
  
 

ส�วนที่  ๔  
สรุปยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนา 

 

  ยุทธศาสตร�และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตําบลดอนหวาย ภายใต�แผนยุทธศาสตร�การ
พัฒนา (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2560) เป*นการกําหนดว+าในอนาคตเทศบาลตําบลดอนหวาย  จะเป*นไปในทิศทางใด 
และเป*นเครื่องมือกําหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาตําบลสามป3 (พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2560 )  ว+ามีความ
สอดคล�องกับวัตถุประสงค�การพัฒนาเทศบาลตําบลเพียงใด  โดยมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
 

4.1  วิสัยทัศน�การพัฒนาเทศบาลตําบลดอนหวาย 
         “ การบริหารจัดการท่ีดี มีความโปร�งใส ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจชุมชน 
  การมีส�วนร�วมของประชาคม  โดยยึดหลักประชาชนเป*นศูนย,กลางในการพัฒนา” 
 
4.2 ยุทธศาสตร�ของเทศบาลตําบลดอนหวาย 

  เพ่ือให�การดําเนินงานพัฒนาบรรลุวิสัยทัศน�ของเทศบาลตําบลดอนหวาย  จึงได�กําหนด
ยุทธศาสตร�หลักท่ีจะดําเนินการให�ประสบความสําเร็จรวม  8  ยุทธศาสตร� และมีแนวทางการพัฒนาเทศบาล
ตําบลดอนหวาย  จํานวน  37  แนวทาง   ซ่ึงเป*นการสนับสนุนยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดในบรรลุ
เป?าประสงค�ดังนี้ 
   

1. พัฒนาการท�องเท่ียว 
แนวทางการพัฒนา 

1.1  พัฒนารายได�จากการจัดกิจกรรมการท+องเท่ียวเชิงนิเวศน�  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี       
       ท�องถ่ิน  ภูมิปDญญาท�องถ่ิน  วัฒนธรรมอันดีของท�องถ่ิน   การเป*นศูนย�กลางของการ    
       ฝGกอบรมสัมมนา  กีฬาเพ่ือการท+องเท่ียวและนันทนาการ 
1.2  สนับสนุนและส+งเสริมให�มีการปรับปรุงและพัฒนาแหล+งท+องเท่ียวด�านศาสนา         
       โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  ศิลปวัฒนธรรมและแหล+งท+องเท่ียวเชิงนิเวศน� 
1.3  ค�นหาและพัฒนาแหล+งท+องเท่ียวใหม+ 
1.4  พัฒนาสาธารณูปโภค  สาธารณูปการเข�าแหล+งท+องเท่ียวและป?ายบอกทาง 
1.5  การเพ่ิมศักยภาพสินค�าและบริการ / การประชาสัมพันธ�แหล+งท+องเท่ียว 

 
 2.  การบริหารราชการตามหลักการบริหารบ)านเมืองท่ีดี 
     แนวทางการพัฒนา 
  2.1   ส+งเสริมศักยภาพของท�องถ่ินในทุก ๆ ด�าน  ตามหลักการบริการจัดการท่ีดี 

2.2   ส+งเสริมการกระจายอํานาจถ+ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู+องค�กรปกครองส+วน   
        ท�องถ่ิน  
2.3  การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรให�มีความเหมาะสมสอดคล�อง 
2.4  ส+งเสริมประชาธิปไตยและการมีส+วนร+วมของภาคประชาชน 
 
 

 



  
 

 3. เสริมสร)างความสามารถทางเศรษฐกิจและบรรเทาป1ญหาความยากจน 
     แนวทางการพัฒนา 
  3.1  ส+งเสริมกิจการพาณิชย�และลงทุน / ตลาดเพ่ือการพาณิชย� 

3.2  เสริมสร�างเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
3.3  ส+งเสริมอาชีพ / พัฒนาสินค�าชุมชน /ตลาดชุมชน / ร�านค�าชุมชน 
3.4  สร�างความเข�มแข็งด�านการเกษตรกรรม / สินค�าชุมชน 
3.5  เสริมสร�างภูมิปDญญาท�องถ่ิน 

 
 4. การอนุรักษ�และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดล)อมให)เกิดความสมดุลอย�างย่ังยืน 
     แนวทางการพัฒนา 

4.1  การจัดการสิ่งแวดล�อมและมลพิษต+างๆ ในท�องถ่ินและชุมชน 
4.2  การกําจัดมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและน้ําเสีย  ในชุมชนและท�องถ่ิน 
4.3  การจัดการ  การบํารุงรัก  และการเพ่ิมพ้ืนท่ีปOาไม�  การใช�ประโยชน�จากปOาไม�  ท่ีดิน  

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 
4.4  การสนับสนุนและรณรงค�ประชาสัมพันธ�ให�ท�องถ่ินรักษ�สิ่งแวดล�อมและการประหยัด 

พลังงาน 
 
 5. การพัฒนาด)านโครงสร)างพ้ืนฐาน   
      แนวทางการพัฒนา 

5.1  การจัดให�มีและบํารุงรักษาทางบก  ทางน้ํา  และทางระบายน้ําและการปรับปรุง
บํารุงรักษาในเขตชุมชนและท�องถ่ิน 

5.2  การสาธารณูปโภคและการก+อสร�างอ่ืน ๆ  
5.3  การก+อสร�างและบํารุงรักษาทางบกและทางน้ําท่ีเชื่อมต+อระหว+างองค�กรปกครองส+ว

ท�องถ่ินอ่ืน ๆ 
5.4  การผังเมืองของท�องถ่ินและผังเมืองรวมของจังหวัด 

 
 6.  สร)างสังคมให)มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 
       แนวทางการพัฒนา 
  6.1  การจัดการศึกษา 
                                6.1.1 ส+งเสริมสนับสนุนการจัดการจัดการเรียนรู�ท่ีเน�นผู�เรียนเป*นสําคัญโดยบูรณา             
                                        การกับการศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรมท�องถ่ิน 

             6.1.2 ส+งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให�มีความพร�อมท้ังทางกายภาพและใช�   
                     เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู�เรียน 

          6.1.3 ส+งเสริมและพัฒนาครูและบุคลากรให�เป*นมืออาชีพ   และยกวิทยฐานะให� 
                  สูงข้ึน 

                       6.1.4  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช�โรงเรียนเป*นฐาน 
                                           6.2  การสังคมสงเคราะห�  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา                  
                                                  ผู�ด�อยโอกาส  และผู�ติดเชื้อ HIV  จัดให�มีและเพ่ิมศักยภาพศูนย�พัฒนาเด็ก 



  
 

                    6.3  การสนบัสนุนส+งเสริมความเป*นเลิศด�านกีฬา  กีฬาแห+งชาติ  และการสนับสนุน    ส+งเสริม
กีฬานานาชาติ  

6.4  การป?องกันและบรรเทาสาธารณภัย / ลดอุบัติเหตุจราจรทางบก / ทางน้ํา   สุขภาพ       
      ประชาชน 
6.5  การสาธารณสุข  การสร�างสุขภาพ  การรักษาพยาบาลการป?องกันและควบคุม 
      โรคติดต+อ / โรคระบาดและโรคไม+ติดต+อ  การฟTUนฟูสุขภาพของประชาชน 
6.6  การป?องกันและแก�ไขการแพร+ระบาดปDญหายาเสพติด   
6.7  การรณรงค�ประชาสัมพันธ�เพ่ือปลุกจิตสํานึกด�านคูณธรรม/จริยธรรม  แก+ประชาชนใน 
      ท�องถ่ิน 
6.8 การสนับสนุนและส+งเสริมให�ประชาชนในท�องถ่ินจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาและ 

ประเพณีวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
7. น้ําแก)จน 
     แนวทางการพัฒนา 

  7.1  ส+งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน  ก+อสร�างฝาย  ทํานบก้ันน้ํา ขุดลอก  ขุดสระพัฒนา 
                           แหล+งน้ํา  คลองน้ํา  และกระจายการใช�ประโยชน�   

7.2  ก+อสร�างระบบแหล+งน้ําขนาดใหญ+  
7.3  การพัฒนาลุ+มน้ํา 

 8. การพัฒนาเกษตรอินทรีย� 
       แนวทางการพัฒนา 
  8.1  พัฒนาระบบและเพ่ิมศักยภาพการผลิต / ผลผลิตด�านเกษตรอินทรีย�  

8.2  การลดค+าใช�จ+ายของเกษตรกร 
8.3  การเพ่ิมผลผลิตของการเกษตร 
8.4  การประชาสัมพันธ�และรณรงค�ให�เกษตรกรมีความเชื่อม่ันในการใช�เกษตรอินทรีย�แทน 
      ปุVยวิทยาศาสตร� 

๔.๓  เจตนารมณ�/นโยบายหัวหน)าคณะรักษาความสงบและม่ันคงแห�งชาติ 

๑. เจตนารมณ� : เพ่ือยุติความขัดแย�งของคนในชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟTUนฟูความเชื่อม่ัน ภายใต�
ระบบบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เป*นการใช�พระราชอํานาจของพระมหากษัตริย�ผ+านกระบวนการดังกล+าว
ซ่ึงเดิมรัฐบาลปกติได�ใช�อํานาจนั้น  โดยมีสถาบันพระมหากษัตริย�อยู+เหนือความขัดแย�งท้ังปวง  ตลอดจนสร�าง
ความเชื่อม่ันให�กับต+างประเทศ องค�กรระหว+างประเทศในเวทีนานาชาติบนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน�
ชาติ และสร�างความม่ันใจในการลงทุน การประกอบกิจการต+าง ๆ ของชาวต+างประเทศในประเทศไทย  สร�าง
เสถียรภาพในทุกมิติ  ท้ังด�านการเมือง  ความม่ันคงเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม เพ่ือเปลี่ยนผ+านประเทศ
ไทยไปสู+การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป*นประมุขอย+างสมบูรณ�และยั่งยืน  โดย
ได�รับความเชื่อม่ันจากทุกพวกทุกฝOาย  ประสานแนวคิดแสวงจุดร+วมของผู�ท่ีมีความเห็นแตกต+าง  โดยมุ+ง
ผลประโยชน�ของชาติเป*นหลัก  ยกระดับการศึกษาสร�างมาตรฐานของการดารงชีวิตของประชาชนในสังคมไทย
ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต�การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�
ทรงเป*นประมุข  อย+างยั่งยืนตลอดไป  



  
 

๒. นโยบายในการบริหารราชการ  

๒.๑ ยึดระเบียบ คาส่ัง ข)อบังคับ กฎหมาย  
ในการบริหารราชการแผ+นดินในระบบปกติให�มากท่ีสุด โดยให�ข�าราชการทุกฝOายร+วมในการ

ขับเคลื่อนเดินหน�า ด�วยการติดตามกํากับดูแล  ประเมินผลร+วมกันกับคณะรักษาความสงบแห+งชาติ ซ่ึงได�จัด
หัวหน�าฝOายในแต+ละกลุ+มงานลงไปติดตามในนามของหัวหน�าคณะรักษาความสงบแห+งชาติ เพ่ือให�เกิดความ
โปร+งใส ตรวจสอบได�มีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สู+พ่ีน�องประชาชนคนไทยทุกภาคส+วน  โดยข�าราชการประจํา
ทุกคนต�องยึดเป*นหน�าท่ีความรับผิดชอบ และให�ความร+วมมืออย+างเต็มท่ี  

๒.๒ ด)านเศรษฐกิจและการใช)จ�ายงบประมาณ  
ดําเนินการไม+เกินกรอบงบประมาณป3 ๒๕๕๗  ท่ีได�ผ+านความเห็นชอบและจัดสรรไว�แล�วของ

รัฐบาลท่ีผ+านมา  ท้ังนี้  มีความจําเป*นต�องทบทวนในบางโครงการท่ีเป*นปDญหา  เพ่ือให�ทุกภาคส+วนเกิดความ
เข�าใจท่ีชัดเจน และให�เร+งรัดจัดทํางบประมาณป3 ๒๕๕๘   ใหม+ให�ทันการใช�จ+ายตามป3งบประมาณในเดือน
ตุลาคม ๒๕๕๗  โดยยึดกรอบวินัยทางด�านการเงินการคลังท่ีกําหนดไว�  และไม+เป*นการสร�างหนี้สาธารณะจนเกิน
ขีดความสามารถของประเทศในการใช�คืนหนี้  การใช�จ+ายงบประมาณในห�วงนี้  ให�ใช�จ+ายด�วยความระมัดระวัง
ไม+ให�มีการเสนอหรือริเริ่มแผนงาน/โครงการใหม+   หรือโครงการลงทุนขนาดใหญ+ท่ีขาดความพร�อมแผนงาน  
และผลตอบแทนท่ีชัดเจน เป*นการใช�งบประมาณประจาป3เป*นหลักในการเริ่มต�นโครงการและบรรจุโครงการ
เหล+านั้นลงในระบบงบประมาณประจําป3ต+อ ๆ ไป  เพ่ือให�เกิดความต+อเนื่องในการฟTUนฟูเศรษฐกิจ  และสร�าง
รายได�แก+ประชาชน  

-  ส+งเสริมระบบการค�าเสรี  ปรับปรุงระบบภาษี การควบคุมสินค�าอุปโภค บริโภค อย+างเป*น
ธรรม เพ่ือให�ผู�ประกอบการและประชาชนได�รับประโยชน�สูงสุด  

-  เร+งการแก�ไข  ระเบียบ  ข�อบังคับ  และกฎหมายท่ีเป*นอุปสรรคต+อการปฏิบัติราชการ และ
ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแบบการค�าเสรีให�เป*นสากล  เพ่ือรองรับการเป*นประชาคมอาเซียนในปลายป3 ๒๕๕๘  
เร+งดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  โดยมุ+งเน�นประโยชน�แก+ประชาชนเป*นหลัก  ท้ังนี้  การขับเคลื่อนต�องอยู+ใน
กรอบของระเบียบและกฎเกณฑ�ท่ีมีความโปร+งใส  ไม+ทุจริตคอร�รัปชั่น  ไม+ผูกขาด  และมีความเป*นธรรมกับทุก
ฝOาย ท้ังผู�ประกอบการขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ+  

-  ส+งเสริมให�มีการจัดต้ังกองทุนร+วมระหว+างภาครัฐและเอกชนเพ่ิมเติม เพ่ือการนํามาใช�ในการ
ลงทุนด�านระบบสาธารณูปโภค แหล+งน้ํา และกิจการสาธารณะอ่ืน ๆ เพ่ือเป̀ดโอกาสให�ประชาชนทุกคนได�มีส+วน 
ร+วมในการร+วมลงทุนกับรัฐบาล และเป*นการลดภาระค+าใช�จ+ายงบประมาณของรัฐบาล/เงินกู�ลง  

-  ส+งเสริมให�มีตลาดกลางผลิตผลการเกษตร  เพ่ือลดการผูกขาดหรือระบบนายทุน ท่ีไม+เป*น
ธรรม โดยประชาชนมีส+วนร+วมในตลาดกลางเหล+านั้น โดยใช�แนวทางเช+นเดียวกันกับระบบสหกรณ� ตามแนวพระ
ราชดาริของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัวในการเสริมสร�างความเข�มแข็งของ ภาคประชาชนไปพร�อม ๆ กัน ท้ัง
ในระดับหมู+บ�าน ท�องถ่ิน และประเทศชาติอย+างยั่งยืน  

๒.๓ ด)านความม่ันคง  
-  สร�างความมีเสถียรภาพ ความทัดเทียมกันของประชาคมอาเซียน สนับสนุนพลัง อันยิ่งใหญ+

ของอาเซียนให�สามารถทัดเทียมกับอารยประเทศให�ได�โดยเร็ว โดยประชาชนต�องมีส+วนร+วม ในการเฝ?าระวัง ดูแล
ความปลอดภัยร+วมกับเจ�าหน�าท่ีด�านความม่ันคงในทุกพ้ืนท่ี เพ่ือป?องกันไม+ให�เกิดอันตรายต+อชีวิตและทรัพย�สิน
ของทุกคนโดยรวม  



  
 

-  สร�างทัศนคติและความเข�าใจถึงความสําคัญกับงานด�านความม่ันคงของประเทศ 
สถาบันการศึกษาต+าง ๆ มีบทบาทสําคัญในการปลูกฝDงความรับผิดชอบต+อสังคม  การเผื่อแผ+แบ+งปDนความรัก
ความสามัคคี  เพ่ือเป*นพลังอํานาจในการดูแลความสงบสุขและความปลอดภัยให�แก+ประเทศชาติและประชาชน
อย+างยั่งยืน  

๒.๔ ด)านการต�างประเทศ  
-  ประชาสัมพันธ� ส+งเสริมความรู�ความเข�าใจ เตรียมการเข�าสู+การเป*นประชาคมอาเซียนในป3 

๒๕๕๘  ให�ชาวต+างชาติมีความเชื่อม่ันในทุกระบบของการบริหารท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาคประชาสังคม
ของประเทศไทย ท่ีเป*นมาตรฐานสากลและได�รับการยอมรับในสังคมโลก  

-  พิจารณาสร�างเสริมความสัมพันธ�ระหว+างประเทศ ส+งเสริมการลงทุนจากต+างประเทศ พร�อม
ไปกับการสร�างความเข�มแข็งภายในประเทศในทุกมิติ ท้ังในด�านเทคโนโลยีการประกอบการอ่ืน ๆ การเข�ามา
ลงทุนต�องมีการถ+ายทอดเทคโนโลยี และใช�สิ่งอุปกรณ�ส+วนประกอบท่ีผลิตภายในประเทศไทยท่ีได�มาตรฐาน 
วัตถุดิบไทยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือเพ่ิมมูลค+าและเป*นประโยชน�ต+อประเทศไทยและคนไทย อย+างแท�จริง  

-  แก�ไขปDญหาข�อขัดข�องต+าง ๆ ในทุกประเด็น เพ่ือให�มีความก�าวหน�ามากยิ่งข้ึน ในด�าน
ความสัมพันธ�ระหว+างประเทศ ส+งเสริมกิจการการลงทุน แหล+งทุนจากภายนอก โดยมีการตรวจสอบ เพ่ือมิให�เป*น
การเอ้ือประโยชน�ต+อผู�ใด โดยให�มีการแข+งขันอย+างเสรี และจะต�องดูแลสนับสนุนผู�ประกอบการท่ีเป*นคนไทยเป*น
พิเศษ เพ่ือสร�างความเข�มแข็งให�กับคนไทย ให�สามารถแข+งขันกับ นักลงทุนต+างประเทศได� ท้ังนี้ ต�องมีข�อ
ระมัดระวังไม+ให�เกิดการผูกขาดในส+วนท่ีเป*นโครงสร�างพ้ืนฐาน ท่ีสําคัญต+อความม่ันคงของประเทศ  เช+น  ระบบ
สาธารณูปโภค การสื่อสาร พลังงาน เป*นต�น   

๒.๕ ด)านสังคมจิตวิทยา  
-  สร�างความเข�มแข็งปลูกฝDงทัศนคติความเป*นไทย  ซ่ึงมีจารีตประเพณีประวัติศาสตร�อัน

งดงาม น+าภาคภูมิใจ  มีศีลธรรม  คุณธรรม  เพ่ือให�สังคมไทยมีความเข�มแข็ง เสียสละ เผื่อแผ+ แบ+งปDนอยู+ร+วมกัน
อย+างสมานฉันท� สามัคคี สานึกในความเป*นคนไทยด�วยกัน  ถึงแม�จะมีความคิดเห็นแตกต+าง  ต�องคลี่คลายด�วย
สันติวิธี  

-  เคารพกฎหมาย รักษาระเบียบวินัยเหมือนกับประเทศท่ีพัฒนาแล�วซ่ึงเจ�าหน�าท่ีไม+มีความจา
เป*นต�องบังคับใช�กฎหมายมากนัก เจ�าหน�าท่ีจะต�องไม+ใช�กฎหมายมาสร�างเง่ือนไขท่ีก+อให�เกิดความขัดแย�ง
มากกว+าสร�างความเป*นธรรม ดังนั้น หากประชาชนรักษาระเบียบวินัยของตนเอง ช+วยกันดูแลเฝ?าระวังในข้ันต�น 
ลดความขัดแย�ง จะส+งผลให�การบังคับใช�กฎหมายของเจ�าหน�าท่ีต+อประชาชนเป*นไปอย+างเคารพให�เกียรติซ่ึงกัน
และกัน  

-  ให�มีการปลูกฝDงและสร�างจิตสานึกต+อต�านการทุจริต คอร�รัปชั่นต+อหน�าท่ี การทาผิดกฎหมาย 
โดยชี้ให�เห็นถึงผลเสียของการกระทาดังกล+าว ซ่ึงถือเป*นพฤติกรรมท่ีน+ารังเกียจ สังคมต�องช+วยกันปกป?องผล
โยชน�โดยรวม  

๒.๖ ด)านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  
-  ให�กระบวนการยุติธรรม/กฎหมายปกติสามารถดาเนินการได� โดยได�รับความเชื่อถือจากท้ัง

ภายในประเทศและต+างประเทศ  
-  ไม+ใช�กฎหมายเป*นเครื่องมือในการสร�างความขัดแย�งซ่ึงกันและกัน  



  
 

-  ปรับปรุงแก�ไขส+วนงานต+าง ๆ ของกระบวนการยุติธรรมให�เข�มแข็ง เท่ียงตรง เป*นธรรม และ
ตรวจสอบได� เป*นต�น  

๒.๗ ด)านการศึกษา  
-  การศึกษาเป*นพ้ืนฐานในการนาพาประเทศไทยก�าวหน�าอย+างยั่งยืน จึงจําเป*นท่ีจะต�อง

ส+งเสริมและยกระดับการศึกษาในทุกช+วงวัย ให�ทุกส+วนบูรณาการการศึกษาอย+างต+อเนื่อง ไม+แยกงานด�าน
การศึกษาจนทําให�ไม+มีแนวทางท่ีชัดเจนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�ของประเทศ  

-  การพัฒนาครู/บุคลากรทางการศึกษา เทคโนโลยีในการศึกษาสู+ความทันสมัย โดยมีเด็ก 
เยาวชน นักเรียน  นักศึกษาเป*นศูนย�กลางการเปลี่ยนแปลงใด ๆ  ในระบบการศึกษาต�องตอบโจทย�ให�ได�ว+า  การ
กระทํานั้น ๆ เด็กหรือผู�เข�ารับการศึกษาในทุกระดับ จะได�รับประโยชน�อะไร  

-  สร�างสรรค�วิธีการ ทาให�เยาวชนไทยมีจิตสานึกความรักชาติ ผลประโยชน�ของชาติ เทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย�  เรียนรู�ภูมิใจในประวัติศาสตร�ความเป*นมาของบรรพบุรุษไทยและประเทศไทยในอดีต มี
ความสานึกในการตอบแทนคุณของแผ+นดิน ไม+ใช+ก�าวไปข�างหน�าแล�วท้ิงสิ่งดี ๆ ท่ีผ+านมาไปอย+างสิ้นเชิง  

-  ให�ฝOายความม่ันคงมีโอกาสให�ความร+วมมือในทุกสถาบันการศึกษา เพ่ือสร�างความมีระเบียบ
วินัย เข�มแข็ง แข็งแรง ท้ังด�านร+างกาย จิตใจ และอ่ืน ๆ เพ่ือเป*นพลังอํานาจของชาติ ในการพัฒนาประเทศอย+าง
ยั่งยืน     

๒.๘ การพัฒนาระบบราชการ  
-  ให�ข�าราชการทุกคนมีความพึงพอใจ มีเกียรติยศ ศักด์ิศรี มีรายได�ท่ีเพียงพอต+อการดํารง

เกียรติ เพ่ือท่ีจะได�ปฏิบัติตนเป*นข�าราชการท่ีดีในพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู+หัว อุทิศตัวเพ่ือทําหน�าท่ี บําบัดทุกข� 
บํารุงสุข เพ่ือประโยชน�สุขของสังคมโดยรวม และเพ่ือประชาชนอย+างแท�จริง  

-  ส+งเสริมระบบคุณธรรมในการพิจารณาแต+งต้ังและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ โดยปรับปรุง
แก�ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่ง คําชี้แจง ให�ทันสมัยและให�มีระบบป?องกันการคัดสรรแต+งต้ังในระบบอุปถัมภ�
ท่ีไม+เป*นธรรม โดยไม+ให�ฝOายหนึ่งฝOายใดหรือผู�ใดเข�ามาครอบงาข�าราชการหรือระบบราชการอีกต+อไป  

-  ให�ข�าราชการการเมือง บริหารราชการโดยไม+ก�าวก+ายหรือมีอิทธิพลกับข�าราชการประจําอีก
ต+อไป ยกเว�นในเรื่องท่ีเก่ียวข�องกับระเบียบวินัยทางการปกครองบังคับบัญชาท่ีถูกต�อง ชอบธรรม  

๒.๙ การพัฒนาอาชีพและรายได)  
-  ให�มีการยกระดับ/พัฒนาในทุกกลุ+ม มีเงินทุนสนับสนุนท้ังจากรัฐบาล ภาคเอกชน ธุรกิจท้ัง

ขนาดใหญ+  ขนาดกลาง  และขนาดเล็ก  ต�องได�รับการดูแลอย+างท่ัวถึง เพ่ือให�มีการกระจายรายได�ในทุกระดับ 
และลดความเหลื่อมล�าของสังคม  

-  ให�สถาบันการศึกษาของรัฐผลิตช+างฝ3มือแรงงาน  ท่ีมีคุณภาพ  รวมท้ังการพัฒนาระบบ
คุณวุฒิวิชาชีพเพ่ือเข�าสู+ตลาดแรงหางานได�ทันที ลดอัตราการว+างงาน โดยมีสัดส+วนท่ีเพียงพอกับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา/การผลิตนักวิชาการในสาขาอ่ืน ๆ  

๒.๑๐ การวิจัยและพัฒนา  
-  จัดสรรงบประมาณให�เพียงพอ และเน�นการปฏิบัติได�อย+างเป*นรูปธรรม โดยพัฒนาต+อ

ยอดจากสิ่งท่ีต�องซ้ือจากต+างประเทศเป*นหลัก เพ่ือให�เกิดงานในประเทศ มีสินค�าส+งออก โดยใช�วัตถุดิบ
ภายในประเทศ เพ่ือเพ่ิมมูลค+า รายได�ต+อเกษตรกร เช+น  ปาล�ม  ยาง  พืชพลังงาน ฯลฯ นอกเหนือจากการปลูก
ข�าว หรือผลิตผลพืชหลักอ่ืน ๆ ซ่ึงปDจจุบันมีมูลค+าลดลง มีการแข+งขันสูง  



  
 

-  ส+งเสริมให�มีการร+วมลงทุนจากต+างประเทศท้ังในการวิจัยและพัฒนา การผลิตภายในประเทศ
เป*นหลัก ในลักษณะการร+วมลงทุนในทุกข้ันตอน  ต้ังแต+การวิจัยพัฒนาสู+กระบวนการผลิตและจําหน+าย เป*น
สินค�าส+งออกของประเทศไทย ให�สามารถแข+งขันกับต+างประเทศได�ในสินค�า ทุกประเภทท่ีมีความจําเป*น  ท้ังใน
ด�านการดํารงชีวิต รวมท้ังอุปกรณ�ท่ีทันสมัยและเทคโนโลยีระดับสูง  

๒.๑๑ การเตรียมการเข)าสู�การเปJนประชาคมอาเซียน  ปL ๒๕๕๘  
-  ให�มีการบูรณาการการเตรียมการเข�าสู+การเป*นประชาคมอาเซียน ท้ัง  ๓  เสาหลัก  อันได�แก+ 

ด�านการเมืองและความม่ันคง  ด�านเศรษฐกิจ  และด�านสังคมและวัฒนธรรม  ทุกส+วนราชการท่ีเก่ียวข�องจะต�อง
มีการประสานงานการดําเนินการให�สอดคล�องกัน  มุ+งเน�นผลประโยชน�ของชาติเป*นหลัก  และความร+วมมือตาม
กรอบข�อตกลงต+าง ๆ ท่ีประเทศไทยได�ให�สัตยาบันไว�แล�ว  

-  ให�ความสําคัญกับการพัฒนากลไกและเครื่องมือท่ีครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ ในการ
แก�ไขปDญหาเก่ียวกับความม่ันคงของประเทศ   ตลอดจนการแก�ไขปDญหาภัยคุกคามข�ามชาติ เช+น การก+อการร�าย 
ปDญหายาเสพติด และอาชญากรรมข�ามชาติ เป*นต�น   

-  การเจรจาในข�อตกลงทางการค�า การลงทุนระหว+างประเทศ หากเง่ือนไขของข�อตกลง
ดังกล+าวจะส+งผลกระทบต+อผู�ประกอบการหรือสภาพเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ จะต�องดําเนินการอย+าง
ค+อยเป*นค+อยไป โดยทุกภาคส+วนท้ังภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาสังคม  จะต�องมีการหารือและเห็นพ�อง
ต�องกัน  ผู�ท่ีได�รับผลกระทบจะได�รับการเยียวยาอย+างเหมาะสม  

-  สนับสนุนการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  และการใช�ทรัพยากรธรรมชาติอย+าง
ยั่งยืน รวมท้ังการส+งเสริมอัตลักษณ�ของรัฐสมาชิก  ให�ความสําคัญกับการรักษาพ้ืนท่ีปOา โดยเฉพาะตามแนว
ชายแดนของประเทศท่ีมีพรมแดนติดกับประเทศไทย  

๒.๑๒ ความปรองดองสมานฉันท�  
-  สร�างสภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสม เพ่ือให�สังคมไทยยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต+าง โดยไม+

จําเป*นต�องแตกแยก แบ+งฝOาย  ยึดหลักนิติรัฐควบคู+กับหลักรัฐศาสตร� ในการบริหารจัดการความขัดแย�ง ความ
เท+าเทียมและเป*นธรรม จะต�องไม+มีการละเลยการเยียวยาผู�ได�รับผลกระทบอย+างเหมาะสม  

-  ใช�หลักวิชาการสากลในการจัดการกับความขัดแย�ง  มีองค�กรหรือกระบวนการท่ีชัดเจนใน
การดําเนินการด�วยการมีส+วนร+วมของทุกภาคส+วน  ดํารงเป?าหมายในการลดความเหลื่อมล�า และสร�างความเป*น
ธรรม เพ่ือให�สังคมไทยมีความสามัคคี และสันติสุขท่ียั่งยืน  

๒.๑๓ การปฏิรูป  
ปฏิรูปโครงสร�างเชิงอํานาจ  ระบบการเมือง  และการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับ ท้ังใน

ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับท�องถ่ิน โดยมีความมุ+งหมายเพ่ือให�ประเทศไทยเป*นประเทศท่ีมีการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป*นประมุข และประชาชนได�รับประโยชน�จากการปฏิรูปอย+าง
แท�จริง การบริหารจัดการเป*นไปอย+างมีประสิทธิภาพ โปร+งใส เป*นธรรม ไม+มีการทุจริต คอร�รัปชั่น มีการ
กระจายอํานาจไปสู+ท�องถ่ินและประชาชนในพ้ืนท่ีมากยิ่งข้ึน ท้ังนี้ จะดําเนินการโดยการมีส+วนร+วมของทุกภาคส+วน  

๒.๑๔ การเลือกตั้ง  
การปรับปรุงระบบการเลือกต้ังให�มีความสุจริต  เท่ียงธรรม  สะท�อนถึงความต�องการ ท่ีแท�จริง

ของประชาชน โดยครอบคลุมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับพรรคการเมือง  กระบวนการคัดสรรผู�สมัคร  
กระบวนการตรวจสอบการเลือกต้ัง ฯลฯ  ทุกภาคส+วนจะมีส+วนร+วมในการปรับปรุงระบบ การเลือกต้ัง ท้ังนี้



  
 

เป*นไปตามธรรมนูญการปกครองท่ีจะได�ประกาศให�ทราบต+อไป  ท้ังหมดท่ีกล+าวมา คือ เจตนารมณ�และนโยบาย
ในด�านต+าง ๆ ท่ีมีความจําเป*น  และต�องดําเนินการในสถานการณ�ปDจจุบัน  ซ่ึงอาจจะกล+าวว+าไม+สามารถ
ดําเนินการได�ในระยะเวลาอันสั้น แต+ก็เป*นเจตนารมณ�อันแน+วแน+ท่ีจะสร�างสรรค� ดูแลประโยชน�ให�กับคนไทยและ
ประเทศไทยในช+วงการเปลี่ยนผ+านท่ีสําคัญนี้ ขอเวลาและโอกาสให�เราได�เริ่มต�น  ขอให�อดทน  ขอกาลังใจจาก
ทุกภาคส+วน และจากประชาชนคนไทยทุกคน ในการท่ีจะร+วมกันปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผ+านประเทศไทยสู+ระบอบ
ประชาธิปไตย ท่ีสมบูรณ� อันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป*นประมุขอย+างยั่งยืน  

๔.๔  ยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา (Strategies) 

วิสัยทัศน�  
          “ประตูสู+อีสาน  ศูนย�กลางการพัฒนาเศรษฐกิจ  การผลิตสินค�าเกษตร  อุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ�ไหม    
และการท+องเท่ียว”  
พันธกิจ  

1) เพ่ิมศักยภาพในการบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการอย+างยั่งยืน  
2) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต แปรรูป การจัดการและการแข+งขันทางตลาดสินค�าเกษตรและ  
   อุตสาหกรรม  
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการผลิต การแปรรูป การจัดการ และการตลาดผลิตภัณฑ�ไหม  
4) เพ่ิมศักยภาพแหล+งท+องเท่ียว สินค�า และบริการท+องเท่ียว  
5) ส+งเสริมการอนุรักษ� คุ�มครอง บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  
6) พัฒนาสังคม ส+งเสริมคุณภาพชีวิต และแก�ไขปDญหาความเดือดร�อนของประชาชน  
7) พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือบริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  

เปYาประสงค�รวม  
1) เพ่ือสร�างความเข�มแข็งในการบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาอย+างยั่งยืน  
2) เพ่ือเสริมสร�างขีดความสามารถของการพัฒนาจังหวัดสู+การเป*นศูนย�กลางการผลิตสินค�าเกษตร 
 3) เพ่ือเสริมสร�างขีดความสามารถของการพัฒนาอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ�ไหมของภูมิภาค  
4) เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพของการพัฒนาจังหวัดสู+การเป*นศูนย�กลางการท+องเท่ียวและบริการของ    
    ภูมิภาค  
5) เพ่ือเสริมสร�างศักยภาพในการอนุรักษ� คุ�มครอง และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ   
    สิ่งแวดล�อม  
6) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก�ไขปDญหาความเดือดร�อนของประชาชน  
7) เพ่ือส+งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

ประเด็นยุทธศาสตร�  
1) การบริหารจัดการนํ้าเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
2) การพัฒนาการเกษตร 
3) การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�ไหม  
4) การพัฒนาศักยภาพการท+องเท่ียว  
5) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม  



  
 

6) การพัฒนาสังคมและแก�ไขปDญหาความเดือดร�อนของประชาชน  
7) การบริหารจัดการอย+างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

กลยุทธ�และแนวทางการพัฒนา  

 1.  ยุทธศาสตร�การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการพัฒนาจังหวัด  
กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานอันเป*นปDจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร+งการเกษตร  
          1) พัฒนาแหล+งน้ําใหม+และปรับปรุงฟTUนฟูแหล+งน้ําเดิมท่ีเสื่อมโทรมให�กลับมาใช�ประโยชน�ได� 
 2) พัฒนาแหล+งน้ําชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ+ และการบริหาร    
              จัดการน้ําเพ่ือการเกษตร ปศุสัตว� และประมง 

3) สร�างเครือข+ายการเฝ?าระวัง ดูแลรักษาและปกป?องแหล+งน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภคต้ังแต+ต�น   
   น้ําถึงปลาย     

กลยุทธ�ท่ี 2 การบริหารจัดการน้ําเพ่ือการป?องกันและแก�ไขปDญหาภัยแล�ง อุทกภัย และน้ําเสีย  
1) กําหนดปฏิญญาร+วมกันว+าด�วยการบริหารจัดการน้ําเชิงบูรณาการเพ่ือการพัฒนาอย+างยืน 

  2) สนับสนุนให�มีการประสานแผนการพัฒนาและจัดการแหล+งน้ําอย+างเป*นระบบลุ+มน้ํา  
3) นําแผนแม+บทในการบริหารจัดหาน้ําต�นทุนและการจัดการน้ําแต+ละลุ+มน้ําไปสู+การปฏิบัติท่ี 
   ชัดเจน  
4) การสร�างจิตสํานึกต+อความคุ�มค+าในการลงทุนลุ+มน้ําและข�อผูกพันระหว+างอนุภูมิภาค  

2.  ยุทธศาสตร�การพัฒนาการเกษตร  

กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานอันเป*นปDจจัยการผลิตเพ่ือเพ่ิมความแข็งแกร+งการเกษตร  
1) พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานระบบขนส+งสินค�า Logistic เพ่ือรองรับตลาดสินค�าและ  
    อุตสาหกรรมการเกษตร     
2) พัฒนาแหล+งน้ําชุมชน ขยายระบบชลประทาน ขนาดเล็ก กลาง ใหญ+ และการบริหาร    
    จัดการน้ําเพ่ือการเกษตร       
3) ส+งเสริมพัฒนาการจัดการและขยายผลพลังงานทางเลือกเพ่ือลดต�นทุนทางการเกษตร  

กลยุทธ�ท่ี 2  ลดรายจ+าย/ลดต�นทุนการผลิต เพ่ิมรายได�และขยายโอกาสทางเศรษฐกิจภายใต�ปรัชญา   
              เศรษฐกิจพอเพียง  

1) ส+งเสริมการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม+  
2) ส+งเสริมการจัดต้ังศูนย�การเรียนรู�เศรษฐกิจพอเพียงในหมู+บ�าน/ชุมชน  
3) ขยายผลการดําเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

กลยุทธ�ท่ี 3 ปรับระบบการผลิต สร�างมูลค+าเพ่ิมและเพ่ิมศักยภาพการแข+งขันทางการตลาดสินค�าเกษตร  
1) เฝ?าระวัง เตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชต+างๆ และโรคสัตว�  
2) พัฒนาการรวมกลุ+มสหกรณ�และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค�าการเกษตรมาตรฐานอาหาร   
   ปลอดภัย  
3) ส+งเสริมการตรวจรับรองมาตรฐานการแปรรูปสินค�าเกษตร  
4) ส+งเสริมและพัฒนารูปแบบ การบรรจุภัณฑ� และเครื่องหมายการค�าสินค�าเกษตร  



  
 

5) ถ+ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสินค�าการเกษตร  

กลยุทธ�ท่ี 4 การเพ่ิมศักยภาพการแข+งขันทางการตลาดสินค�าเกษตร  
1) เพ่ิมศักยภาพการผลิตข�าวหอมมะลิคุณภาพดีสู+สากล  
2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันสําปะหลังและพัฒนาเครือข+ายการผลิตเพ่ือยกระดับรายได�  
3) เชื่อมโยงการผลิต การรวบรวม การกระจาย และการตลาดสินค�าเกษตร  
4) ส+งเสริมการตลาดและเสริมสร�างประกันสินค�าเกษตรอย+างเป*นระบบ  
5) ส+งเสริมการเจรจาธุรกิจและจัดแสดงสินค�าเกษตรท้ังในและต+างประเทศ  
6) ส+งเสริมการนําใช�ข�อมูลข+าวสารสนเทศเพ่ือการแข+งขันทางการตลาด สินค�าการเกษตร  

3.  ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ�ไหม  

กลยุทธ�ท่ี 1 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตผลิตภัณฑ�ไหมให�มีคุณภาพและได�มาตรฐาน  
 1) ส+งเสริมการเลี้ยงไหมให�มีประสิทธิภาพ  
 2) ผสมผสานภูมิปDญญา ความรู� และเทคโนโลยีการผลิตภัณฑ�ไหมให�มีคุณภาพและมาตรฐาน   
    ตามความต�องการของตลาดภายในประเทศและต+างประเทศ     

กลยุทธ�ท่ี 2 ยกระดับศักยภาพผู�ประกอบการผลิตภัณฑ�ไหม 
1) พัฒนาคุณภาพฝ3มือผู�ประกอบการรายย+อยเข�าสู+มาตรฐานผลิตภัณฑ�ไหมรองรับความ    
   ต�องการของตลาด     
2) พัฒนาการรวมกลุ+มอุตสาหกรรม (Cluster) แปรรูป ผลิตภัณฑ�ไหมสู+ความม่ันคงยั่งยืน  
3) เพ่ิมประสิทธิภาพกลุ+มอาชีพด�านการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การจัดการทุน  
4) เสริมสร�างศักยภาพเครือข+ายผู�ผลิตและผู�ประกอบการไหม  

กลยุทธ�ท่ี 3 ส+งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ�ไหม  
1) ส+งเสริมพัฒนาแนวทางเพ่ือการส+งออกผลิตภัณฑ�ไหม  
2) ส+งเสริมและพัฒนาการตลาดผลิตภัณฑ�ไหม  
3) ส+งเสริมการเจรจาธุรกิจผลิตภัณฑ�ไหม  
4) จัดกิจกรรมแสดงแฟชั่นและจําหน+ายผลิตภัณฑ�ไหม 

4.  ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาศักยภาพการท�องเท่ียว  

กลยุทธ�ท่ี 1 การพัฒนามาตรฐานการบริการอุตสาหกรรมการท+องเท่ียว  
1) สนับสนุนความร+วมมือกับภาคีทุกภาคส+วนในการพัฒนามาตรฐานธุรกิจการท+องเท่ียว  
2) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัย การอํานวยความสะดวก และการบริการพ้ืนฐานใน 
   แหล+งท+องเท่ียวให�มีมาตรฐาน สะอาด สะดวก ปลอดภัย 
    
3) พัฒนาความรู� ภาษา ความสามารถ และบุคลิกภาพในการให�บริการอย+างมีคุณค+าของ  
   มัคคุเทศก�ท�องถ่ิน    
4) ปรับปรุง บํารุง รักษาแหล+งท+องเท่ียวทางประวัติศาสตร� อารยธรรมขอม วัฒนธรรม   
   ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปกรรม วรรณคดี และภูมิปDญญาโคราช  



  
 

กลยุทธ�ท่ี 2 น�อมนําหลักแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชน (OTOP)  
 1) พัฒนาสินค�าและบริการการท+องเท่ียวใหม+ท่ีมีศักยภาพเพ่ือเชื่อมโยงกับการพัฒนา  
    ผลิตภัณฑ�ชุมชน OTOP) เช+น ผ�าไหม ดินด+านเกวียน หม่ีโคราช ฯลฯ อย+างเป*นระบบ    
 2) ส+งเสริมและพัฒนาฝ3มือแรงงานและการบริการท่ีมีคุณภาพในการผลิตสินค�าและบริการ  

กลยุทธ�ท่ี 3 การส+งเสริมตลาดการท+องเท่ียว  
 1) ส+งเสริมการขาย การประชาสัมพันธ�เครือข+ายฐานการตลาด การประชาสัมพันธ�ตลาดการ  
    ท+องเท่ียวเชื่อมโยงกลุ+มภายในประเทศและต+างประเทศท่ีมีศักยภาพ  
 2) ส+งเสริมกิจกรรมการจัด Fam trip, Home-stay, กีฬา, การประชุมในระดับสากลและการ  
    ท+องเท่ียวนอกฤดูกาล (Low Season)  
 3) ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาธุรกิจและบริการการท+องเท่ียว  
 4) พัฒนาระบบฐานข�อมูลข+าวสารเพ่ือการวางแผนพัฒนาธุรกิจบริการ ธุรกิจนําเท่ียว   
     มัคคุเทศก�โดยเชื่อมโยงกับกิจกรรมการท+องเท่ียว  

กลยุทธ�ท่ี 4 เพ่ิมศักยภาพแหล+งท+องเท่ียว สินค�าและการบริการท+องเท่ียว  
 1) พัฒนาโครงข+ายเชื่อมโยงเส�นทางคมนาคมในแหล+งท+องเท่ียวให�มีมาตรฐานปลอดภัย  
 2) จัดทําข�อมูลเส�นทางการท+องเท่ียว (Route) เชิงธรรมชาติและประวัติศาสตร� และเชื่อมโยง  
    กับเส�นทางการท+องเท่ียวในอนุภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ�าน 

5.  ยุทธศาสตร�ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล)อม  

กลยุทธ�ท่ี 1 สนับสนุนการอนุรักษ�ฟTUนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความสมดุลและยั่งยืน 
1) ส+งเสริมการเพาะชํากล�าไม� ปลูกปOาพัฒนาคุณภาพชีวิต ปลูกต�นไม�ยืนต�นป?องกันดินเค็ม     
     และเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการท+องเท่ียวเชิงนิเวศน�ปOาไม�และความหลากหลายทางธรรมชาติ 
2) แก�ไขปDญหามลพิษทางน้ํา ก+อสร�างฝายน้ําสร�างความชุ+มชื้นแก+ดิน และปรับปรุงแหล+งน้ําเชิง   
    อนุรักษ�  
3) ส+งเสริมการใช�พลังงานทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาติอย+างเหมาะสม และไม+มีผลกระทบ  

กลยุทธ�ท่ี 2 สนับสนุนระบบการป?องกัน เตือนภัย แก�ไขและฟTUนฟูผลกระทบจากภัยธรรมชาติ  
1) จัดระบบการป?องกัน เตือนภัยและบรรเทาความเดือดร�อนแก+ผู�ประสบภัยธรรมชาติ  
    สาธารณภัย  
2) จัดให�มีโครงสร�างพ้ืนฐานท่ีจําเป*นและเก่ียวข�องในพ้ืนท่ีเปราะบางหรือเสี่ยงต+อภัยพิบัติอัน   
   เกิดจากภาวะโลกร�อน เช+น น้ําท+วม แผ+นดินหรือโคลนถล+ม น้ําแล�ง ตลอดจนภัยพิบัติ เป*นต�น 
3) ส+งเสริมการมีส+วนร+วมของชุมชนในการเฝ?าระวัง เตือนภัย บรรเทาภัยพิบัติจากธรรมชาติ  
4) พัฒนาระบบฐานข�อมูลทางภูมิศาสตร�เพ่ือกําหนดเขตแนวและพ้ืนท่ีทรัพยากรปOาไม� ลุ+มน้ํา   
   ท่ีดิน 

กลยุทธ�ท่ี 3 ส+งเสริมป?องกัน ปราบปรามและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย+าง  
              เหมาะสมและยั่งยืน  

 1) จัดต้ังจุดสกัดในพ้ืนท่ีล+อแหลมเพ่ือป?องกันการบุกรุกทําลายทรัพยากรธรรมชาติและ    
     สิ่งแวดล�อม  



  
 

 2) แก�ไขปDญหามลพิษทางน้ํา ก+อสร�างฝายน้ําสร�างความชุ+มชื้นแก+ดิน ปรับปรุงแหล+งน้ําเชิง   
    อนุรักษ�  
 3) ส+งเสริมความร+วมมือของชุมชนในการเฝ?าระวังภาวะมลพิษสิ่งแวดล�อมต+างๆ  
 4) พัฒนาองค�ความรู�ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยี 

                                   ท่ีลดมลพิษ  
 5) ศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล�อมและการประเมินระดับยุทธศาสตร�โขง       
    ชี มูล  

กลยุทธ�ท่ี 4 สนับสนุนการใช�ทรัพยากรธรรมชาติให�เกิดคุณค+าทางเศรษฐกิจและประโยชน�สูงสุด     
 1) การจัดหาน้ําท่ีมีคุณภาพให�เพียงพอโดยคํานึงถึงการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและ   
    สิ่งแวดล�อม  
 2) ความร+วมมือ/สร�างการมีส+วนร+วมของชุมชนในการเฝ?าระวังภาวะมลพิษ    
    สิ่งแวดล�อมต+างๆ  
 3) ส+งเสริมการใช�เทคโนโลยีการผลิตท่ีสะอาดในการผลิตสินค�า/บริการเพ่ือลดผลกระทบก�าซ  
    เรือนกระจก    
 4) พัฒนาองค�ความรู�ในการบริการจัดการทรัพยากรแบบบูรณาการผสมผสานเทคโนโลยีท่ีลด  
     มลพิษ  

6.  ยุทธศาสตร�ในการพัฒนาสังคมและการแก)ไขป1ญหาความเดือดร)อนของประชาชน  

กลยุทธ�ท่ี 1 การสนับสนุนการดําเนินโครงการพระราชดําริเพ่ือสร�างรายได�และศักยภาพของสังคม  
 1) จัดต้ังศูนย�สนับสนุนและประชาสัมพันธ�เผยแพร+ประโยชน�จากโครงการพระราชดําริ  
 2) บูรณาการหน+วยงานท่ีเก่ียวข�องเพ่ือขับเคลื่อนและขยายผลโครงการพระราชดําริ  
 3) การน�อมนําแนวคิดของโครงการศิลปาชีพมาพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชน(OTOP)  
 4) การส+งเสริมกิจกรรมเศรษฐกิจชุมชนเพ่ือเพ่ิมรายได� ลดรายจ+ายตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ   
    พอเพียง  
 5) การแก�ไขค+าครองชีพ การเข�าถึงแหล+งเงินทุน และสร�างอาชีพ  

กลยุทธ�ท่ี 2 การแก�ไขปDญหายาเสพติด และสร�างสังคมคุณภาพชีวิต  
 1) ใช�รูปแบบ “ศูนย�ขวัญแผ+นดิน” แก�ไขปDญหายาเสพติด  
 2) สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตต้ังแต+อยู+ในครรภ�จนถึงวัยชรา 
 3) มุ+งเน�นการบูรณาการหน+วยงานพัฒนาเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการ และ 
    ผู�ด�อยโอกาส  
 4) สร�างสังคมคุณภาพโดยการพัฒนาการเรียน การสอน คุณภาพครูสอน กีฬา และ 
    นันทนาการ  
 5) ทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา และภูมิปDญญาท�องถ่ิน  
 6) ส+งเสริมสุขภาพอนามัย และจัดระบบประกันสุขภาพตามสิทธิประโยชน�อย+างมีมาตรฐาน  
 7) จัดระบบการรับเรื่องราวร�องทุกข� การคุ�มครองผู�บริโภค และแก�ไขปDญหาความเดือดร�อน   
     ของประชาชน    
 



  
 

กลยุทธ�ท่ี 3 การเสริมสร�างความสามัคคีปรองดอง  
 1) สนับสนุนการผลิตสื่อประชาสัมพันธ�สร�างความรู�ความเข�าใจร+วมกัน (รายการผู�ว+าฯ    
     มาแล�ว)  
 2) ปลุกจิตสํานึกความรักชาติโดยให�วัดเป*นศูนย�กลางการจัดกิจกรรมร+วมกัน  
 3) สนับสนุนเครือข+ายศูนย�ขวัญแผ+นดินผ+านวิทยุชุมชนและสื่อต+าง ๆในพ้ืนท่ี  
 4) สนับสนุนการติดต้ังกล�อง CCTV เพ่ือประโยชน�ด�านการจราจรและปราบปราม   
     อาชญากรรม  

กลยุทธ�ท่ี 4 การพัฒนาความพร�อมของเมืองชุมทาง/เมืองอุตสาหกรรม  
1) พัฒนาเส�นทางคมนาคมและการขนส+งเพ่ืออํานวยความสะดวกและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบ 
   การขนส+งและคมนาคม  
2) วางระบบการถือครองและการใช�ท่ีดินอย+างเหมาะสมและเป*นธรรม  
3) จัดวางผังเมืองให�เป*นระบบและเป*นเมืองน+าอยู+  
4) ส+งเสริมการผลิตบุคลากรภาคแรงงานอย+างเพียงพอและเหมาะสม  

7.  ยุทธศาสตร�ในการบริหารจัดการอย�างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  

กลยุทธ�ท่ี 1 พัฒนาประสิทธิภาพการการบริหารจัดการตามหลักบูรณาการและหลักธรรมาภิบาล  
1) นําหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป*นต�นแบบการบริหารจัดการ  
2) เสริมสร�างประสิทธิภาพของระบบการบริหารงานแบบบูรณาการอย+างต+อเนื่อง  
3) พัฒนาและส+งเสริมระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐ โดยยึดหลัดการบริหารกิจการบ�านเมือง  
   ท่ีดี  
4) พัฒนาสมรรถนะข�าราชการและเจ�าหน�าท่ีของรัฐอย+างต+อเนื่อง  
5) สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเผยแพร+ข�อมูลข+าวสารและการติดตามผลการ  
   ดําเนินโครงการของภาครัฐ  

กลยุทธ�ท่ี 2 พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามหลัก PMQA  
1) ส+งเสริมความร+วมมือของส+วนราชการในการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร  
    จัดการภาครัฐ 
    
2) ส+งเสริมผู�นําของส+วนราชการระดับจังหวัด อําเภอในเรื่องนโยบายการกํากับองค�กรท่ีดี  
3) สนับสนุน ประสานงานการวางแผนเชิงยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด  
4) สนับสนุนกลไกการบริการประชาชนแบบ One Stop Service ท่ีมีคุณภาพและได�มาตรฐาน  
5) สนับสนุนการเผยแพร+ข�อมูลข+าวสารแก+ประชาชนตามสิทธิประโยชน�  
6) มีระบบติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการท่ีมีประสิทธิภาพ 

 
4.๕  การพัฒนาตามนโยบายของผู)บริหารท)องถ่ิน 

 จากผลการดําเนินงานท�องถ่ินของเทศบาลตําบลดอนหวาย  ได�สร�างความเจริญเติบโตและ
ความสะดวกสบายในการบริการสาธารณะได�ผลเป*นท่ีน+าพอใจ  สังเกตได�จากการสอบถามจากประชาชนภายใน
ท�องถ่ิน  ได�รับความสะดวกสบายในการคมนาคมมากข้ึน  ซ่ึงแนวทางการพัฒนาข้ันต+อไปจะมุ+งเน�นการพัฒนา



  
 

ด�านคุณภาพชีวิตของประชาชนมากข้ึน  แต+ด�านโครงสร�างพ้ืนฐานก็จะพัฒนาควบคู+ไปพร�อมกันในสัดส+วนท่ี
เหมาะสม 

         ป1จจัยและสถานการณ�การเปล่ียนแปลงท่ีมีผลต�อการพัฒนา 
   1.  ผลวิเคราะห�ป1ญหาและความต)องการของประชาชนในท)องถ่ิน 
   เทศบาลตําบลดอนหวาย ได�ร+วมกับคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลดอนหวายจัดการ
ประชาชมตําบล  เพ่ือจัดทําแผนยุทธศาสตร�การพัฒนา (พ.ศ.2558 - 2560 ) เทศบาลตําบลดอนหวาย  โดย
แบ+งกลุ+มวิเคราะห�ปDญหา  7  กลุ+ม  ดังนี้คือ 

1. ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน 
2. ด�านการส+งเสริมอาชีพ  ท่ีดินทํากิน  การว+างงาน 
3. ด�านสิ่งแวดล�อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
4. ด�านสุขภาพอนามัยของประชาชน 
5. ด�านปDญหายาเสพติด 
6. ด�านการศึกษาท�องถ่ิน  ภูมิปDญญาท�องถ่ิน  องค�ความรู�ท�องถ่ิน  วัฒนธรรมและศาสนา 
7. ด�านสิทธิของผู�สูงอายุ  เยาวชน  สตรี  ผู�ด�อยโอกาสทางสังคม  กลุ+มเครือข+าย 
 

       ท่ีประชุมมีความเห็นร+วมกันวิเคราะห�ปDญหาโดยใช�หลัก  SWOT analysis  และจัดลําดับ
ความสําคัญของปDญหา   โดยใช�หลัก  Rating  Soales  มีเกณฑ�ท่ีจะใช�สําหรับการจัดลําดับความสําคัญ  
ปริมาณปDญหา  ขนาดของกลุ+มคนท่ีได�รับประโยชน�  ความร�ายแรงและความเร+งด+วนของปDญหา  โดยเฉพาะ
ปDญหาด�านคุณภาพชีวิของประชาชน  ด�านโครงสร�างพ้ืนฐาน  ด�านเศรษฐกิจ  ด�านทรัพยากรธรรมชาติ  และการ
บริหารจัดการบ�านเมืองท่ีดี  ตามลําดับ   
   2.  ผลกหารวิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพ  การพัฒนาในป1จจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของเทศบาลตําบลดอนหวาย 
        เทศบาลตําบลดอนหวาย   ได�วิเคราะห�ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคต  โดยการวิเคราะห�ใช�หลัก  SWOT  ดังนี้ 
 1. จุดแข็ง  ( S : Strensth )  
  -  ประชาชนมีคุณภาพ  และมีส+วนร+วมในการพัฒนาท�องถ่ินท้ังในด�านการประชาคม 
  -  ในด�านศักยภาพของพ้ืนท่ีเป*นตําบลท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีท่ีไม+ใหญ+มาก     จึงทําให�การพัฒนาด�าน

โครงสร�างพ้ืนฐานสามารถทําได�อย+างรวดเร็ว 
  -  การคมนาคมสะดวก  เพราะท่ีตั้งอยู+ไม+ห+างจากอําเภอและตัวจังหวัด 
  -  มีโรงเรียนประถมศึกษาในพ้ืนท่ีจํานวน  3  แห+ง ของรัฐบาล 2 แห+ง และเอกชน 1  แห+ง ซ่ึง

สามารถรับนักเรียนจากภายในพ้ืนท่ีและนอกพ้ืนท่ีได�ดี 
  -   มีองค�การบริหารส+วนตําบลท่ีมีศักยภาพในการให�บริการสาธารณะ    และแก�ไข�ปDญหาความ

เดือดร�อนได�อย+างดี 
  -   มีการประสานร+วมมือระหว+างองค�การบริหารส+วนตําบลและส+วนราชการในพ้ืนท่ีท่ีดี 
  -   มีแหล+งน้ํา ( บึงถนนหัก ) ขนาดใหญ+ในพ้ืนท่ี  จึงหมดปDญหาเรื่องการขาดแคลนน้ําอุปโภค 
 2. จุดอ�อน  ( W : Weakness ) 
  -   ชุมชนขาดระบบการจัดการด�านผังเมือง  การกําหนดเขตในการก+อสร�างอาคาร 



  
 

  -   ชุมชนไม+สามารถรวมกลุ+มกันเพ่ือดําเนินการด�านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ+มอาชีพ
อย+างเข�มแข็ง 

  -   ผู�ปกครองขาดความม่ันใจในสถานศึกษาจึงส+งบุตรหลานเข�าศึกษาในสถานศึกษาเอกชน 
  -   การรวมกลุ+มของประชาชนเป*นการรวมกลุ+มท่ีไม+เข�มแข็งขาดความต+อเนื่อง 
 3. โอกาส  ( O : Opportunity ) 
  -   รัฐบาลให�ความสําคัญกับการพัฒนาท�องถ่ิน  มีนโยบายสนับสนุนมากมาย  โดยเฉพาะนโยบาย 

“ หนึ่งตําบล  หนึ่งผลิตภัณฑ� ”  ซ่ึงเป*นการส+งเสริมอาชีพและการเพ่ิมรายได� 
  -   จังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนงบประมาณให�องค�กรปกครองส+วนท�องถ่ินท่ีมีแผนงานโครงการ

ตามแนวยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด 
  -   มีเส�นทางคมนาคมท่ีติดกับถนนหลายสาย  สามารถรองรับการขยายตัวและการลงทุนทาง

เศรษฐกิจ 
 4. อุปสรรค  ( T : Threat ) 
  -   ราคาน้ํามันในตลาดโลกท่ีสูงข้ึน  เป*นเหตุให�ผู�ประกอบการข้ึนราคาสินค�าทําให�ประชาชนได�รับ

ความเดือดร�อนในเรื่องค+าครองชีพ 
  
 
 
  
 
 


