศึกษา  จ านวน  9  แห่ง  ดังนี้ 
  1. โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จ านวน  2  โรงเรียน  คือ 
   1.1 โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3 ตั้งอยู่ในที่ท า
การองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 3 ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
   1.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ตั้งอยู่ในที่ท าการองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์ หมู่ที่ 3 ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
  2. โรงเรียนสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (สพฐ.) จ านวน 6 โรงเรียน คือ 
      2.1 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม สอนตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งโปร่ง      
ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
      2.2 โรงเรียนโคกเริงรมย์ศิลปาคาร สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1-3  ระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6  และ
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านโคกเริงรมย์ ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
   2.3 โรงเรียนศึกหินตั้งศึกษาศิลป์ สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 – 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6  
ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านโคกหินตั้ง  ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
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      2.4 โรงเรียนบ้านโปร่งมีชัย สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่     
หมู่ที่ 7 บ้านโปร่งมีชัย  ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
      2.5 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่     
หมู่ที่ 8 บ้านโคกสะอาด  ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
      2.6 โรงเรียนบ้านกุดตาลาด สอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1– 3 และระดับประธมศึกษาปีที่ 1-6 ตั้งอยู่     
หมู่ที่ 2 บ้านกุดตาลาด  ต าบลโคกเริงรมย์  อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ 
  3. ระดับอุดมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดชัยภูมิ 
     3.2  สถาบันและองค์กรทางศาสนา 
  ต าบลโคกเริงรมย์ ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีศาสนสถาน จ านวน 9 แห่ง ได้แก่  
  1.วัดกุดตาลาด  ตั้งอยู่ บ้านกุดตาลาดพัฒนา หมู่ที่ 4 
  2. วัดโคกหินตั้ง ตั้งอยู่ บ้านโคกหินตั้ง หมู่ที่ 6 
  3. วัดโปร่งมีชัย ตั้งอยู่ บ้านโปร่งมีชัย หมู่ที่ 7 



  4. วัดภิรมยาวาส  ตั้งอยู่ บ้านโคกต่ าสามัคคี หมู่ที่ 9 
  5. วัดโพธิ์ศรีธาราม ตั้งอยู่ บ้านโคกสะอาด หมู่ที่ 8 
  6. วัดบ้านคลองสันติธรรม ตั้งอยู่ บ้านคลองสันติธรรม หมู่ที่ 11 
  7. ส านักสงฆ์หนองบวชเณร  ตั้งอยู่ บ้านกุดตาลาด หมู่ที่ 2 
  8. ส านักสงฆ์ทุ่งสามัคคีธรรม  ตั้งอยู่ บ้านทุ่งโปร่ง หมู่ที่ 3 
  9. ส านักสงฆ์ศรีสรรเพชร ตั้งอยู่ บ้านโคกเริงรมย์  หมู่ที่ 12 
     3.3  การสาธารณสุข 
  การบริการด้านสาธารณสุขขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน 
1 แห่ง  คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1  บ้านโคกเริงรมย์   ซึ่งมุ่งเน้นการส่งเสริม
สุขภาพอนามัย การให้ภูมิคุ้มกันโรค  การป้องกันโรค  การระงับโรคติดต่อ  และการวางแผนครอบครัว   
    3.4  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  -   มีที่พักสายตรวจ  จ านวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่ หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์           
มีเจ้าหน้าที่ต ารวจประจ าอยู่ 1 นาย   

 
4.  การบริการขั้นพื้นฐาน 
 4.1  การโทรคมนาคม 
  มีที่ท าการไปรษณีย์อนุญาตอ าเภอบ าเหน็จณรงค์   จ านวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่  9 
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4.2  การไฟฟ้า 
  ในเขตต าบลโคกเริงรมย์ มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีไฟฟ้าใช้เกือบทุกครัวเรือน 
 

5.  แหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.1  ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ 
  - ป่าไม้   ประมาณ  18  ไร่ 
        - ที่ดินสาธารณประโยชน์  25 แห่ง  ประมาณ 2,405 ไร่ 
 5.2    แหล่งน้ าธรรมชาติ 
  ต าบลโคกเริ งรมย์  มีแหล่งน้ าธรรมชาติ  เป็นล าห้วย 8 แห่ง  ได้แก่  ห้วยตักตาด  ห้วยม่วง                   
ห้วยหิน-คลองหักทาม  ห้วยหิน  ห้วยกสุ  ห้วยสามขา  ห้วยล าคันฉู  และห้วยคลองหักทาม  ใช้ประโยชน์ในการ
อุปโภค บริโภค  การประปา และเพ่ือการเกษตร แต่เนื่องจากแหล่งน้ ามีสภาพตื้นเขิน จึงไม่สามารถกักเก็บน้ าไว้
ใช้ได้ตลอดท้ังป ี
 5.3  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  5.3.1  ฝาย   จ านวน     5    แห่ง 
  5.3.2  บ่อน้ าตื้น  จ านวน  350   แห่ง 
  5.3.4  บ่อโยก  จ านวน    4   แห่ง 
  5.3.5  สระน้ า  จ านวน   12   แห่ง 

6. การบริหาร 
  6.1  โครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 



  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
องค์ประกอบแบ่งได้  2  ส่วน  คือ 
  1)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ท าหน้าที่นิติบัญญัติ  และควบคุมฝ่ายบริหาร  ประกอบด้วย  สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ที่มาจากการเลือกตั้งจากประชาชนในหมู่บ้าน จ านวน 24 คน  (หมู่บ้านละ 2  คน) 
อยู่ในต าแหน่งคราวละ  4  ปี  สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีประธานสภา  1  คน  รองประธานสภา  1  คน  
เลขานุการสภา 1 คน  ซึ่งนายอ าเภอแต่งตั้งจากสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ตามมติของสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล 

บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วันที่ครบวาระ 

1. 
2. 
3. 
4. 

นายอุทิศ  อาบสุวรรณ์ 
นายบุญเลิศ  ชัยศร 
นายยอดรัก  ดอบขุนทด 
นายส าเนา  เคลือบขุนทด 

ประธานสภา อบต. 
รองประธานสภา อบต. 
เลขานุการสภา อบต. 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1 

29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
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บัญชีรายช่ือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วันที่ครบวาระ 

5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 

นายไพฑูรย์  ภู่มาก 
นายพิสิษฐ์  โพธิ์เกิตุ 
นายชัยยุทธ  เทียมจัตุรัส 
นายธนาวุฒิ  จีระออน 
นางเกษร  เนาว์แสง 
นายสมศักดิ์  สิงห์นอก 
นายอ านวย  ตูบสันเทียะ 
นายณัฐดนัย  แพะขุนทด 
นางกุหลาบ  ทั้งพรม 
นายสาย  นาถรจัตุรัส 
นายวีรกร  บ ารุง 
นายอุทัย  โสขุนทด 
นายเว้น  ลอยขุนทด 
นายไพบูลย์  น้อยเพชร 
นายรังสรรค์  บัตรพิมาย 
นายสมสี  พรมล้า 
นายบุญช่วย ภู่หมื่นไวย 
นายสุพัฒน์  ทวดสุวรรณ์ 
นายประสิทธิ์  ปรางค์นอก 
นายประมวล  น้อยพันธ์ 

สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 3 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่5 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 6 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 8 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12 

29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 
29  กันยายน  2559 



  2) คณะผู้บริหาร  ท าหน้าที่บริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบลตามกฎหมาย   ประกอบด้วย      
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  1  คน  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  2    ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลเป็นผู้แต่งตั้ง 

บัญชีรายช่ือคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง วันที่ครบวาระ 

1 นายสรกฤช  ค าพิทักษ์ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 29 กันยายน 2559 
2 นายวิน  อินทร์ดร รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 29 กันยายน 2559 
3 นายช่วง  แก้วจัตุรัส รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 29  กันยายน 2559 
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  การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์   มีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเป็น
ผู้บังคับบัญชา  ของพนักงาน และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประจ าทั่วไปขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยแบ่งส่วน
การบริหารงาน  ออกเป็น  6   ส่วน   โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ   เรียกว่า   หัวหน้าส่วน   เป็นผู้บังคับบัญชาของ
ส่วนราชการภายในมีลักษณะโครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ ดังนี้ 

โครงสร้างการบริหารงานองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 
 
 
 
 
 
 

  6.2  อัตราก าลังของเจ้าหน้าที่  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
ส านัก/ฝ่าย พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง รวม 

ส านักปลัด  6 - 6 12 
ส่วนการคลัง 2 - 1 3 
ส่วนโยธา 1 - 1 2 
ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และ 

6 1 2 9 
วัฒนธรรม 
ส่วนสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 
ส่วนสวัสดิการสังคม 

 - 
 
- 

- 
 
- 

5 
 
- 

5 
 
- 

รวม 15 1 15 31 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  พนักงานส่วนต าบล 
  - นายณรงค์วิทย์  ย่อมสูงเนิน ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล (นักบริหารงาน อบต. 7) 

ผู้บริหาร 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 

ส านักปลัด ส่วนการคลัง ส่วนโยธา ส่วนการศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม 

ส่วนสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อม 

ส่วนสวัสดิการ 

สังคม 



  - นายสามารถ  มาตรอิทธิพล หัวหน้าส านักปลัด  (นักบริหารงานทั่วไป 6) 
  -   นางสุพรรณี  อาบสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 6 
  -  นางดาวรุ่ง  ณะสีเสน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 5 
  -  นายวิชา  อาจกล้า บุคลากร 4 
  -  นางสาวรุ่งรชตะวัน  โพธิ์เนยีม เจ้าพนักงานธุรการ 5 
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 พนักงานจ้าง 
  -   นางสาวเอ้ือมพร  เคลือบขุนทด ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  -  นายพิสิษฐ์  นพสันเทียะ นักการภารโรง (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  -  นายสมพร  เคลือบขุนทด พนักงานผลิตน้ าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  -  นายทิน  พริกขุนทด พนักงานผลิตน้ าประปา (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  -  นางทวี  ช่วยงาน  คนครัว (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  -  นายเผ่น  เพียรขุนทด ยาม (พนักงานจ้างทั่วไป) 
 ส่วนการคลัง 
  พนักงานส่วนต าบล 
   - นายประพันธ์  พลมณี หัวหน้าส่วนการคลัง (นักบริหารงานการคลัง 7) 
  - นางฉันทนา  ศรีสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี 5 
  พนักงานจ้าง 
  -   นางสาวพุทธชาติ  แถวเพชร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
 ส่วนโยธา 
  พนักงานส่วนต าบล 
  -   นายวัชรศักดิ์  ไทยอาษา หัวหน้าส่วนโยธา  (เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานช่าง 5)   
  พนักงานจ้าง  
  - นายมนตรี  ไทยประสงค์ ผู้ช่วยช่างโยธา  (พนักงานตามภารกิจ) 
  
   ส่วนการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  พนักงานส่วนต าบล 
  -  นายสามารถ  มาตรอิทธิพล         หัวหน้าส านักปลัด รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 
  -  นางพิมพ์พา  จันทร์เต็มดวง คร ู
    -  นางอมรา  หาญนาแซง       คร ู
    - นางจิตรานุช  ถาวรชาติ       คร ู
    - นางสาวกาญจนา  พงษ์สุภา       คร ู
    - นางอภิญญา  แฝกโคกสูง       คร ู
             - นางสาวศศิธร  โพดสูงเนิน       ครูผู้ชว่ย 
 ลูกจ้างประจ า 

- นางลักษณ์ขณา  อาบสุวรรณ์   เจ้าพนักงานธุรการ 
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พนักงานจ้าง 

  - นางสาวน้ าผึ้ง  บนขุนทด ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
  - นางสาวนริศรา  ทวดสุวรรณ์        บุคลากรสนับสนุนการสอน  (พนักงานจ้างตามภารกิจ) 
   
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
 พนักงานส่วนต าบล 
  -  นางสาวรุ่งรชตะวัน  โพธิ์เนยีม      เจ้าพนักงานธุรการ รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสาธารณสุขฯ 
 พนักงานจ้าง 
  -   นายวิโรจ  ไทยอาสา                 พนักงานขับรถยนต์   (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  -   นายสมเดช  แฝกโคกสูง             คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  -   นายหน่อย  ทรัพย์ไพบูลย์           คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  -   นายวิเชษ  อยู่จัตุรัส                  คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
  -   นายศรนรินทร์  ค าไทยกลาง        คนงานประจ ารถขยะ (พนักงานจ้างทั่วไป) 
ส่วนสวัสดิการสังคม 
 พนักงานส่วนต าบล 
  - นายประพันธ์  พลมณี    หัวหน้าส่วนการคลัง รักษาราชการแทน หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม 
         - นางลักษณ์ขณา อาบสุวรรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ ท าหน้าที่นักพัฒนาชุมชน 

6.3  สภาพทางการคลัง 
  ฐานะการคลังขององค์การบริหารส่วนต าบล  ย้อนหลัง  3  ปี  งบประมาณ  (พ.ศ. 2554 -2556)   

       รายได้รวมทั้งปี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554 17,456,132.52 แยกเป็น 
  -   หมวดภาษีอากร    361,326.84 บาท 
  -   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     43,100.00 บาท 
  -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     37,582.33 บาท 
  -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           - บาท 
  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     84,500.00 บาท 
  -  หมวดภาษีจัดสรร 10,439,977.35 บาท 
  -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,489,646.00 บาท 
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รายได้รวมทั้งปี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2555 16,998,250.09 แยกเป็น 
  -   หมวดภาษีอากร    375,901.00 บาท 
  -   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต     43,919.00 บาท 
  -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน     63,015.63 บาท 



  -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์           - บาท 
  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด     76,593.63 บาท 
  -  หมวดภาษีจัดสรร 10,347,938.83 บาท 
  -  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 6,090,882.00 บาท 
รายได้รวมทั้งปี   ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556 22,712,843.97 แยกเป็น 
  -   หมวดภาษีอากร    488,652.61 บาท 
  -   หมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต      51,730.00 บาท 
  -  หมวดรายได้จากทรัพย์สิน      77,435.97 บาท 
  -  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์          - บาท 
  -  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด        3,915.22 บาท 
  -  หมวดภาษีจัดสรร              14,046,331.17 บาท 
  -   หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป   8,044,779.00 บาท 
  
6.4  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีท่ีผ่านมา 
  ผลการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ในปีที่ผ่านมา ใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2556 - 
2558) เป็นหลักในการพัฒนาในหลายๆ ด้าน ซึ่งการพัฒนาได้ยึดถือและปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  นโยบาย
ของรัฐบาล  นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น  โดยเน้นการแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชน
เป็นหลัก  ซึ่งในการพัฒนาที่ผ่านมาสามารถแก้ไขปัญหา  และพัฒนาท้องถิ่นไปในทางที่ดีขึ้น  ซึ่งพอสรุปได้
ดังต่อไปนี้  
 

 รายจ่ายจ าแนกตามหมวดที่จ่ายจริง  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2556   ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2555 - 
วันที่ 30  กันยายน  2556 
 - งบกลาง  979,647.00 บาท 
 - งบบุคลากร (หมวด เงินเดือน คา่จ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว)          7,047,501.00 บาท 
 - งบด าเนินงาน (หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ และ 
              หมวดค่าสาธารณูปโภค)                     5,297,050.23 บาท  
 - งบลงทุน (หมวดค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)                                         1,465,150.00 บาท 
 -  งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)                  1,249,203.00 บาท 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทาง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การ
พัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้
เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็น



มิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นเมือง
น่าอยู่  สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่ มีภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อให้ชุมชนมีรากฐานที่เข้มแข็ง 
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บทที่  3 
แผนยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ พ.ศ.2559-2563 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 กรอบแนวคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 

ประเทศไทยได้มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมาแล้ว  10 ฉบับ  และปัจจุบันก าลังอยู่ในช่วง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11           
(พ.ศ. 2555-2559) มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8-10  โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา” และ “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ แต่การ
ประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปในแนวทางที่ยั่ งยืน  และสร้างความสุข
ให้กับคนไทย  จ าเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนใน
การพัฒนาระยะยาว 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 



 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้น าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลาง เพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ระยะยาว ที่ทุกภาคส่วนในสังคมไทยได้เห็นพ้องร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ.2570 ซึ่งก าหนดไว้ว่า 
“คนไทยภาคภูมิใจในสังคมไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิติแห่งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย 
และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะข้ันพื้นฐานที่ท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่
ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคง
ด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคม
ภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
            วิสัยทัศน์และพันธกิจ การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้ก าหนด วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูง ดังนี้ 
วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” 
พันธกิจ 

1) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครองทางสังคม
ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค ทุกภาค
ส่วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส 
เป็นธรรม 

2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่
ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง 
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 3) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

4) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสันติสุข 
2) เพ่ือพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวมทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม 

และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการ

ผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคงทาง
อาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น าไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ า 

4) เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา 
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ 
เป้าหมายหลัก 

1) ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มข้ึน ความเหลื่อมล้ าในสังคมลดลง สัดส่วนผู้อยู่
ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นไม่ต่ ากว่า 5.0 คะแนน 

2) คนไทยมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคมมีความ
เข้มแข็งมากขึ้น 



3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราที่เหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพ่ิมผลิตภาพรวม
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 3.0 ต่อปี เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40.0 

4) คุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
ตัวช้ีวัด 

1) ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มีรายได้สูงสุด 
ร้อยละ 10.0 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10.0 สัดส่วนผูอ้ยู่ใต้เส้นความยากจน สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่
สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคม และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่น 

2) จ านวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรม จริยธรรม สัดส่วนประชากร
ที่เข้าถึงโครงข่ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา อัตราการป่วยด้วย
โรคไม่ติดต่อ และดัชนีความอบอุ่นของครอบครัว 
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3) อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวล
รวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ และสัดส่วนการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ต่อหัวเปรียบเทียบกับล าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 11 
 การพัฒนาประเทศให้มั่นคง สังคมสงบสันติ  และประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีความสุข  ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกที่คาดการณ์ได้ยากและมีแนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศ 
วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  
11  จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันทั้งเพ่ือป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ  และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง   
รวมทั้งสร้างโอกาสให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความส าคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีล าดับความส าคัญ
สูง  ในมิติสังคมเน้นการเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  การลดความเลื่อมล้ าในสังคม  การพัฒนาการศึกษาที่
เชื่อมโยงไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์  ส่วนมิติเศรษฐกิจมุ่งปรับโครงสร้างการผลิตให้มีคุณภาพ  การลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพและการพัฒนาศักยภาพแรงงานให้สามารถเพ่ิมรายได้สูงขึ้น  และยกระดับเป็นชนชั้นกลาง  ขณะที่
มิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส าคัญ  6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
(1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1. การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถจัดการความเสี่ยงและสร้าง
โอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

2. สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมีพึงได้  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก
และสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

3. การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
 (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 



1. การส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการกระจายที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
2. พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 

 3. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 4. เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดีมาขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศไทย 
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(3) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและม่ันคงของอาหารและพลังงาน 

1. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า 
3. สร้างความม่ันคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร 
4. สร้างความม่ันคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือนและชุมชน 
5. สร้างความม่ันคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาคเกษตร 
6. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความสมดุลด้านอาหารและพลังงาน 

(4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
 1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
 2. การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัยและนวัตกรรม 
 3. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  เท่าเทียมและเป็นธรรม 
 4. บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ 
 (5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจทาง
เศรษฐกิจ 
 1. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคต่างๆ 
 2. พัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
 3. สร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 4. เข้าร่วมภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ 
 5. บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทั้งทางบกและทางทะเล  รวมทั้งสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์อย่างต่อเนื่อง 
(6) ยุทธศาสตรก์ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
 1. การอนุรักษ์  ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2. การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิต  และบริการเพ่ือน าไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
 4. การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 5. การยกระดับขีดความสามารถในการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  เพ่ือให้สังคมมีความ
ยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน 
 6. การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ  โปร่งใสและเป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ประเทศ(Country  Strategy)  จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าส่วนราชการ 
ระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า วาระพิเศษ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดชลบุรี 
เพ่ือร่วมกันวางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบประมาณ 2556 และเป็นกรอบ 
ในการจัดท างบประมาณปี 2557 ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานร่วมกันในรอบปี      
ที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 28 ประเด็นหลัก 56 แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ 
ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน ปี 2558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ท าเนียบรัฐบาล 
เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 
โดยหลังจากการบูรณาการเป็นยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 
79 แนวทางการด าเนินการ เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
  วิสัยทัศน์  :  “ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีความเสมอภาค และเป็น
ธรรม” 
  หลักการของยุทธศาสตร์  :  “ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม สร้างรายได้จากโอกาสใหม่ เพ่ือความ สมดุล 
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน” 
  วัตถุประสงค์  : 1. รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม่ 
    2. เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน) 
    3. ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์) 
   เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  : 1. การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม 
    2. การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่ 
    3. การลดรายจ่าย 
    4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน 
          ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1  : การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้
ปานกลาง   (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเดน็หลัก 33 แนวทางการด าเนินการ 
 เป้าหมาย  : เศรษฐกิจขยายตัว  รายได้ต่อหัวเพ่ิมข้ึน 
ประเด็นหลัก      แนวทางด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร         1.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร 

1.2 การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
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2. ด้านอุตสาหกรรม      2.1 แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning) เพ่ืออุตสาหกรรม 

2.2 ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, 
etc.) 



2.3 การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล 
2.4 การน าทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3. การท่องเที่ยวและบริการ       3.1 แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว 
3.2 เพ่ิมขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้ 2 ล้าน
ล้านบาทต่อปี 
3.3 ไทยเป็นศูนย์กลาง Medical Tourism ของภูมิภาค 

4. โครงสร้างพ้ืนฐาน      4.1 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน 
4.2 การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT 
4.3 การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคอาเซียน 

5. พลังงาน    5.1 นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่
เหมาะสม 
5.2 การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน 
5.3 การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกใน
อาเซียน 

6. การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค    6.1 การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ 
และการลงทุนเพ่ือเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน 
6.2 แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน 
6.3 ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ 
Eastern seaboard 
6.4 เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

7. การพัฒนาขีดความ สามารถในการแข่งขัน       7.1 การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)   
7.2 การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern 
Thailand 

8. การวิจัยและพัฒนา      8.1 ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ 1 ของ GDP 
8.2 Talent Mobilityการใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T

 8.3 การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks 
8.4 การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน 
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9. การพัฒนาพ้ืนที่และเมืองเพ่ือเชื่อมโยงโอกาส 9.1 การพัฒนาเมืองหลวง 
จากอาเซียน     9.2 การพัฒนาเมืองเกษตร 

9.3 การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
9.4 การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว 
9.5 การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ 
9.6 การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ 
9.7 การพัฒนาเมืองชายแดนเพ่ือการค้าการลงทุน 
9.8 ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่มีศักยภาพ 

 



ยุทธศาสตร์ที่ 2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนว
ทางการด าเนินการ 
เป้าหมาย  : ความยากจนลดลง มีการกระจายรายได้มากข้ึน  เพื่อลดช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจน 
10. การพัฒนาคุณภาพการศึกษา    10.1 ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตร เทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อน

วัย เรียน และการใช้ ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและ
อินเตอร์เน็ตไร้สาย เป็นต้น) 

  10.2 พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
11. การยกระดับคุณภาพชีวิตและมาตรฐาน  11.1 การจัดระบบบริการ ก าลังพล และงบประมาณ 
บริการสาธารณสุข    11.2 การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
      อาเซียน  

11.3 สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

12. การจัดสวัสดิการสังคม และการดูแลผู้สูงอายุ เด็ก  12.1 การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส  
สตรี และผู้ด้อยโอกาส    ความเท่าเทียม คุณภาพชีวิต 

12.2 กองทุนสตรี 
13. การสร้างโอกาสและรายได้แก่วิสาหกิจขนาดกลาง 13.1 กองทุนตั้งตัวได้ 
และขนาดย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    13.2 กองทุนหมู่บ้าน 

13.3 โครงการ SML 
13.4 โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร 

14. แรงงาน 14.1 การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ และพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ 
14.2 การจัดการแรงงานต่างด้าว 
14.3 การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอก
ระบบตามกฎหมาย อย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
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15. ระบบยุติธรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 
16. การต่อต้านการคอร์รัปชั่น สร้างธรรมาภิบาล 16.1 การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม 
และความโปร่งใส     16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน   
17. การสร้างองค์ความรู้เรื่องอาเซียน  17.1 ภาคประชาชน 

17.2 ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ 
17.3 บุคลากรภาครัฐ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 11 
แนวทางการด าเนินการ 
เป้าหมาย  : ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 
 

18. การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 18.1 พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 10 แห่ง เพ่ือ
ความยั่งยืน 

19. การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG)       19.1 การประหยัดพลังงาน 
19.2 การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code) 



19.3 ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก 

20. นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม     20.1 ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม 
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ 

21. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการ  21.1 การปลูกป่า 
บริหารจัดการน้ า                                              21.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
                                                                   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
22. การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ                   22.1 การป้องกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and  
                                                                   adaptation) 
                                                                    22.2 การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐ (Internal Process)  
 ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 15 แนวทางการด าเนินการ 
เป้าหมาย  : กลไกภาครัฐมีประสิทธิภาพ  โปร่งใส 
23. กรอบแนวทางและการปฏิรูปกฎหมาย  23.1 ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ 

23.2 เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กรด้านยุติธรรม 
23.3 ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนา
ประเทศ 
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24. การปรับโครงสร้างระบบราชการ   24.1 เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการ

ท างานของภาครัฐด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการ
จัดการแบบบูรณาการโดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
24.2 ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น 
24.3 เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ E – 
Service 

25. การพัฒนาก าลังคนภาครัฐ      25.1 บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีใน
ปัจจุบัน และเตรียมพร้อมส าหรับอนาคต 
25.2 พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียม
ความพร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26. การปรับโครงสร้างภาษี 26.1 ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจาย
รายได้ และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

27. การจัดสรรงบประมาณ 27.1 พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28. การพัฒนาสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  28.1 ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน 
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด   28.2 บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
29. การแก้ไขปัญหาความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 29.1 ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบ 
และเสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน  และส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืนที่ 3 จังหวัด     



ชายแดนภาคใต้ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 2555 
- 2559 
29.2 การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน 

30. การปฏิรูปการเมือง         30.1 กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
 

นโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 
เป้าหมาย : เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สร้างเอกภาพและความมั่นคงของอาเซียน  
1. สร้างความพร้อมของไทยเข้าสู่อาเซียนและเวทีโลก  

- พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ขยายการจัดท้า MRA ด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน  
- พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานก าลังคน โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา

ส าคัญอ่ืนๆ ในอาเซียน และการจัดท ามาตรฐานฝีมือแรงงานวิชาชีพ 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งจัดตั้ง ASEAN Unit ในหน่วยงานภาครัฐ 
- สร้างความตระหนักรู้เรื่องอาเซียน ฝึกอบรมและใช้สื่อประชาสัมพันธ์ตามกลุ่มเป้าหมาย 
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2. กฎระเบียบเพ่ือลดอุปสรรคการค้าและการลงทุน และสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศ 

- ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับพันธกรณี อาทิ เร่งรัดการออกกฎหมาย CBTA 5 ฉบับ และปรับปรุง
กฎหมายก ากับดูแลธุรกิจ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจของนักลงทุน ลดอุปสรรคในการค้าการลงทุน (ease of doing 
business) เร่งรัดการจัดท าข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) และปรับปรุงกฎหมายแรงงานและการบริหารจัดการแรงงานข้าม
ชาติ 
3. ชายแดน 

- พัฒนาด่านและเมืองชายแดน : พัฒนาประสิทธิภาพด่านที่เป็นประตูเชื่อมโยงการค้า เช่น เร่งรัดการเปิดด่าน
ถาวรที่บ้านพุน้าร้อนเพ่ือรองรับทวาย และเร่งรัดระบบ National Single Window เชื่อมโยงหน่วยงานภายในประเทศ
และ ASEAN Single Window 
4. การเชื่อมโยงเพ่ือการค้าการลงทุน (Connectivity) 

- เชื่อมโยงโครงข่ายถนน เช่น ทางหลวงเชื่อมโยงกับทางหลวงอาเซียนผ่าน 10 ด่านส าคัญ พลังงาน รับซื้อ 
ไฟฟ้าจากประเทศเพ่ือนบ้าน 

- ICT เชื่อมโยงโครงข่ายเคเบิลใต้น้าระหว่างประเทศ พัฒนาระบบเพ่ือการเตือนภัยพิบัติ 
5. พัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุ้มครองทางสังคม 

- การศึกษา ปรับเวลาเปิดปิดภาคเรียนของสถาบันอุดมศึกษาให้ตรงกันและสร้างมาตรฐานหลักสูตรร่วม 
แลกเปลี่ยนบุคลากรกัน 

- การกระจายระบบสวัสดิการให้มีประสิทฺธิภาพและครอบคลุม สร้างโอกาสการเข้าถึงระบบสวัสดิการของ
ผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองสิทธิแรงงานโยกย้ายถิ่น บริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือความยั่งยืน 
6. เสริมสร้างความมั่นคงในอาเซียน 

- ระบบยุติธรรม ก าหนดแนวทางที่ชัดเจนในการเข้าถึงและสร้างโอกาสการเข้าถึงระบบยุติธรรมที่เป็น
มาตรฐานสากล โดยยึดความเสมอภาคและเป็นธรรม 

- การลักลอบเข้าเมือง ควบคุมการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย และร่วมกับภาคีสมาชิกในการต่อต้านการก่อ
การร้ายข้ามชาติ 
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน 



 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้ง
จะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการ
ประชาชน  ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่ง
นโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
1. นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
     1. สร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
     2. ก าหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” 
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           3. เทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 4. เร่งด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่าง
ด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน 
2. นโยบายเศรษฐกิจ 
 1.  ด าเนินการให้มีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมให้แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศและให้เศรษฐกิจสามารถ
เจริญเติบโตในอัตราสูงอย่างมีเสถียรภาพ 
 2. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายได้อย่าง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 3. พัฒนาระบบสถาบันการเงินในประเทศให้รับผิดชอบต่อคนส่วนใหญ่และผู้ด้อยโอกาส 

4. ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
สร้างความเป็นธรรมในสังคม 
 5. ปรับปรุงโครงสร้างของรัฐวิสาหกิจ  โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพการให้บริการ 
3.  นโยบายสร้างรายได้ 
 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากท้ังภายนอกและภายในประเทศ 
 2. ขยายบทบาทให้ธุรกิจการเกษตรและอาหารซึ่งเป็นแหล่งรายได้และการจ้างงานในประเทศมาเป็นเวลานานให้
ก้าวหน้าไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอาหารคุณภาพสูง   
 3. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนสามารถสร้างรายได้จาก
ความต้องการภายในประเทศ 
 4. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจบริการ
ในประเทศ และธุรกิจวิสาหกิจชุมชนให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
 5. ดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศในสาขาที่เป็นการผลิตสินค้าและบริการที่มีพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีมูลค่าสูง  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการถ่ายเทคโนโลยีให้แก่คนไทย       

6. เสริมสร้างกระบวนการสร้างอาชีพ สร้างงานที่มีคุณภาพและมีรายได้สูงให้แก่ประชาชนอย่างท่ัวถึง 
7. ส่งเสริมการขยายความเชื่อโยงทางเศรษฐกิจการค้า การลงทุน และการเงินภายใต้ประโยชน์ร่วมกันของกรอบ
ความร่วมมือและข้อตกลงทางการค้าหลายฝ่าย 
3.  นโยบายปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ 
ภาคการเกษตร 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สภาเกษตรแห่งชาติเป็นกลไกของเกษตรกรในการสื่อสารกับรัฐบาล 
 2. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือให้ได้ผล
ผลิตสูง 

3. เพ่ิมศักยภาพกระบวนการผลิตด้านปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  



  4. พัฒนาการประมง ทั้งในการเพาะเลี้ยงและในแหล่งน้ าธรรมชาติ 
 5.ปรับโครงสร้างภาษีอากรทั้งระบบเพ่ือสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถ 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ..ศศ. . 25255599  --  25256633                                      องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์โคกเริงรมย์          2828    
 

6. เสริมสร้างฐานรากของครัวเรือนเกษตรกรให้เข้มแข็งโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการเพาะปลูก ลดต้นทุน
การผลิต พัฒนาระบบการผลิตที่เป็นขั้นตอน โดยมีการวางแผนการผลิตและการจ าหน่ายล่วงหน้าที่แม่นย า 

7.จัดท าระบบทะเบียนครัวเรือนเกษตรกรที่มีข้อมูลการเกษตรของครัวเรือนครบถ้วน 
 8. เร่งรัดพัฒนาธุรกิจการเกษตร โดยการพัฒนาสถาบันเกษตรกรในด้านธุรกิจ สร้างเกษตรกรรุ่นใหม่จาก
โครงการกองทุนตั้งตัวได้ ร่วมมือสนับสนุนสถาบันการศึกษาเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชากากรเกษตรทุกสาขา และ
ด าเนินการให้บุคลากรของสถาบันการศึกษาได้ท าหน้าที่สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตร พัฒนารูปแบบการจัดการ
ผลิต การบรรจุผลิตภัณฑ์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตเร่งรัดการพัฒนาเกษตร
อุตสาหกรรม 
  9. พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าเพ่ิมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพแข่งขันในตลาดโลก 
 10.ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ภาคอุตสาหกรรม 
 1. ยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมในประเทศด้วยการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิต 
 2. ยกระดับภาคอุตสาหกรรมเข้าสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ใช้ปัญญา ใช้เทคโนโลยี และใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
 3. พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าและยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 
 4.สร้างความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 

5.ก าหนดมาตรฐานและคุณภาพข้ันพื้นฐานของสินค้าอุตสาหกรรมเมื่อมีการเปิดเสรีการค้ามากข้ึน 
 6.เร่งพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และอยู่ร่วมกับชุมชน
ได ้

7. ส่งเสริมและจัดให้มีมาตรการทางภาษีและมาตรการอ่ืนที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ก่อให้เกิดการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และการใช้พลังงานจากการเกษตร 
ภาคการท่องเที่ยว การบริการ และการกีฬา 
 1. ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนการท่องเที่ยวและเร่งรัดการปรับปรุงมาตรฐานในเรื่อง
สิ่งอ านวยความสะดวกความปลอดภัย และสุขอนามัย โดยค านึงการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวของผู้พิการและผู้สูงอายุ 
 2. พัฒนา บูรณะ และฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเดิมที่มีอยู่แล้ว 
ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มพื้นที่ท่ีมีศักยภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และ
วิถีชีวิตของชุมชน 

3.ยกระดับและรักษามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว 
 4.ส่งเสริม สนับสนุนตลาดนักท่องเที่ยวคุณภาพท้ังจากต่างประเทศและในประเทศ 
 5.ส่งเสริมกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพ่ิมทางการท่องเที่ยว 
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 6. ผลักดันความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพ 



7.พัฒนาด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชน
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์ด้านการตลาด และการประชาสัมพันธ์เพ่ือยกระดับแหล่ง
ท่องเที่ยวของไทยให้เป็นที่รู้จักทั่วโลก 

8. เร่งรัดพัฒนาผู้ประกอบการด้านบริการให้มีองค์ความรู้ เสริมสร้างนวัตกรรมและทักษะทั้งด้านภาษา 
มาตรฐาน การบริการ และการจัดการ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและทันต่อการเปลี่ยนแปลง  

8. พัฒนาธุรกิจบริการที่มีศักยภาพเพ่ือขยายฐานการผลิตและการตลาดสู่ระดับภูมิภาค 
4. นโยบายโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชน และการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้า
และบริการ 
 1. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่ง ระบบประปา และระบบไฟฟ้าให้กระจายไปสู่ภูมิภาค
อย่างทั่วถึงเพียงพอ 
 2. ขยายการให้บริการน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้ครอบคลุมประชาชนในทุกพ้ืนที่ 
 3. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกด้านการข้นส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ 
5.นโยบายพลังงาน 
 1. ส่งเสริมและผลักดันให้อุตสาหกรรมพลังงานสามารถสร้างรายได้ให้ประเทศ 
 2. สร้างเสริมความมั่นคงทางพลังงาน โดยแสวงหาและพัฒนาแหล่งพลังงานและระบบทั้งไฟฟ้าจากทั้งใน
และต่างประเทศ 
 3. ส่งเสริมและผลักดันการอนุรักษ์พลังงานอย่างเต็มรูปแบบ 
  6. นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 1.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 2. ส่งเสริมการเข้าถึงการใช้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
 3.ส่งเสริมการใช้คลื่นความถี่อันเป็นทรัพยากรของชาติ 
 4.ส่งเสริมการใช้สื่อวิทยุกระจายเสียง 
7. นโยบายการศึกษา 

1.เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 2. สร้างโอกาสทางการศึกษา กระจายโอกาสทางการศึกษาในสังคมไทย   
 3. ปฏิรูปครู ยกฐานะครูให้เป็นวิชาชีพชั้นสูงอย่างแท้จริง 
 4.จัดการศึกษาข้ันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ 
 5.เร่งพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 
 6. เพ่ิมขีดความสามารถองทรัพยากรมนุษย์เพ่ือรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน 
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8. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน 
 1. ลงทุนด้านบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาคุณภาพการให้บริการสุขภาพทั้งระบบอย่างมีบูรณาการ
เชื่อมโยงในทุกระดับ 
 2. ผลิตบุคลากรทางด้านสาธารณสุขให้เพียงพอ 
 3. จัดให้มีมาตรการสร้างสุขภาพโดยมีเป้าหมายเพื่อลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรคไม่ติดต่อ
เรื้อรัง 
 4.พัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุขทุกคนให้เป็นนักจัดการสุขภาพชุมชน 



 5.พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนตั้งแต่ในช่วงตั้งครรภ์ วัยเด็ก วัยเจริญพันธุ์ วัยบรรลุนิติภาวะ วัยชรา 
และผู้พิการ 
 6.ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกก าลังกายและเล่นกีฬาเพ่ือสร้างเสริมสุขภาพและพลานามัยที่
ดี    
9. นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 
 1.เร่งด าเนินการให้ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีบทบาทน าในการร่วมเทิดทูนสถาบันหลัก ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
 2.อุปถัมภ์ คุ้มครอง และท านุบ ารุงศาสนา ส่งเสริมการปรับปรุงองค์กรและกลไกลที่รับผิดชอบด้านศาสนา
เพ่ือให้การบริหารจัดการ 
 3.อนุรักษ์ ท านุบ ารุง และบูรณะปฏิสังขรณ์แหล่งศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมโบราณสถาน โบราณวัตถุ ที่
เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ 
 4.สร้างสรรค์อารยธรรมที่ดีงามสู่วิถีชีวิตและสังคมคุณภาพ 
10.นโยบายความม่ันคงของชีวิตและสังคม 
 1.ส่งเสริมการพัฒนาให้ครอบครัวและสังคมไทยมีความมั่นคงอบอุ่น 
 2.สร้างหลักประกันความมั่นคงในศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์ 
 3.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เติบโตเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ 
 4.สนับสนุนบทบาทของสตรีไทยในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเสมอภาค 

5.เสริมสร้างให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
 6.ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด 
11.นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 
 2.อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 3.ดูแลรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและเร่งรัดการควบคุมมลพิษ 
 4.สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ 
 5.ส่งเสริมและสร้างความตระหนักและจิตส านึกทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6.ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
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7.พัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
12. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
 1.ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน 
 2.กฎหมายและการยุติธรรม 
 

แผนพัฒนาจังหวัด 
วิสัยทัศน์(Vision)  การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
จากการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2558-2562  ในปี พ.ศ.2558 ได้น าข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญ

ซึ่งเป็นข้อมูลสภาพทั่วไปในหลายด้าน โดยมีข้อมูลบ่งชี้ที่ส าคัญ ผลการพัฒนาช่วงครึ่งแผนพัฒนาที่ผ่านมา การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปัญหาความต้องการของ
ประชาชน  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์อาเซียน และการ
ประเมินสภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการพัฒนา โอกาสในการพัฒนาในอนาคตของจังหวัด การวิเคราะห์จุดแข็ง 



จุดอ่อน โอกาส และข้อจ ากัด  เมื่อน าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ร่วมแล้ว จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)จังหวัด
ชัยภูมิ คือ 

      “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

ต าแหนง่การพัฒนา (Positioning) ของจังหวัดชัยภูม ิ
1.) เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยังยืน 
2.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ 
3.) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ 

พันธกิจ 
1.) พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
3.) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
4.) สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์รวม 
1.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
2.) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3.) ประชาชนมีคุณภาพ  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4.) สภาพพ้ืนที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่จังหวัด 
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ตัวชี้วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI) 

1.) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตร 
2.) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคอุตสาหกรรม 
3.) ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว 
4.) สัดส่วนของพ้ืนที่ป่าสมบูรณ์ต่อพ้ืนที่จังหวัดเพ่ิมขึ้น 
5.) จ านวนชุมชนที่ด าเนินการตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ  พ.ศ.2557-2561 

วิสัยทัศน์ 



  “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นแหลางผลิตอาหารพลังงาน
ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
 พันธกิจ 
  1.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
  3.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
  4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
  7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์หลัก 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4. เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 
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1. การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
2. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
4. มีระบบโลจิสติกส์ที่รองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชื่อมโยงประเทศสู่ประชาคม

อาเซียน 
5. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
6. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาด
และการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร 

  2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง 



   3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและองค์กรด้าน
การเกษตร 
   4. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
   6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   2. พัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
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   5. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง 
   7. พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัย 
   8. พัฒนาแหล่งน้ า 
   9. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลระบบความปลอดภัยในชีวิต ในทรัพย์สิน 
   10. ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชน 
   11.ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้การเมืองภาคพลเมืองในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   12.ส่งเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น 
1.ด้านนโยบายเร่งด่วน  

  1.1 สร้างศรัทธาให้กับประชาชน องค์กรภาครัฐ และองค์กรเอกชน ให้มีความเชื่อม่ันต่อการ
พัฒนา จริงใจ จริงจัง แก้ไขปัญหาต่าง ๆ และโปร่งใสในการบริหารต าบล ต่อองค์การบริหารส่วนต าบล 

  1.2 สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ กับประชาชน องค์กรภาครัฐ และองค์กร
เอกชน โดยยึดแนวทางการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

  1.3  สร้างความสามัคคีปองดองสมานฉันท์ภายในชุมชน และองค์การบริหารส่วนต าบล 

2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2.1 ก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลูกรัง ถนนหินคลุก ยกร่องพูนดิน ให้มี
คุณภาพเพียงพอต่อการสัญจร และขนส่งสิ่งของทางการเกษตร 

  2.2 ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค และเพ่ือการเกษตร โดยการขุดลอกคลองน้ า 
และก่อสร้างระบบประปาในชุมชน 

  2.3  ขยายเขตไฟฟ้าให้มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างรายทางในเขต
สาธารณะ 

3.นโยบายด้านสังคม 



  3.1 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในต าบล และประชาชนผู้มาเยี่ยม
เยือนโดยการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ต ารวจชุมชน อปพร. เป็นต้น 

  3.2  ต่อต้านยาเสพติด โดยการรณรงค์ให้ความรู้ในเรื่องของภัยและโทษ จัดการแข่งขันกีฬา
ต่อต้านยาเสพติดให้กับเยาวชน และประชาชนได้มีส่วนร่วมกิจกรรม 
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3.3  เสริมสร้างสุขภาพให้กับประชาชนในชุมชนให้แข็งแรง สดใสร่าเริง โดยประสานงานร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน เช่น วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ชมรมผู้สูงอายุ ชมรม อพม. ชมรม สปสช. เป็นต้น 

  3.4  จัดระบบสภาพแวดล้อมให้น่าอยู่น่าอาศัย และมีความปลอดภัย 
4. นโยบายด้านการศึกษา 
  4.1 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาภายในต าบล 
  4.2 สนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน โดยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และโรงเรียนอนุบาล

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
  4.3 สนับสนุนส่งเสริมการศึกษาระบบการศึกษานอกโรงเรียน 
5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม 
  5.1 จัดภูมิทัศน์ของต าบล สถานที่อยู่อาศัย สถานที่สาธารณะให้น่าอยู่อาศัย และน่าใช้งาน 
  5.2 ก าจัดขยะ และสิ่งปฏิกูลโดยขยายงานบริการก าจัดขยะให้ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 
  5.3 รักษาดูแล ปรับปรุงที่สาธารณะ และทรัพยากรธรรมชาติของต าบล 
  5.4 สร้างความปลอดภัยในเรื่องมลภาวะ 
  5.5 รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน 
  5.6 ดูแลปัญหาเรื่องแหล่งน้ าสาธารณะต่าง ๆ  
6. นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  6.1 ส่งเสริมแนวนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด าริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  6.2 ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรยั่งยืน เช่นการท านาปลูกข้าว  การท าไร่มันส าปะหลัง ไม่สนับสนุนให้

ท าอาชีพที่มีความเสี่ยง และก่อให้เกิดมลภาวะ 
  6.3 ส่งเสริมการท าอาชีพเสริม โดยสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในต าบลทั้งในด้านการเงินและ

วิชาการ 
  6.4 จัดสร้างปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง และจ าเป็นต่อการประกอบอาชีพให้พอเพียง 

และมีคุณภาพ เช่น ถนน  แหล่งน้ า ไฟฟ้า เป็นต้น 
  6.5 ส่งเสริมสหกรณ์  ให้มีการร่วมมือกันในระบบการผลิต และการจ าหน่าย 
  6.6 ส่งเสริมนโยบายประหยัดพลังงาน ทั้งในองค์กรภาครัฐ และครัวเรือน 
 7. นโยบายด้านศาสนา และวัฒนธรรม 

 7.1 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา และวัฒนธรรม 
 7.2 รักษา สืบทอดประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ 
 7.3 สนับสนุนส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้มีการอนุรักษ์ไว้ตลอดไป 
 7.4 ส่งเสริมศิลปะของท้องถิ่น 
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8. นโยบายด้านบริหาร 
  8.1 ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  8.2 การบริหารงานโดยความโปร่งใส และเป็นธรรมในเรื่องของโครงการ และงบประมาณ 
  8.3 การให้บริการมีความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอน และเท่าเทียม 
  8.4 ป้องกันปราบปรามการทุจริตให้หมดไปจากองค์กร เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมของคณะ
ผู้บริหาร  ข้าราชการ/พนักงาน และพนักงานจ้างภายในต าบล 
  8.5 ประสานงานและสนับสนุนกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ภายในต าบลให้มีบทบาทมากขึ้น 
  8.6 สร้างเสริมความสามัคคี และความสมานฉันท์ในองค์การบริหารส่วนต าบลและประชาชนในต าบล 
 

3.2 ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา    
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค  
บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการ
ให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ าส าหรับอุปโค บริโภคให้มีความ
สะอาดมากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ าตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ าให้แต่ละหมู่บ้าน 
  1.2 การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ  
  1.3 ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิมไฟฟ้า
ส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถงึพ้ืนที่ภายในต าบลบางเหรียง 
  1.4 การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ ากัดเซาะเนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ าไม่ทันท่วงที  เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน  คือ  
ก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในจุดที่มีน้ าท่วมขังและน้ ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจ า  
     1.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ภายในต าบล เช่น โทรศัพท์
สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถด าเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ  
ต้องการเนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะทาง  การขยายสัญญาณ  ฯลฯ  ความต้องการของประชาชน  คือ ต้องการใช้
บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมข้ึน 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่าง
เพียงพอ  ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
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  2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทางการเกษตรสูง  
แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความต้องการของประชาชน คือ 
ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 



  3.ด้านสาธารณสุข 
   3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการ
รักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกก าลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกันและควบคุม
โรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน 
          3.2  ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  คนชรา คนพิการอย่างทั่วถึง 
  4. ด้านการเมือง  การบริหาร 
   4.1 ขาดการท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบล  การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน  ผูน้ าท้องถิ่น  และสมาชิกยัง
ไม่ดีเท่าที่ควร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกท าความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนใน
ปัญหาต่างๆ ให้มากข้ึน 
              4.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและท่ัวถึง  ความต้องการ
ของประชาชน คือ  การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 
          5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   5.1 การศึกษางบประมาณยังไม่เพียงพอ  
    5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
   5.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  เพ่ือท าการเกษตร  เพราะประชาชนขาด
ความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ป้องกัน  บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในต าบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝัง  
สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในต าบล  เพ่ือประโยชน์  
และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วย
เทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT  
Analysis  การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่  จุดแข็ง  (Strength = S)  จุดอ่อน  (Weakness = W)  และ
ปัจจัยภายนอก  ได้แก่  โอกาส  (Opportunity = O)  และอุปสรรค  (Threat = T)  เป็นเครื่องมือ โดยผ่าน
กระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคีทั้งภาครัฐและภาคประชาชน  โดยสรุป ได้ดังนี้ 
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 (1)  จุดแข็ง  (S : Strength)    

   - มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน 
   - มีผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรหลากหลาย เช่น มันส าปะหลัง  ข้าว  อ้อย และข้าวโพด 
   -  มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น  6  ส่วนเพ่ือครอบคลุมการด าเนินงานในการ
ให้บริการประชาชน 
   -   ต าบลมีแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนสามปี  แผนการด าเนินงาน 
   -   มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับหน่วยราชการอื่นในพื้นที่ 



   -   มีการมอบอ านาจการตัดสินใจการบริหารงานให้แก่ผู้ปฏิบัติระดับรองลงมา 
   -   มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจ าทุกปี 
   -   บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
   -   มีการจัดท าประกาศสร้างจิตส านึกและจรรยาบรรยาบรรณพนักงานส่วนต าบล 
   -   มีศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจ าต าบล 
   -   มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษารองรับเยาวชนในพื้นที่ 
   -   มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลรองรับเด็กนักเรียนในพื้นที่ 
   -  มีการรายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเป็นประจ า 

-  มีกฎหมายที่ออกจากท้องถิ่นรองรับภารกิจต่างๆ 

  (2)  จุดอ่อน  (W : Weakness) 
   -   บุคลากรไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่ได้รับการถ่ายโอน 
   -   งบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาในเขตพ้ืนที่ 
   -   ขาดการวางระบบฐานข้อมูลที่ดี 
   -   การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึงครอบคลุมทุกพ้ืนที่ในเขตต าบล 
   -   ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นยังมีระดับต่ า 
   -   ตัวแทนของประชาชนยังไม่เข้าใจถึงบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง 
   -   ขาดการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในพ้ืนที่ 
   -  การผลิตในภาคการเกษตรกรรม  เช่น การส่งเสริมและการพัฒนาในด้านคุณภาพการ
ผลิต  ยังไม่ได้รับการส่งเสริมเท่าท่ีควร 
   -  มลพิษจากสิ่งแวดล้อม  โดยเกิดจากกระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม ส่วนใน
ด้านการเกษตรมีการใช้สารเคมีในปริมาณท่ีสูงเพื่อท าการเกษตร  ท าให้มีสารพิษตกค้างในอาหาร  ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน  คุณภาพดินและสิ่งแวดล้อม 
   -  ระบบสาธารณูปโภคไม่ทั่วถึง 
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  -  คุณภาพการศึกษาของประชาชน  ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควร รวมทั้งไม่สามารถปรับตัวให้รู้เท่าทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและวิทยากรสมัยใหม่ 
   -  การคมนาคมในหมู่บ้านและระหว่างหมู่บ้านไม่สะดวก 
   -  ขาดแหล่งกักเก็บน้ าและระบบชลประทานไม่เพียงพอ 
  (3)  โอกาส  (O : Opportunity) 
   -  รัฐบาลกระจายอ านาจและงบประมาณเพ่ือการพัฒนาให้กับองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่นมากข้ึน 
   -  รัฐต้องการเพ่ิมศักยภาพของชุมชน  เชื่อมโยงเป็นเครือข่าย  เป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  และอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  น าไปส่งการ
พ่ึงตนเอง  และลดปัญหาความยากจนอย่างบูรณาการ 
   -  รัฐมีนโยบายขยายพ้ืนที่ชลประทานและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทานผิวดิน  
โดยฟ้ืนฟูและขุดลอกแหล่งน้ าธรรมชาติ  รวมทั้งพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน  เพ่ือประโยชน์ในการปรับ
โครงสร้างภาคการเกษตร  การบรรเทาอุทกภัยและภัยแล้ง  ทั้งในพื้นที่ชุมชนเมืองและพ้ืนที่เกษตรกรรม 



   -  รัฐบาลส่งเสริมให้มีการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยอย่างมีบูรณาการและ
สอดคล้องต้องกันตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา  และสร้างระบบการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
   -  มีโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนที่  ท าให้เกิดการสร้างงานและรายได้ให้แก่ประชาชน 

  (4)  อุปสรรค  (T : Threat) 
   -   ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
   -   ภัยแล้งต่อเนื่อง 
   -   การอพยพแรงงาน 
   -   ประชาชนขาดความสนใจข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น 
   -   สาธารณูปโภค-สาธารณูปการยังไม่ทั่วถึง 
   -   ความยากจนของชุมชนชนบท 
   -  ราคาน้ ามันเชื้อเพลิงรวมทั้งราคาปัจจัยการผลิตในภาคเกษตรกรรมมีราคาสูงขึ้น ส่งผล
กระทบต่อต้นทุนการผลิตและคุณภาพการผลิต 
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วิสัยทัศน์ (Vision) และพันธกิจ (mission) การพัฒนาท้องถิ่น  
วิสัยทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 “  โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม   ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง ” 
พันธกิจ 
 1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 3. ให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 4. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 5. ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
 6. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 7.  คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8.  ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 9. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล  
 10. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 
 หมายถึง  การระบุสภาพการณ์ให้ส าเร็จ  (ท าเพ่ือให้เกิดอะไร  ถึงจะบรรลุวิสัยทัศน์)  องค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกเริงรมย์  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาไว้ดังนี้ 

1.  เพ่ือให้ต าบลโคกเริงรมย์เป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    



2.  มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  3. ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
  4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดีของต าบล 
  5.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมท า  และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
  6. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลโคกเริงรมย์ได้รับการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู 
  7. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    8. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
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3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์จังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 
    วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูมิ 
        วิสัยทัศน์      
      “เมืองคุณภาพด้านสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

      ต าแหน่งการพัฒนา (Positioning) ของจังหวดัชัยภูม ิ
1.) เป็นเมืองเกษตรกรรมก้าวหน้าและยังยืน 
2.) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศท่ีมีคุณภาพ 
3.) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นคุณภาพ 

      พันธกิจ 
1.) พัฒนาผลิตภาพการผลิตภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืนรองรับการเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
2.) พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพ่ือสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
3.) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์และยั่งยืน 
4.) สร้างสังคมอยู่ดีมีสุข เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์รวม 
1.) ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
2.) รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 
3.) ประชาชนมีคุณภาพ  ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4.) สภาพพ้ืนที่ป่าคงความอุดมสมบูรณ์และมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพ้ืนที่จังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชัยภูม ิ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้างมูลค่าเพ่ิม 
อย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที ่4 พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ   พ.ศ.2557-2561 

   วิสัยทัศน์ 
  “เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติและวัฒนธรรมเป็นแหลางผลิตอาหารพลังงาน
ทดแทนส าคัญ และเป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน” 
 พันธกิจ 
  1.ส่งเสริมการพัฒนาการศึกษา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.พัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 
  3.พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถภาคการเกษตร 
  4. พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
  5. ส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
  6. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและรองรับการเจริญเติบโตของจังหวัด 
   7. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8. บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
 เป้าประสงค์หลัก 

1. เด็ก เยาวชน และประชาชนของจังหวัดชัยภูมิได้รับการศึกษาท่ีมีคุณภาพ 
2. ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบสานคุณค่า 
3. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง 
4.  เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น 

5.  การท่องเที่ยวของจังหวัดชัยภูมิได้รับความนิยมเพ่ิมสูงขึ้น 
7. เป็นแหล่งสร้างพลังงานทดแทนที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
8. ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
9. มีระบบโลจสิติกส์ทีร่องรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและเชือ่มโยงประเทศสู่ประชาคมอาเซียน 
10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟู 
11. มีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 
 ยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาคณุภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านการเกษตร 



 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการ
เชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมและยั่งยืน 

    ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร 

  2. สนับสนุนอุตสาหกรรมทางการเกษตรและตลาดกลาง 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรแก่เกษตรกรและองค์กรด้าน
การเกษตร 
   4. ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
   5. พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต 
   6. พัฒนาทรัพยากรทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพสมดุลและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
แนวทางการพัฒนา 1. สนับสนุนให้เยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษาได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
   2. พัฒนาคุณภาพของศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน 
   3. เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 

4. ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมและจริยธรรมในการด ารงชีวิต 
   5. ส่งเสริมระบบการเรียนการสอนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   6.พัฒนาระบบการคมนาคมขนส่ง 
   7. พัฒนาระบบการสื่อสารให้ทันสมัย 
   8. พัฒนาแหล่งน้ า 
   9. ส่งเสริมและพัฒนาการดูแลระบบความปลอดภัยในชีวิต ในทรัพย์สิน 
   10. ส่งเสริมประชาธิปไตยชุมชน 
   11.ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้การเมืองภาคพลเมืองในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
   12.ส่งเสริมระบบการจัดการขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
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3.4 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ พ.ศ.2559-2563 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

2.พัฒนาการท่องเที่ยวให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน 

 

3.บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
อย่างยั่งยืน 

 

๑.พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต การจัดการสินค้าและบริการ
สร้างมูลค่าเพิ่มอย่าง มี
ประสิทธิภาพและยั่งยืน 

4.การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาด้านสาธารณะ
และโครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาการเกษตร สนับสนุน
สาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

การพัฒนาด้านการเมืองการ
บริหาร 

-เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนรุักษ์
ขนบธรรมเนียม ภูมิปญัญา ประเพณี 
วัฒนธรรมอันดีของต าบล 
-ส่งเสริมการกีฬาภายในต าบล 
 

เพื่ออนรุักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและดูแล
สิ่งแวดล้อมภายในต าบลโคกเรงิรมย ์

1.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ต าบล 

เพื่อให้ต าบลโคกเรงิรมย์   เป็น
เมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ัน
พื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 

แนวทางการพัฒนา 1.ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาถนน ท่อระบายน้ า ขุดลอก
คลอง  สะพานและโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็น 
2.ก่อสร้างและบ ารุงรักษาระบบประปา 
3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 

1.ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาด้านการเกษตร และปศุสัตว ์
3.เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 
4.การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
5.ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
6.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน .การป้องกัน
บรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.การจัดการและสนับสนุน
การศึกษา 
2.ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  
ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3.ส่งเสริมการกีฬาและ 
นันทนาการ 
 

1.ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและดแูล
สิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
บางเหรียง 
2.จัดการระบบบ าบัด และก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 

1.ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง
การปกครอง 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
3.การปรับปรุงและพัฒนา
บุคลากร 

ผลผลิต/โครงการ 1. ก่อสร้างถนน/ปรับปรุงซ่อมแซม/
บุกเบิกถนน 
2.ก่อสร้างท่อระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม 
เขื่อน ฝาย สะพาน 
3.ขุดลอกคลอง คูระบายน้ า บ่อน้ าตื้น 
4..ก่อสร้าง/ปรับปรุงระบบประปา
หมู่บ้าน 
5.ขยายเขตประปา 
6.ขยายเขตไฟฟ้า 
7.ติเพ่ิมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ 

1.ฝึกอบรมอาชีพเสริม 
2.ส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพและการจัดจ้ัง 
วิสาหกิจชุมชน 
3..ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ 
4.การเพ่ิมศักยภาพผู้น าชุมชน 
5. ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาและแผน
ชุมชน 
6.สงเคราะห์เด็ก สตรี  ผู้สูงอายฯุลฯ เช่น 
สงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ   
7.รณรงค์ป้องกันโรค 
8.การควบคุมโรคติดต่อ 
9.การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
10.กิจกรรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
11.การแก้ไขปัญหายาเสพติด 
12.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
13. การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
14.งานอ่ืนๆ 

1อุดหนุนเก่ียวกับการศึกษาภายใน
ต าบล 
2.ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
ภายในต าบล 
3. การจัดงานวันส าคัญต่างๆ/อุดหนุน
หน่วยงานอ่ืน 
4.การจัดงานประเพณี วัฒนธรรม
ท้องถิ่น 
5..ส่งเสริมการออกก าลังกายให้
ประชาชนภายในต าบล 
6.สนับสนุนการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
7.งานอ่ืนๆ 
 

1.การส่งเสริม สนับสนุน
รณรงค์การอนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.การบริหารการจัดการขยะ
ภายในต าบล   
3.งานอ่ืนๆ 

1.ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรม
ที่เก่ียวข้องกับระบบการ
ปกครอง 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการ
จัดเก็บภาษี 
3.จัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็น เช่น 
รถรถขยะ รถบรรทุกน้ าฯลฯ 
4.การฝึกอบรม 
5.ศึกษาดูงาน 
6.งานอ่ืนๆ 
 

1. เพิ่มประสิทธิและศักยภาพการ
ผลิตภาคเกษตร 
1.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคอุสาหกรรม 
1.3การเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพของสินค้าและบริการ 

2.1ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
แหล่งท่องเท่ียวให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
2.2 ส่งเสริมการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวใน
และต่างประเทศ 
2.3 ส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้มีศักยภาพในการ
บริหารจัดการการท่องเท่ียวให้
เกิดความสมดุลและยั่งยืน 

3.1 การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 การพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ 
3.3 การเตรียมความพร้อมเพื่อ
รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

4.1 การพัฒนาสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
4.2 การพัฒนาการศึกษา 
4.3 การพัฒนาสาธารณสุข 
4.5 การบริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
4.6 การรักษาความมั่นคง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.การพัฒนาคน 5. การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

4. การพัฒนาด้าน
การท่องเที่ยว 

3. การพัฒนา
ด้านการเกษตร 

2. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

6.ทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

7.พลังงานทดแทน
และการอนุรักษ์
พลังงาน 

8.การบรหิาร
จัดการแบบ 
ธรรมาภิบาล 
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บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์  มีดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Strategy  Map 

วิสัยทัศน์           โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม  ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 

พันธกิจ 

เป้าประสงค์ 

ยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพัฒนา 

1.จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพื้นที่  7. คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 8.ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.ให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า   9.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
4.บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  10. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความ 
5.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญา และวัฒนธรรม เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
อันดีของต าบล     
6. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
       
 สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  
      

1.เพื่อให้ต าบลบางเหรียงเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ัน 5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า และแก้ไขปัญหาภายในชุมชน 
พื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    ของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
2.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัย  
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน    6.ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลบางเหรียงได้รับการอนุรักษ์ ฟื้นฟู 
3.ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 7.ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา อนุรักษ์ ขนบธรรมเนียม        8.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  
ภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถ่ิน และกีฬา                    สามารถตองสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
    

1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง 
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา
ถนน ท่อระบายน้ า  
ขุดลอกคลอง  สะพาน
และโครงสร้างพื้นฐาน
ท่ีจ าเป็น 
2.ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบประปา 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้า
สาธารณะ 

1.ส่งเสริมอาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่ประชาชน 
2.ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนา
ด้านการเกษตร ประมง และ
ปศุสัตว์ 
3.เสริมสร้างชุมชนให้มีความ
เข้มแข็ง 
4.การสงเคราะห์คุณภาพชีวิต
เด็ก สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ
ผูป้่วยเอดส์ 
5.ส่งเสริมให้ความรู้ รณรงค์
การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
6การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน  .การ
ป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัยและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

การพัฒนาด้าน
สาธารณะและ

โครงสร้างพื้นฐาน 

การพัฒนาการ
เกษตร  สนับสนุน
สาธารณสุขและ

ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 

ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้าน
การเมืองการ 

บริหาร 

1.การจัดการสนับ 
สนุนการศึกษา 

2.ส่งเสริมกิจกรรม
ทางศาสนา 
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3.ส่งเสริมการกีฬา
และนันทนาการ 
 

1.ส่งเสริม อนุรักษ์  
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.จัดการระบบ
บ าบัดและก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล 

1.ส่งเสริม
สนับสนุน
การเมืองการ
ปกครอง 
2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการ 
3.การปรับปรุง
และพัฒนา
บุคลากร 



ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
  แนวทางการพัฒนา 1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน  ท่อระบายน้ า ขุดลอกคลอง  
                                           สะพาน และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น 
     2. ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา 
     3. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ     
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน 

   2. ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร และปศุสัตว์ 
   3. เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 

                                        4. การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและ 
                                            ผู้ป่วยเอดส ์
    5. ส่งเสริมให้ความรู้  รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    6. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันบรรเทา 
                                              สาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนา 1. การจัดการและสนับสนุนการศึกษา 
     2. ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น 

3.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   2. จัดการระบบบ าบัด และก าจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
 แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง 
     2. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการ 
     3. การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
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รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา         
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐาน 
พันธกิจ 
1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
2. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
3. ให้มีการบ ารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ า  
เป้าประสงค์ 
ต าบลโคกเริงรมย์เป็นเมืองน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 



ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล   
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1. ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน  
ท่อระบายน้ า ขุดลอกคลอง  สะพาน และ
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็น 

1.จ านวนถนนที่เพ่ิมขึ้น 
2.จ านวนถนน ท่อระบายน้ า ฯลฯ ทีไ่ด้รับการ
บ ารุงรักษา 

2.  ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา   จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บ ารุงรักษา 
3.  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ จ านวนไฟฟ้าสาธารณะภายในต าบลที่เพ่ิมขึ้น 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส่วนโยธา 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง  
                                            มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาการเกษตร  สนับสนุนสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
พันธกิจ 
1.บ ารุงส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
2.ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ..ศศ. . 25255599  --  25256633                                      องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์โคกเริงรมย์        4848  
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลโคกเริงรมย์เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้แก่ประชาชน  จ านวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบ

อาชีพเสริม 
ส่งเสริมสนับสนุน พัฒนาด้านการเกษตร และปศุสัตว์
   

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุน พัฒนาอาชีพด้านเกษตร และปศุสัตว์   

เสริมสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

การสงเคราะห์คุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส คนพิการและผู้ป่วยเอดส์   

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก  สตรี  คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

ส่งเสริมให้ความรู้  รณรงค์การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของประชาชน   

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับ
ค าแนะน า  ส่งเสริมให้ความรูเ้สริมสร้างคุณภาพชีวิต  



การรกัษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการแก้ไขปัญหายา 
เสพติด 

 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับความ
ปลอดภัยในการด าเนินการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
และการแก้ไขปัญหายาเสพติด   

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด  ส่วนการศึกษาฯ   ส่วนสาธารณสุขฯ และส่วนสวัสดิการสังคม 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าและบริการสร้าง  
                                            มูลค่าเพ่ิมอย่าง มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
พันธกิจ 
ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
เป้าประสงค์ 
ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการ ส่งเสริม  บริหาร
จัดการอย่างเหมาะสม 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ..ศศ. . 25255599  --  25256633                                  องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์โคกเริงรมย์          4949  
 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึน 
2. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
3. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม ดูแลคุณภาพชีวิต 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
การจัดการและสนับสนุนการศึกษา ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 

จัดการคุณภาพการศึกษา  
ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา  ประเพณีและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี  ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    ส่วนการศึกษาฯ    
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 
              ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



พันธกิจ 
คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟูเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จัดการระบบบ าบัด  และก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล ระดับความส าเร็จของประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ขยะ สิ่งปฏิกูล  

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส่วนสาธารณสุขฯ    
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ..ศศ. . 25255959  --  25256633                                    องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์โคกเริงรมย์          5500  
 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมสี่วนร่วมอย่างยั่งยนื 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 6 ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
พันธกิจ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
เป้าประสงค์ 

1. ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
ส่งเสริมสนับสนุนการเมืองการปกครอง จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี

ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง  
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ

ที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  
การปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   

 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักงานปลัด  ส่วนการศึกษาฯ ส่วนโยธา ส่วนการคลัง ส่วนสาธารณสุขฯ และ
ส่วนสวัสดิการสังคม   



ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคน 

                   ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล 
 
 
 
 



แแผนยุผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พทธศาสตร์การพัฒนา  พ..ศศ. . 25255599  --  25256633                                                                                                                                                                            องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์โคกเริงรมย์              5511  
 

          ยท.04 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์ 

พ.ศ.2559-2563 

ความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท.
ในเขตจังหวดั 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดั
ระดับ

เป้าประสงค ์
(ตัวช้ีวัด
รวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบั 

กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิด 
ชอบ 

หน่วย 
สนับสนุน 
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1.พัฒนาขีด
ความสามารถใน
การผลิต การ
จัดการสินค้าและ
บริการสร้าง                                             
มูลค่าเพิ่มอย่าง มี
ประสิทธภิาพและ
ย่ังยืน 

2.การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชวีิต
ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

การพัฒนาด้าน
สาธารณะและ
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ต าบลโคก
เริงรมย์ 
เป็นเมอืงน่าอยู่ 
มีระบบ
สาธารณูปโภค 
ขั้นพื้นฐาน
ครอบคลุมทั่วถึง 

ร้อยละที่
เพิ่มขึน้ของ
การพัฒนาสา
ธารณูป 
โภคขั้น
พื้นฐาน
ภายในต าบล 
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5 

1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง  
ซ่อมแซม  
บ ารุงรักษาถนน ทอ่
ระบาย ขุดลอก
คลอง สะพานและ
โครงสร้างพืน้ฐานที่
จ าเป็น 
 
 
 
 
 
2. ก่อสร้างและ
ปรับปรุงระบบ
ประปา 

1.จ านวนถนน
ที่เพิ่มขึ้น 
2.จ านวนถนน 
ท่อระบายน้ า 
ฯลฯ ที่ได้รับ
การบ ารุงรกัษา 
 
 
 
 
 
 
จ านวนระบบ
ประปาที่ได้รับ
การก่อสร้าง/
บ ารุงรักษา 

ปีละ2 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 1โครงการ 

1. ก่อสร้าง
ถนน/ปรับปรุง
ซ่อมแซม/
บุกเบิกถนน 
2.ก่อสร้างทอ่
ระบายน้ า ทอ่
ลอดเหลี่ยม 
สะพาน 
3.ขุดลอกคลอง 
คูระบายน้ า บ่อ
น้ าตื้น 
4.งานอืน่ๆ 
1.ก่อสร้าง/
ปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
2.ขยายเขต
ประปา 

ส่วน
โยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วน
โยธา 

ส านัก 
งานปลัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านัก 
งานปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดั
ระดับ

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการ

ตัวชี้วดัระดบั 
กลยุทธ ์

ความก้าว 
หน้าของ

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 59 60 61 62 63 



ยุทธศาสตร์
จังหวัด 

จังหวัด เป้าประสงค ์
(ตัวช้ีวัดรวม) 

พัฒนา เป้าหมาย  
 

     2 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 

8 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

3.พัฒนาระบบ
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 
 

จ านวนไฟฟ้าสาธารณะ
ภายในต าบลที่เพิ่มข้ึน 
 
 
 
 

ปีละ 2 
โครงการ 
 
 
 
 

1.ขยายเขต
ไฟฟ้า 
2.ติดต้ังไฟฟ้า 
สาธารณะ 

ส่วนโยธา 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 

1.พัฒนาขีด
ความสามารถ
ในการผลิต การ
จัดการสินค้า
และบรกิาร
สร้าง                 
มูลค่าเพิ่มอย่าง 
มีประสทิธิภาพ
และย่ังยืน 
2.การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.การพัฒนาคน 
2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนาการ
เกษตร  
สนับสนุน
สาธารณสขุและ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต 

ประชาชน
ภายในต าบล
มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดแีละ
สังคมน่าอยู่ 

ระดับ
คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน
ภายในต าบล
เพิ่มขึน้อย่าง
ต่อเนื่อง 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

50 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

1. ส่งเสรมิ
อาชีพและเพิ่ม
รายได้ให้แก่
ประชาชน 
 
 
 
 
 
2. ส่งเสริม
สนับสนุน พัฒนา
ด้านการเกษตร 
และปศุสัตว์ 
 

จ านวนประชาชนที่มี
รายได้เพิ่มขึน้จาก
การประกอบอาชีพ
เสริม 
 
 
 
 
 
จ านวนทีเ่พิ่มขึน้ของ
ประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุน  
พัฒนาด้าน
การเกษตร   ปศุสัตว ์

ปีละ 10 คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 10 คน 

1.ฝึกอบรม
อาชีพเสริม 
2.ส่งเสริม
การรวมกลุ่ม
อาชีพและ
การจดัจั้ง 
วิสาหกิจ
ชุมชน 
3.งานอืน่ๆ 
1.ส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์
ประเภท
ต่างๆ 
2.งานอืน่ๆ 

ส านักงาน
ปลัด/ ส่วน
สวัสดิการ
สังคม 
 
 
 
 
 

ส านักงาน
ปลัด 

 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  พ..ศศ. . 25255599  --  25256633                                                                                                                                                                                      องค์การบริหารส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกเริงรมย์โคกเริงรมย์          5533  
 

ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์
ตามพันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบั 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย

รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

     1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
50 

3.เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การสงเคราะห์
คุณภาพชีวิตเด็ก 
สตรี คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  คน
พิการและผู้ปว่ย
เอดส ์
 
 
 
 
 

จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของกิจกรรมที่
ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้ชุมชน 
 
 
 
 
 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ านวน เด็ก  
สตรี  คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการและผู้ปว่ย
เอดส ์ที่ได้รับ
การสงเคราะห์ 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 10/ป ี

1.การเพิ่มศักยภาพ
ผู้น าชุมชน 
2. ส่งเสริม
กระบวนการมีส่วน
ร่วมของประชาชน
ในการจัดท า
แผนพัฒนาและ
แผนชุมชน 
3.งานอื่นๆ 
 
 
1.สงเคราะห์เด็ก 
สตรี  ผู้สูงอายุฯลฯ 
เช่น สงเคราะห์เบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอาย ุ ผู้
พิการ   
2.งานอื่นๆ 

ส านักงานปลัด 
ส่วนการศึกษา 
ส่วน
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนสวัสดิการ
สังคม 
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ความ ยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร ์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วดัระดบั ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว ตัวชี้วดัระดบั ความ โครงการ/ หน่วย หน่วย



เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

อปท.ในเขต
จังหวัด 

อปท. ตามพันธกิจ เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

59 60 61 62 63 ทางการพัฒนา กลยุทธ ์ ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

กิจกรรม รับผิดชอบ สนับสนุน 
 
 

     20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 

4.ส่งเสริมให้ความรู้ 
รณรงค์การ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
5. การป้องกัน
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ านวน
ประชาชนที่
ได้รับค าแนะน า  
ส่งเสริมให้ความรู้
เสริมสร้าง
คุณภาพชีวิต 
 
 
 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ านวน
ประชาชนที่
ได้รับการดูแล
เกี่ยวกบัความ
ปลอดภัย การ
ป้องกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัยและการแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 

 ร้อยละ 20/ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ 20/ป ี
 
 

1.รณรงค์ป้องกัน
โรค 
2.การควบคุม
โรคติดต่อ 
3.การรักษา
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 
4.งานอื่นๆ 
1.กิจกรรม
ป้องกัน 
บรรเทาสาธารณ
ภัย 
2.การแก้ไข 
ปัญหายาเสพติด 
3.การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย 
4. การแข่งขันกีฬา
ต้านยาเสพติด 
5. งานอื่นๆ 

ส านักงานปลัด 
ส่วนสาธารณสุข 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
ส่วนการศึกษา 
ส่วนสาธารณสุข 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบั 

กลยุทธ ์

ความ 
ก้าวหน้าของ
เป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 
 

1.การพัฒนาคน 
2.การพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

การพัฒนา
การศึกษา  
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ระบบการศึกษา  
ขนบธรรมเนียม 
ภูมิปัญญา 
ประเพณีอันดี
ของต าบลได้รับ
การบริหาร
จัดการอย่าง
เหมาะสม 

1. ระบบ
การศึกษาได้รับ
การพัฒนาและมี
คุณภาพที่เพิ่มขึ้น  
 
 
 
 
 
2.ขนบธรรมเนียม  
ประเพณี  
วัฒนธรรม
ท้องถิ่นได้รับการ
อนุรักษ์ สืบสาน 

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
1 

40 
 
 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
2 

60 
 
 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
3 
 

80 
 
 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
4 

100 
 
 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
5 

1.การจัดการและ
สนับสนุน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
 
2.ส่งเสริมกิจกรรม 
ทางศาสนา  
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
 
3.ส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของจ านวน
นักเรียนที่ได้รับ
การส่งเสริม  
จัดการคุณภาพ
การศึกษา  
 
 
 
ร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของ
จ านวนประชาชนท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมประเพณี
ศาสนา  และ
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
จ านวนท่ีเพิ่มข้ึนของ
กิจกรรมท่ีส่งเสริม  
สนับสนุนกีฬาและ
นันทนาการเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ท้องถ่ิน 

ร้อยละ 20/ป ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ20/ป ี
 
 
 
 
 
ปีละ 1 
โครงการ 

1อุดหนุน
เกี่ยวกบั
การศึกษาภายใน
ต าบล 
2.ส่งเสริมและ
สนับสนุน
การศึกษาภายใน
ต าบล 
3. งานอื่นๆ 
1. การจัดงานวัน
ส าคัญต่างๆ/อุดหนุน
หน่วยงานอ่ืน 
2.การจัดงานประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถ่ิน 
3.งานอ่ืนๆ 
1.ส่งเสรมิการ
ออกก าลังกายให้
ประชาชนภายใน
ต าบล 
2.สนับสนุนการ
แข่งขันกีฬาต่างๆ
3.งานอื่นๆ 

ส่วนการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
ส่วนการศึกษา 
 
 
 
 
ส่วนการศึกษา 

ส านักงาน
ปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบั 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

บริหารจัดการ
ทรัพยากร      
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมแบบ
มีส่วนร่วมอย่าง
ย่ังยืน 

ทรัพยากรและ
สิ่งแวดลอ้ม 
 

การพัฒนา
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและดู
สิ่งแวดล้อม
ภายในต าบล
ได้รับการบริหาร
จัดการอย่าง
เหมาะสม 

ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม
ภายในต าบล
ได้รับการจัดการ 
ดูแล  อนุรักษ์
และฟื้นฟูเพิ่มขึ้น 

1 
 
 
 
 
 
 
5 

2 
 
 
 
 
 
 
10 

3 
 
 
 
 
 
 
15 

4 
 
 
 
 
 
 
20 

5 
 
 
 
 
 
 
25 

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
2. จัดการระบบ 
บ าบัดและก าจัด
ขยะมูลฝอย สิ่ง
ปฏิกูล 
 

จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของกิจกรรม 
ที่ส่งเสริม  
อนุรักษ์ ฟื้นฟ ู
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
ระดับ
ความส าเร็จของ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการขยะและ
สิ่งปฏิกูล 
 
 
 

ปีละ 1 โครงการ 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ5/ป ี

1.การส่งเสริม 
สนับสนุนรณรงค์
การอนุรักษ ์ดูแล
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
2.งานอื่นๆ 
1.การบริหารการ
จัดการขยะ
ภายในต าบล   
2.งานอื่นๆ 

ส่วน
สาธารณสุข 
 
 
 
 
 
ส่วน
สาธารณสุข 

ส านักงาน
ปลัด 
 
 
 
 
 
ส านักงาน
ปลัด 
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ความ
เชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์

จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 

ยุทธศาสตร ์
อปท. 

เป้าประสงค์ตาม
พันธกิจ 

ตัวชี้วดัระดบั
เป้าประสงค ์
(ตัวชี้วัดรวม) 

ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา ตัวชี้วดัระดบั 

กลยุทธ ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย 

โครงการ/
กิจกรรม 

หน่วย
รับผิดชอบ 

หน่วย
สนับสนุน 

 
 

59 60 61 62 63 

การพัฒนา
สังคมและ
คุณภาพชีวิต
ตามหลัก
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.การพัฒนาคน 
2.การบริหาร
แบบ           
ธรรมาภิบาล 

การพัฒนา
ด้านการเมือง
การบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ชุมชนเข้มแข็ง  
ร่วมคิด ร่วมท า 
แก้ไขปัญหาภายใน
ชุมชนของตนเองได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
2.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการ
องค์กรให้มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว
ตอบสนองความ
ต้องการของ
ประชาชนได้ตรง
ตามวัตถุประสงค์   
 
 
 
 

1. ชุมชนมี
ศักยภาพเข้มแข็ง
ขึ้น 
2.ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการของ
องค์กรเพิ่มขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 

40 
 
 
 
 
 
 
40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 

60 
 
 
 
 
 
 
60 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 
 

80 
 
 
 
 
 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 
 
 
 

100 
 
 
 
 
 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 

1.ส่งเสริมสนับสนุน
การเมืองการ
ปกครอง 
 
 
 
 
2. เพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
3.การปรับปรุงและ
พัฒนาบุคลากร 
 

จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชนที่
มีส่วนร่วมใน
กิจกรรมส่งเสริม
และสนับสนุน
การเมืองการ
ปกครอง 
จ านวนที่เพิ่มขึ้น
ของประชาชน
และผู้มาติดต่อ
ราชการที่พึง
พอใจต่อ
ประสิทธิภาพ
การบริหาร
จัดการองค์กร 
 
 
ร้อยละที่เพิ่มขึ้น
ของบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

ปีละ 20 คน 
 
 
 
 
 
 
ปีละ 20คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ร้อยละ2/ปี  
 
 
 

1.ส่งเสริม  
สนับสนุน
กิจกรรมที่
เกี่ยวขอ้งกับ
ระบบการ
ปกครอง 
2.งานอื่น 
1.เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ระบบการจัดเกบ็
ภาษ ี
2.จัดหาครุภัณฑ์
ที่จ าเป็น เช่น รถ
รถขยะ 
รถบรรทุกน้ า
ฯลฯ 
3.งานอื่นๆ 
1.การฝึกอบรม 
2.ศึกษาดูงาน 
3.งานอื่นๆ 

ส านักงานปลัด 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
ส่วนการคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส านักงานปลัด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ส่วนโยธา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ส่วนการ
คลัง 
 

  
       



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


