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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองโบสถ ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) 

ส่วนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ ประเทศ  
ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผุ้บริหาร  รวมทั้งปัญหา 
ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องด้วยในการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้สิ้นสุดลงและการจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้ แต่ได้ก าหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที ่๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

  กรอบแนวคิดและหลักการ 
ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ประเทศไทย

จะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้อง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้  

(๑)  การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓)  การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

โดยมีแนวทาง... 
 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

๑)  การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 
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๓)  การลดความเหลื่อมล้้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
๕)  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๖)  การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมของ

ประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่ง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการ
บริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด้าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) จัดท าขึ้นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเท่า วาระพิเศษ  เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือร่วมกันวาง
ยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ เป้าหมายและแนวทางในการท างานร่วมกันในปีงบ  ๒๕๕๖ และเป็นกรอบ ในการจัดท า
งบประมาณปี  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภาพรวมของการท างานที่ผ่านมา ซึ่งเดิมประกอบด้วย 
๔ ยุทธศาสตร์ ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการด าเนินการ รวมทั้งได้มีการบูรณาการ ร่วมกับยุทธศาสตร์การเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเข้าสู่ประชา อาเซียน ปี ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๒ 
เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ท าเนียบ เพ่ือเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเดิมประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ โดยหลังจากการบูรณาการเป็น
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการด าเนินการ 
เพ่ือเป็นกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

 
วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน คนไทยอยู่ดีกินดี มีสุขและเป็นธรรม”   
หลักการของยุทธศาสตร์    

“ต่อยอดรายได้จากฐานเดิม  สร้างรายได้จากโอกาสใหม่  สมดุล  และการพัฒนาอย่างย่ังยืน”    
วัตถุประสงค์  

๑)  รักษาฐานรายได้เดิม และสร้างรายได้ใหม ่    
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ต้องผลิตสินค้าได้เร็วกว่าปัจจุบัน)     
๓)  ลดต้นทุนให้กับธุรกิจ (ด้วยการลดต้นทุนค่าขนส่งและโลจิสติกส์)     



~ ๑๕ ~ 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์     
๑)  การเพ่ิมรายได้จากฐานเดิม    
๒)  การสร้างรายได้จากโอกาสใหม่     
๓)  การลดรายจ่าย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน    

ยุทธศาสตร์  ประกอบด้วย ๔  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ

รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการด าเนินการ    
ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
 

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั้งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ เมื่อมี
ความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวต่อ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไปจาก
สังคมอีกทั้งยังเป็นสานึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวง
และร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้อง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ



~ ๑๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองโบสถ ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) 

ร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้น
เพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
       ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี้ 

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

๕.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่างจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมายว่า
ด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายาเสพติด
หากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา
โดยทันท ีและติดตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) ทั้งนี้ 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อม
ทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความ
ร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด 
ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้งด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง



~ ๑๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองโบสถ ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) 

และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตสานึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่
เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการ
กระทาผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ทาให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละ
หน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
การทุจริตประพฤตมิิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  ๑ 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ 
๔ ปี  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ได้จักท าขึ้นบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  
ทั้งภาคราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  ๔  จังหวัด  ทุก
ขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  เป้าประสงค์รวม กลยุทธ์  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑  จึงได้ก าหนด
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  อารยธรรมและไหม 
๓)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
๔)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ ดังนี้     

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการด าเนินการ    



~ ๑๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ อบต.หนองโบสถ ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒   
 (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒) 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการด าเนินการ    

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการด าเนินการ   

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบด้วย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการด าเนินการ 
วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
 “ การคมนาคมสะดวก   แหล่งน้้าสะอาด  สภาพแวดล้อมที่ดี  มีเศรษฐกิจก้าวหน้า  สังคมสงบสุข  มุ่งสู่
การบริหารจัดการที่ดี   มีการศึกษาเป็นเลิศ   เทอดทูนสถาบัน ” 
 
4.2  พันธกิจการพัฒนา 
  พันธกิจที่   1  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  ให้ได้มาตรฐานและ
เพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของ อบต.  ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี 
     พันธกิจที่   2  สร้างระบบการบริหารจัดการน้้าที่มีประสิทธิภาพ    
             พันธกิจที่   3   สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง   สมดุลและยั่งยืน   โดยเน้นด้านการตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
               พันธกิจที่   4  พัฒนาประสิทธิภาพ   เพิ่มบทบาทขององค์การบริหารส่วนต้าบล ในงานด้านสังคม
สงเคราะห์และการสาธารณสุขข้ันพื้นฐาน 
  พันธกิจที่  5   ส่งเสริมการศึกษาในต้าบล   ฟ้ืนฟู   อนุรักษ์   มรดกทางวัฒนธรรม    ประเพณี
ท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น 
                พันธกิจที่  6  สร้างระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทรัพยากรป่าไม้  พัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว  ส่งเสริมการเชื่อมโยงการท่องเที่ยว   
                พันธกิจที่  7  พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง   การบริหารจัดการบ้านเมืองตาม
หลักธรรมาภิบาลและเน้นการมีส่วนร่วมให้กับประชาชน    
 
4.3  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 

1.  การศึกษาในระบบ  นอกระบบ  และตามอัธยาศัย  เพ่ิมพูนการเรียนรู้ของชุมชน  ธ้ารง 
    ไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  การคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ เพียงพอและทั่วถึง 
3.  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน  ประชาชนพึ่งพาตนเองได้  และปัญหาความยากจนลดลง 
4.  ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน คุณภาพชีวิตดีขึ้น 
5.  ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงถ้วนหน้า 
6.  ประชาชนเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง  และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
7.  องค์การบริหารส่วนต้าบลหนองโบสถ์ สามารถเป็นที่พ่ึงของประชาชนในพื้นที่ได้มากที่สุด 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติคงอยู่  และปรับปรุงป่าเสื่อมโทรม 
9.  การท่องเที่ยวสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น 
10.  มีทรัพยากรน้้าใช้เพ่ือการเกษตรกรรมที่เพียงพอ ได้ผลผลิตเพ่ิมข้ึน  ลดผลกระทบจาก 
   น้้าท่วม  และฝนแล้ง 
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4.4  ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโบสถ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบผังเมือง 
 แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านการก่อสร้างและปรับปรุงถนน 
  แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านการก่อสร้างและขยายระบบประปาหมู่บ้าน 
  แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่้า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
  แนวทางท่ี  4  การผังเมืองรวมของท้องถิ่นและผังเมืองรวมจังหวัด  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

แนวทางการพัฒนา 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 
แนวทางท่ี  2  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
แนวทางท่ี  3  ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
แนวทางท่ี  4  ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและบรรเทาปัญหาความยากจน 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  การส่งเสริมศักยภาพขีดความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตของชุมชนฯ 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านทักษะอาชีพและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านแหล่งน้้าเพ่ือการเกษตร 
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านสังคมและมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านสาธารณภัยและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี  2  พัฒนาระบบแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยมาตรฐานศูนย์แจ้งเหตุ 
แนวทางท่ี  3  รณรงค์และสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรค   
แนวทางท่ี  4  การพัฒนาด้านการใช้พลังงานทดแทน 

 ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติฯ 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาด้านการท่องเที่ยวต้าบล 
แนวทางท่ี  2  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางท่ี  3  การก้าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

 ยุทธศาสตร์ที่  7  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ดี 
 แนวทางการพัฒนา 

แนวทางท่ี  1  การพัฒนาด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
แนวทางท่ี  2  การพัฒนาด้านการบริหารงานขององค์กร 
แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านการก่อสร้างปรับปรุงสถานที่ราชการ 
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แนวทางท่ี  4  การพัฒนาด้านการจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ขององค์กร     
4.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภายใต้  6  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1)  การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู่กับการเสริมสร้างขีด
ความสามารถในการจัดการความเสี่ยงและโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง 

2)  การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพ้ืนฐาน  เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจกและ
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ 

3)  การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมในเชิง
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี 

4)  การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม
และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  โปร่งใส  มีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่
รัดกุม 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 
  1)  การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
  2)  การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  3)  การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุภาพอย่างเป็นองค์กร 
  4)  การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  5)  การเสริมสร้างความม่ันแข็งของสถาบันทางสังคม 
 3.  ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร  ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 
  1)  การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
  2)  การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
  3)  การสร้างมูลค่าเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรภาคเกษตร 
  4)  การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้แก่เกษตรกร 
  5)  การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังอาหารชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
  6)  การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตร 
  7)  การปรับระบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
 4.  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน 
  1)  การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน 
  2)  การพัฒนาวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  วิจัย  และนวัตกรรม 
  3)  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพเท่าเทียมและเป็นธรรม 
  4)  การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนร่วมอย่างมีเสถียรภา 
 5.  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 
  1)  การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภาค
ต่างๆ 
  2)  การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค 
  3)  การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
  4)  การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์เป็น
ทางเลือกในการด้าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก 
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  5)  การสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การ
เคลื่อนย้ายแรงงาน  และการส่งเสริมแรงงานในต่างประเทศ 
  6)  การมีส่วนร่วมอย่างส้าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิตป้องกันภัยจากการก่อการ
ร้ายและอาชญากรรม  ยาเสพติด  ภัยพิบัติ และการแพร่ระบาดของโรคภัย 
  7)  การเสริมสร้างความร่วมมือที่ดีระหว่างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
อย่างมีจริยธรรมและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  พร้อมทั้งเปิดรับความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศที่ไม่
แสวงหาก้าไร 
  8)  การเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีที่มีผลบังคับใช้แล้ว 
  9)  การส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุนและประกอบธุรกิจในเอเชียรวมทั้งเป็นฐานความ
ร่วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  
  10)  การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน
ท้องถิ่น 
 6. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
  1)  การอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2)  การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื่อนประเป็นทศเพ่ือเตรียมพร้อมไปสู่การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่้าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  3)  การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน 
  4)  การเตรียมความพร้อมรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
  5)  การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเง่ือนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤตจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
  6)  การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและพันธกรณี
ด้านสิ่งแวดล้อม 
  7)  การควบคุมและลดมลพิษ 
  8)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส
และเป็นธรรมอย่างบูรณาการ 
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