
 

 

 
สว่นที ่๑ 

สภาพทัว่ไปและขอ้มลูพื้นฐาน 
๑. ด้านกายภาพ 

      ๑.๑ ประวตัคิวามเปน็มา 
                  ตำบลบึงสำโรง  เป็นตำบลที่จัดตั้งขึ้นใหม่  ตั้งขึ้นเม่ือเดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๓๑  จัดให้มีการเลือกตั้ง 
กำนันเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑ บุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งคือ นายกวี ซาตัน ซึ่งเป็นกำนันคนแรกของตำบล
บึงสำโรง 

       ชื ่อของ “ตำบลบึงสำโรง” ได้จัดตั ้งมาจากชื ่อของแหล่งน้ำขนาดใหญ่ประมาณ ๒,๑๐๖ ไร่  ที่
ประชาชนในบริเวณนั้นเรียกว่า “หนองบึงสำโรง” เพราะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งอยู่ในบริเวณแหล่งน้ำมีชื่อว่า“ต้นสำโรง”  
จึงตั้งเป็นชื่อแหล่งน้ำนี้ว่า “หนองบึงสำโรง” จึงเป็นบึงขนาดใหญ่ที่ใช้หล่อเลี้ยงประชาชนภายในเขตตำบลบึงสำโรง
และตำบลใกล้เคียงใช้ในการอุปโภค-บริโภค และประกอบอาชีพประมงน้ำจืดได้ตลอดทั้งปี  และปัจจุบันอยู่ในพื้นที่
บ้านกุดปลาฉลาด 

   การปกครองของตำบลบึงสำโรงมีหมู่บ้านอยู่ในเขตการปกครองของสภาตำบลบึงสำโรง  
ทั ้งหมด  ๙  หมู ่บ้าน แยกมาจากตำบลบึงพะไล  จำนวน ๔ หมู ่บ้าน คือ หมู ่ที ่ ๑ บ้านหนองบัว  หมู ่ที ่ ๒                  
บ้านโนนสะอาด   หมู่ที่ ๓  บ้านหนองโน   หมู่ที่ ๔  บ้านหัวหนอง แยกมาจากตำบลแก้งสนามนาง ๒  หมู่บ้าน คือ 
หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปรือ  หมู่ที่ ๖  บ้านกุดปลาฉลาด   แยกออกมาจากตำบลสีสุก  จำนวน ๒  หมู่บ้าน คือหมู่ที่ ๗ 
บ้านโมกมัน  หมู่ที่ ๘  บ้านโนนอุดม เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๒บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ ได้แยกพื้นที่หมู่บ้านออกมาอีก ๑ 
หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ ๙ บ้านหนองปรือใหม่ 
                     ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๕๗ และตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล 
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และกระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยก
ฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเมื่อวันที่  ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๐  จากนั้นได้ทำการยกฐานะตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบึงสำโรงมีสภาพเหมาะสมให้จัดตั้งเป็นเทศบาล
ตำบลบึงสำโรง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔๒ แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๔๖และมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
                      เทศบาลตำบลบึงสำโรง  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลบึงสำโรง อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอแก้ง
สนามนาง ประมาณ ๙  กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครราชสีมา ๑๓๐ กิโลเมตร ตำบลบึงสำโรง เป็น ๑ ใน ๕ ตำบล
ในเขตอำเภอแก้งสนามนาง  จังหวัดนคราชสีมา                
               ๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
                     มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกันท้องถิ่นใกล้เคียง  ๔ หน่วยงาน ได้แก่  ตำบลแก้งสนามนาง  ตำบลบึง
พะไล     ตำบลสีสุก  และตำบลลาดใหญ่  ดังนี้ 

ทิศเหนือ    ติดกับ ตำบลลาดใหญ่  อ.เมือง  จ.ชัยภูม ิ
ทิศใต ้      ติดกับ  ตำบลบึงพะไล  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา 
ทิศตะวันออก   ติดกับ ตำบลแก้งสนามนาง  อ.แก้งสนามนาง  จ.นคราชสีมา 
ทิศตะวันตก     ติดกับตำบลสีสุก  อ.แก้งสนามนาง  จ.นครราชสีมา 
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               เขตปกครอง   รวม  ๙   หมู่บ้าน   
                หมู่ที่ ๑ บ้านหนองบัว          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายอุเทน เตชะบุรัมย์ 
                หมู่ที่ ๒ บ้านโนนสะอาด       ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายวิเชียร  เยาวราช 
                หมู่ที่ ๓ บ้านหนองโน          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายสยาม  เดชะยา 
                หมู่ที่ ๔ บ้านหัวหนอง          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นางเรณู  คำมิสา 
                หมู่ที่ ๕  บ้านหนองปรือ        ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นายกฤษณะ  ตรวจนอก 
                หมู่ที่ ๖  บ้านกดุปลาฉลาด     กำนันตำบลบึงสำโรง ชื่อ  นายสราวุธ  ชนะพาล 
                หมู่ที่ ๗  บ้านโมกมัน           ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นางสำรวย พันธิอ้ัว 
                หมู่ที่ ๘  บ้านโนนอุดม          ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นางวิลัยพร  ประทุมศรี 
                หมู่ที่ ๙  บ้านหนองปรือใหม่   ผู้ใหญ่บ้านชื่อ  นางสาย  กวดนอก 
                เนือ้ที ่ ตำบลบึงสำโรง  มีพ้ืนที่ตำบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทยประมาณ  ๒๖,๘๗๕ ไร่ หรือ ๔๓ 
ตารางกิโลเมตร 
 ๑.๓ ลกัษณะภมูอิากาศ 

 เป็นแบบมรสุม  มี  ๓  ฤดู  คือ 
  -  ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ เดือนมีนาคม -มิถุนายน 

 -  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 
 -  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ เดือนพฤศจิกายน-กุมภาพันธ์      
       ๑.๔ ลกัษณะของดิน  

         ดินในพื้นท่ีตำบลบึงสำโรงส่วนมากเป็นดินทราย อุ้มน้ำไม่ค่อยดี จึงนิยมปลูกพืชจำพวกอ้อย และมัน
สำปะหลัง 

๒.ดา้นการเมอืง/การปกครอง 
         ๒.๑ เขตการปกครอง  หมู่บ้านคือ 

๑. บ้านหนองบัว  หมู่ที่ ๑   ๖ บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ ๖ 
๒. บ้านโนนสะอาด    หมู่ที่ ๒  ๗. บ้านโมกมัน  หมู่ที่ ๗ 
๓. บ้านหนองโน  หมู่ที่ ๓     ๘ บ้านโนนอุดม  หมู่ที่ ๘  
๔. บ้านหัวหนอง  หมู่ที่ ๔  ๙ บ้านหนองปรือใหม่ หมู่ที่ ๙ 
๕. บ้านหนองปรือ หมู่ที่ ๕ 

รวม  ๙  หมู่บ้าน  
   ๒.๒ การเลือกตั้ง 
  เทศบาลตำบล เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเมืองขนาดเล็ก โดยทั่วไปเทศบาลตำบลมี
ฐานะเด ิมเป ็นสุขาภ ิบาลหรือองค ์การบร ิหารส ่วนตำบล  การจ ัดต ั ้ งเทศบาลตำบลกระทำโดยประกาศ
กระทรวงมหาดไทยยกฐานะท้องถิ่นขึ้นเป็นเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ เทศบาลตำบลมี
นายกเทศมนตรีคนหนึ่งทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริหารและสภาเทศบาลซึ่งประกอบด้วยสมาชิกจำนวน ๑๒ คน ที่
ราษฎรในเขตเทศบาลเลือกตั้งมาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติ นายกเทศมนตรีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของราษฎรเขต
เทศบาลและการเลือกตั้งของเทศบาลตำบลบึงสำโรง แบ่งออกเป็น ๒ เขต  
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%96%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2496
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5


 

 

 
 

คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบึงสำโรง ประกอบด้วย 
๑.นายยงยุทธ คำประพันธ์ นายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง 
๒.นายสุนทร หลายทวีวัฒน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง 
๓.นายแผ่น กวดนอก  รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง 
๔.นางกุสุมา ภูลังกา  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง 
๕.นายไหม ไวแก้วศูนย์  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลบึงสำโรง 
 
ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลบึงสำโรง จำนวน ๑๒ คน ประกอบด้วย 

เขต ๑ เขต ๒ 
๑.นายณรงค์ วงค์ศักดิ์(ประธานสภาฯ) ๑.นายหนูเล็กกวดนอก(รองประธานสภาฯ) 
๒.นายพรมมา โพธิ์ศรี ๒.นายชิด แช่มช้อย 
๓.นางพิกุล เรือนไทย ๓.นายดัด เกษนอก 
๔.นางสมพร อุ่นใจ ๔.นางนิตยา หลินศรี 
๕.นางสาวสุภัสสร ศรีเมืองคุณ ๕.นางปาริฉัตร โปรยโคกสูง 
6. นางปราณี จูมไชย(เลขานุการสภาฯ) ๖.นายสุรศักดิ์ พลพิศาล 

   
๒.๓ ประชากร 

        ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร ทั้งสิ้น 5,439 คน แยกเป็น ชาย 2,717 คน หญงิ 2,722 คน   
จำนวนครัวเรือน 1,510 ครวัเรือน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 126  คน/ตร.กม.(ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๔)  

หมู่ที่ ชื่อบ้าน จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร (คน) 
ชาย หญิง รวม 

๑ บ้านหนองบัว 216 436 386 822 
๒ บ้านโนนสะอาด 183 325 367 692 
๓ บ้านหนองโน 87 142 138 280 
๔ บ้านหัวหนอง 244 407 417 824 
๕ บ้านหนองปรือ 169 309 305 614 
๖ บ้านกุดปลาฉลาด 203 294 314 608 
๗ บ้านโมกมัน 130 279 273 552 
๘ บ้านโนนอุดม 76 153 131 284 
๙ บ้านหนองปรือใหม่ 202 372 391 763 

รวม 1,510 2,717 2,722 5,439 
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๔. สภาพทางสังคม 
            ๔.๑การศึกษา 
                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๒ แห่ง 
                  - โรงเรียนบ้านหนองบัว  (ชาลีราษฎรสามัคคี) ๑ แห่ง 
                  - โรงเรียนบ้านหัวหนอง   ๑ แห่ง 
                  - โรงเรียนบ้านกุดปลาฉลาดหนองปรือ   ๑ แห่ง 
                  - โรงเรียนบ้านมูกมันโนนอุดมสามัคคี    ๑ แห่ง 
            4.2 สาธารณสุข 

ตำบลบึงสำโรง  มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหัวหนอง จำนวน  1  แห่ง   
 ตั้งอยู่ที่ บ้านหัวหนอง  หมู่ที่  4  ตำบลบึงสำโรง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา 
  4.3 อาชญากรรม 
  ตำบลบึงสำโรง ไม่มีคดีอาชญากรรมท่ีรุนแรง หรือเป็นพ้ืนที่ที่มีความเสียงน้อย 
  4.4 ยาเสพติด 
  ตำบลบึงสำโรง ไม่อยู่ในพ้ืนที่แพร่ระบาดของยาเสพติด 
  4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
  ตำบลบึงสำโรง มีหน่วยงานที่ให้การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชน ทั้งจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
 
5. ระบบบริการพืน้ฐาน 

5.1 การคมนาคมขนส่ง 
                  ปัจจุบันการคมนาคมในเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีความสะดวกมากขึ้นเพราะได้รับการพัฒนาจาก
เทศบาลตำบลบึงสำโรง มีการบูรณะซ่อมแซมถนนลูกรังให้สามารถใช้งานได้ดี สามารถสัญจรไปมาได้สะดวกและไม่มี
สัญญาณไฟจราจร  พร้อมทั้งถนนเกษตรกรรมมีการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพที่ดี ถนนสายหลักเส้นทางการคมนาคม
ระหว่างตำบลกับอำเภอเป็นถนนลาดยาง (ถนนแก้งสนามนาง-บ้านเหลื่อม) 
         5.2 การไฟฟ้า 
                   การให้บริการประชาชนด้านไฟฟ้าเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เทศบาล
ตำบลบึงสำโรงจะรับผิดชอบในด้านการติดตั้ง ซ่อมแซม และค่าใช้จ่ายในอุปกรณ์เฉพาะไฟฟ้าแสงสว่างตามถนน 
ตรอก ซอย และในการตั้งงบประมาณขยายไฟฟ้าให้ครบครัวเรือนและหมู่บ้าน 
         5.3 การประปา 
  บ้านเรือนในเขตเทศบาลตำบลบึงสำโรงใช้บริการน้ำประปาจากประปาหมู่บ้านครบทุกครัวเรือน  
        5.4 โทรศัพท ์
  ตำบลบึงสำโรง อยู่ในพ้ืนที่บริการสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ส่วนบุคคลอย่างครอบคลุมและทั่วถึง 
 5.5 ระบบโลจิสติกส์(Logistics)หรือการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  ตำบลบึงสำโรง อยู่ในพื้นที่การให้บริการของไปรษณีย์สาขาแก้งสนามนาง และมีบริษัทขนส่งของ
เอกชนเข้าถึงในพ้ืนที่ แต่ไม่มีบริษัทที่มาตั้งสาขาในพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
        6.1 การเกษตร 
                  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทำไร่อ้อย ไร่มันสำปะหลัง) ทำนาบางพื ้นที่          
เนื่องจากสภาพพ้ืนที่แห้งแล้ง จึงไม่สามารถทำอาชีพเสริมเก่ียวกับการเกษตรได้อีก บางส่วนจะอพยพไปใช้แรงงานใน
เมืองใหญ่  
                  ตำบลบึงสำโรงโดยทั่วไปจะเป็นสังคมเกษตร มีวิถีชีวิตแบบชาวบ้าน คือ มีความเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่าง
พอเพียง ไม่ค่อยมีการแข่งขันทำให้ชาวบ้านตำบลบึงสำโรงแห่งนี้มีการพ่ึงพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลา สภาพเศรษฐกิจ
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพทำไร่ ส่วนที่เหลือเป็น อาชีพค้าขาย รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ ทำ
สวน และรับราชการ เมื่อว่างจากการทำเกษตรกรรมแล้ว มีบางส่วนไปทำงานนอกหมู่บ้าน เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ส่วน
ในหมู่บ้านที่มีอาชีพเสริม ได้แก่ เย็บผ้า ปลูกผัก และค้าขาย 
 6.2 การประมง 
  ตำบลบึงสำโรง มีพื้นที่บางส่วนติดกับแม่น้ำชี จึงมีประชาชนบางส่วนที่ทำการประมงในแม่น้ำชี 
และมีแหล่งน้ำต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ที่ให้ประชาชนทำการประมง เช่น การจับปลา จับกุ้ง จับหอย เป็นต้น 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ตำบลบึงสำโรง เป็นพื้นที่ราบ จึงมีประชาชนที่เลี้ยงสัตว์หลายชนิด เช่น โค กระบือ แพะ ไก่ เป็ด 
เป็นต้น และไม่ค่อยมีการระบาดของโรคในสัตว์ แต่ปีพ.ศ. 2564 พบการแพร่ระบาดของโรคลัมปิสกินในพื้นที่
อำเภอแก้งสนามนางและพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง 
 6.4 การบริการ 
  หมู่บ้านต่าง ๆ ในตำบลบึงสำโรง มีร้านขายของชำ อยู่ทุกหมู่บ้าน แต่ไม่มีที่พัก  
 6.5 การท่องเที่ยว 
  สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลบึงสำโรงที่สวยงามและเป็นที่นิยมคือ บึงสำโรง ที่เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ 
ตั้งอยู่ที่ บ้านกุดปลาฉลาด หมู่ที่ 6 ตำบลบึงสำโรง ซึ่งมีธรรมชาติที่สวยงาม 
 6.6 อุตสาหกรรม 
  ตำบลบึงสำโรง ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื ้นที ่ มีโรงงานผสมปูนสำเร็จรูป และ
อุตสาหกรรมครัวเรือน 
 6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
  ตำบลบึงสำโรง มีกลุ่มอาชีพอยู่หลายกลุ่ม เช่น กลุ่มอาชีพผลิตอาหารสัตว์ กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มนวด
แผนไทย กลุ่มแปรรูปอาหาร กลุ่มทำลูกประคบ เป็นต้น 
  รวมถึงมีการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ในพื้นที่โดยมีปั๊มน้ำมันขนาดเล็ก ร้านค้าเบ็ดเตล็ด ร้านซ่อม
เครื่องยนต์ ร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า และโรงสีข้าวอยู่ในพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง 
 6.8 แรงงาน 
  ตำบลบึงสำโรง มีแรงงานอย่างพอเพียง แต่ประชาชนวัยแรงงานส่วนมากอพยพไปทำงานนอกพ้ืนที่ 
เช่น อำเภออ่ืน หรือจังหวัดอ่ืน เนื่องจากไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพ้ืนที่ แต่มีแรงงานพอเพียงสำหรับทำ
การเกษตร ซึ่งเป็นอาชีพหลักของคนในพื้นที่ ซึ่งบางอย่างอาจใช้เครื่องจักรเพื่ออำนวยความสะดวกแทนการใช้
แรงงานคน เพ่ือเป็นการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

ประชาชนในตำบลบึงสำโรง นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99%  โดยมีวัดและสำนักสงฆ์อยู่ในพื้นที่
ตำบลบึงสำโรง ดังนี้ 

1.    หมู่ที่  1  วัดศรีลำพอง     บ้านหนองบัว   
2.    หมู่ที่  2  วัดโนนสะอาด     บ้านโนนสะอาด 
3.    หมู่ที่  3  วัดบ้านหนองโน    บ้านหนองโน 
4.    หมู่ที่  3  วัดป่าจตุพร    บ้านหนองโน 
5.    หมู่ที่  4  วัดบ้านหัวหนอง    บ้านหัวหนอง 
6.    หมู่ที่  5  วัดใหม่สามัคคีธรรม  บ้านหนองปรือ 
7.    หมู่ที่  6  วัดบ้านกุดปลาฉลาด  บ้านกุดปลาฉลาด 
8.    หมู่ที่  7  วัดป่าโมกอุดมพร   บ้านโมกมัน 
9.    หมู่ที่  7  วัดทุ่งสว่างวณาราม   บ้านโมกมัน 

                              10.    หมู่ที่  8  วัดสว่างอารมณ์        บ้านโนนอุดม 
          7.2 ประเพณีและงานประจำปี 
                 ประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญและเทศบาลตำบลบึงสำโรงได้จัดเป็นประจำ คือ ประเพณีบุญเดือนหก  
ประเพณีสงกรานต์ แห่เทียนเข้าพรรษา ประเพณีลอยกระทง ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่ เป็นต้น 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  พ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง มีภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งในด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี เช่น มีกลุ่มทำลูกประคบ มีปราชญ์ชาวบ้าน มีกลุ่มทอเสื่อกก กลุ่มจักรสาน เป็นต้น 
  ภาษาที่ใช้ในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง ภาษาราชการคือภาษาไทย ส่วนภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จะ
แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือภาษาอีสาน ส่วนมากใช้ในหมู ่ที ่ 1,2,3,7 และ8  และภาษาไทยเดิ้ง (ภาษาโคราช) 
ส่วนมากใช้ในหมู่ที่ 4,5,6 และ 9 
 7.4 OTOP สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพื้นเมืองในพื้นที่ตำบลบึงสำโรง เช่น ปลาย่าง ปลาป่น ฝักบัวหลวง เกลือสินเธาว์ ขนม
ดอกจอก เป็นต้น 
  ของที่ระลึกในพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง เช่น เสื่อกก ผ้าไหม ลูกประคบ เป็นต้น 
8. ทรัพยากรธรรมชาต ิ
    8.1 น้ำ 

 สระนำ้สาธารณะ/หนองน้ำ/บึง จำนวน  15   แหง่ ได้แก ่
                                     1. หนองกระทุ่ม  8.หนองตะกุด 15. สระน้ำวัดบ้านหนองปรือ   
                                     2. หนองกุดน้ำแก้ว  9. หนองฮี 
                                     3.  หนองกฎ  10. หนองอ้อ 
                                     4. หนองหอยปัง  11. หนองตะเฆ่ 
                                     5. หนองบัว  12. หนองบึงสำโรง 
                                     6. หนองช้างตาย   13. สระน้ำวัดบ้านโนนสะอาด 
                                     7. สระน้ำวัดบ้านหนองโน    14. สระน้ำวัดบ้านหัวหนอง 
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            คลอง ลำหว้ย   จำนวน 9 แห่ง ไดแ้ก ่
                                      1. คลองโพงนาค   
                                      2. คลองละหานมวยใหญ่   
                                      3. คลองละหานมวยน้อย   
                                      4. คลองรกฟ้า   
                                      5. คลองอีสานเขียว   
                                      6. ลำห้วยขี้หนู   
                   7. ลำหว้ยตะพานหิน   
                   8. ลำหว้ยหมากแดง 
          9. ลำหว้ยคลองใหญ่  
 8.2 ป่าไม ้
  มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่สำคัญ ได้แก่พ้ืนที่  2  ใน  3  สว่นของตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนโคกหลวง ปัจจุบันมี
ลักษณะเป็นป่าเสื่อมโทรม ซึ่งสำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรให้เข้าทำ
ประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดังกล่าวทั้งหมดแล้ว 
 8.3 ภูเขา 
  พ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง เป็นที่ราบ ไม่มีภูเขาในพ้ืนที่ 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ทรัพยากรที่มีความสำคัญในพ้ืนที่ตำบลบึงสำโรง ได้แก่ทรัพยากรน้ำ เนื่องจากใช้ในการประกอบ
อาชีพของประชาชนในพื้นที่ เช่น การประมง การปศุสัตว์ การปลูกพืชต่าง ๆ และใช้ในการอุปโภค บริโภค มีแหล่ง
ดิบคือบึงสำโรง แต่ปัจจุบันมีความตื้นเขินไม่สามารถกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคหรือบริโภคให้เพียงพอต่อประชากร
ที่เพ่ิมขึ้น อีกท้ังระบบนิเวศน์เริ่มถูกทำลายยิ่งขึ้น ปลาฉลาดซึ่งเคยพบที่แหล่งน้ำบึงสำโรงก็เริ่มสูญพันธุ์ 
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สว่นที ่ 2 
ยทุธศาสตรก์ารพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

1. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพฒันาระดบัมหภาค 
๑.๑  แผนยุทธศาสตรช์าต ิ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 

           วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจำชาติว่า “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดแผนต่างๆให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดทำยุทธศาสตร์ชาติในพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้
กำหนด ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี(พ.ศ. 2561 – 2580)   

  1.ความมั่นคง 

1.1 การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและนอกประเทศ
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

    1.2 ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  

   1.3 สังคมมีความปรองดองและสามัคคี ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและราย ได้ที่
มั่นคง มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

1.4  มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน้ำ 

  2.ความมั่งคั่ง  

2.1  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้
สูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียม 

2.2 เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูงสร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน 

2.3 มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงินและทุนอ่ืนๆ 

  3.ความยั่งยืน  

3.1 การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญด้านรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องโดยไม่ใช้ทรัพยากรเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม มี 

3.2 มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลก  

3.3 คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งสร้างประโยชน์ร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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เป้าหมายการพัฒนาประเทศในภาพรวม 

             “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื ่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาตนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาพทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

ยุทธศาสตร์ที่  1 ด้านความมั่นคง 
เพ่ือบริหารจัดสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 

และทุกมิติ 

เป้าหมาย 20 ปี 
 เป้าหมายที่ 1  ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
 เป้าหมายที่ 2  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 เป้าหมายที่  3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 เป้าหมายที่  4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 
 เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตวัขีว้ดัเปา้หมาย 
 1. ความสุขของประชากรชาวไทย 
 2. ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
 3.ความพร้อมของกองทัพ หนาวยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชนในในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 4.บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ 
 5.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 5 ประเดน็หลกั 
 1. การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  1.1 พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักในเรื่อง
ความมั่นคงและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
  1.2 พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
  1.3 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่
มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมกกว่าประโยชน์ส่วนตน 
  1.4 พัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงที่
สำคัญ 
 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    2.1 แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน 
   2.2 ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่ 
   2.3 สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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   2.4 รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล 
 3. พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
   3.1 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
   3.2 พัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและ
ภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุก
ระดับ 
  3.3 พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติ และการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 
 4. บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ 
  4.1 เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
  4.2 เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 
  4.3 ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาคโลก รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
 5. พัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบบูรณการ 
  5.1 พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 
  5.2 บริหารจัดการความมั่นคงให้เอ้ืออำนวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืนๆ 
  5.3 พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
 เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ ควบคู่กับการขยายโอกาสในประเทศไทยในเวทีโลก 

เป้าหมาย 20 ปี 
 เป้าหมายที่  1  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่นยืน 
 เป้าหมายที่  2  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย 

1. รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้ 
2. ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
3. การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
4. ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 5 ประเดน็หลกั 
1. การเกษตรสร้างมูลค่า 

1.1 เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็น
ผลิตภัณฑ์การเกษตร 

1.2 เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์ 
1.3 เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ 
1.4 เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม 
1.5 เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการรพัฒนา 

2. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
2.1 อุตสาหกรรมชีวภาพ 
2.2 อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
2.3 อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
2.4 อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 
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2.5 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
3. สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 

3.1 ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
3.2 ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
3.3 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
3.4 ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
3.5 ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 

4. โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
4.1 การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนามคมไร้รอยต่อ 
4.2 การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
4.3 การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
4.4 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
4.5 การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

5. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 
5.1 การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
5.2 การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
5.3 การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
5.4 การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
5.5 การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 

ยทุธศาสตรท์ี ่ 3 ด้านการพฒันาและเสรมิสรา้งศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ์
 คนไทยในอนาคตมีความพร้อมทั้งกายใจ สติปัญญา มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษท่ี  21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่  3 และมีคุณธรรม 
เป้าหมาย  20 ป ี
 เป้าหมายที่  1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิธีชีวิตในศตวรรษท่ี  21(2001-2100) 
 เป้าหมายที่ 2 คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย 

1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.  การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 7 ประเดน็หลกั 
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 

1.1 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
1.2 การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรมจริยธรรมในการจัดการเรียนการสอนใน

สถานศึกษา 
1.3 การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
1.4 การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
1.5 การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
1.6 การใช้สื่อและการสื่อสารมวลขนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของในสังคม 
1.7 การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
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2. พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
2.1 ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์ 
2.2 ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่สอดรับกับศตวรรษที่ 

21 
2.3 ข่วงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด 
2.4 ช่วงวัยผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
3.1 การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษท่ี 21 
3.2 การเปลี่ยนโฉมบทบาทครูให้เป็นครูยุคใหม่ 
3.3 การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท 
3.4 การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3.5 การเสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตำแหน่งของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
3.6 การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
3.7 การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

 4. ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
 4.1 การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
 4.2 การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุนที่เหมาะสมสำหรับผ ู้มี
ความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ 
 4.3 การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ 
 5. เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
  5.1 การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
  5.2 การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ   
  5.3 การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
  5.4 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
  5.5 การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพ้ืนที่ 
 6. สร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
  6.1 การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
  6.2 การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
  6.3 การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน 
  6.4 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 7. เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 
  7.1 การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 
  7.2 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ 
  7.3 การส่งเสริมกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
  7.4 การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ที ่ 4  ดา้นการสรา้งโอกาศและความเสมอภาคทางสงัคม 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและ

สังคม เพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
เป้าหมาย  20  ป ี
 เป้าหมายที่  1 สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 
 เป้าหมายที่  2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้าเป็น
กำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ 
 เป้าหมายที่  3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง
เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย 

1. ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร 
2. ความก้าวหน้าของการพัฒนากำลังคน 
3. ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังวหัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโน

โยล ี
4. คุณภาพชีวิตของประชาชนสูงอายุ 

ประเด็นยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย  4  ประเด็นหลกั 
 1.การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
  1.1 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
  1.2 ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 
  1.3 กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
  1.4 เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สร้างสรรค์  มีความปลอดภัยในการทำงาน 
  1.5 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุก
กลุ่ม 
  1.6 ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
  1.7 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู้มี
รายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
  1.8 สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรรมอย่างทั่วถึง 
 2. การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
  2.1 พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
  2.2 กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่างๆ 
  2.3 จัดระบบเมืองที่เอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
  2.4 ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ
บริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด 
  2.5 สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  2.6 การพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ 
 3. การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
  3.1 สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึง
พลังของภาคส่วนต่างๆ 
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  3.2 การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
  3.3 สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค
ประชาชน 
  3.4 ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี ในการสร้างสรรค์สังคม 
  3.5 สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
  3.6 สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์  เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 4. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
  4.1 ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 
  4.2 เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 
  4.3 สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
  4.4 สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที ่ 5 ดา้นการสร้างการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 
  คำนึงถึงความยั่งยืนบนฐานของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
ประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเกิดผลลัพธ์ต่อความยั่งยืน 
เป้าหมาย 20 ป ี
 เป้าหมายที่  1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้
อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
 เป้าหมายที่  2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบ
จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 
 เป้าหมายที่  3 ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล
ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 
 เป้าหมายที่ 4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
 เป้าหมายที่  5  การบริหารจัดการความมั่นคง มีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย 

1. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
2. สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
3. พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจชีวภาพ 
5. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย  6 ประเด็นหลกั 

1. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
1.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใน

การแข่งขัน 
  1.2 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวิภาพในและนอกถิ่นกำเนิด 
  1.3 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 
  1.4 รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  1.5 ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน 
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 2. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  2.1 เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวิภาพทางทะเล 
  2.2 ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ 
  2.3 ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบและมี
นโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 
  2.4 พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 3. สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
  3.1 ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
  3.2 มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  3.3 มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของภาครัฐ
และภาคเอกชน 
  3.4 พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติช้ำที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ 
 4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่าง
ต่อเนื่อง 
  4.1 จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนา เมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึง
พ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพ และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 
  4.2 พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร 
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 
  4.3 จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 
  4.4 สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรมและ
ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐานธรรมชาติและฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 
  4.5 พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
  4.6 เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถในการป้องกัน
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซื้อ 
 5. พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.1 พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพ่ือเพ่ิมความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
  5.2 เพ่ิมผลิตภาพาสของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
การใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
  5.3 พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
  5.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
 
  5.5 พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ
ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
 6. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
  6.1 ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคน
ไทย 
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  6.2 พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 
  6.3 จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทีส่ำคัญ 
  6.4 พัฒนาและดำเนินโครงการ ที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมภิบาล 
 

ยุทธศาสตร์ที ่ 6 ดา้นการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 
  การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม 
เป้าหมาย 20 ป ี
 เป้าหมายที่ 1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วโปร่งใส 
 เป้าหมายที่  2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อเปลี่ยนแปลง 
 เป้าหมายที่ 3 ภาครัฐรมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ตวัชีว้ดัเป้าหมาย 

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
 2.ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
 3.ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 4.ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 
ประเด็นยทุธศาสตร ์ประกอบดว้ย 8 ประเดน็หลกั 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการและให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว
โปร่งใส 
1.1 การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 
1.2 ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมา

ประยุกต์ใช้ 
2. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ขาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุก

ระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนที่ 
2.1 ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลลาขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
2.2 ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
2.3 ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 
3.1 ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
3.2 ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการปพัฒนาประเทศ 
3.3 ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูงตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

 4.ภาครัฐมีความทันสมัย 
  4.1 องค์กรภาครัฐมีความยึดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
  4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 
 5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่งยึดหลักคุณธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ 
  5.1 ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 
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  5.2 บุคลกรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรมและมีการพัฒนาตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ 
 6. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต 
  6.1 ประชาชนและภาคีต่างๆในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6.2 บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
  6.3 การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาดเป็นธรรมและ
ตรวจสอบได้ 
  6.4 การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 
 7. กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกับบริบทต่างและมีเท่าท่ีจำเป็น 
  7.1 ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆที่เปลี่ยนแปลง 
  7.2 มีกฎหมายเท่ามี่จำเป็น 
  7.3 การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิการใช้กฎหมาย 
 8. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
  8.1 บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 
  8.2 ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน ของการค้นหาความ
จริง 
  8.3 หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญาและปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน 
  8.4 ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม 
  8.5 พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

1. ๒  รา่งแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
  เทศบาลตำบลบึงสำโรง  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะ
สิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓  อยู่
ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   
 

๑.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
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๓.  ชีวิตที่ยั ่งยืน (Eco-friendly Living)  ๔. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key 
Enablers for Thailand's Transformation)   มื ่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ ๑๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้  จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ต่อไป   
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1.3  แผนพฒันาภาค/แผนพฒันากลุม่จังหวดั/แผนพฒันาจงัหวดั 
1.3.1 แผนพฒันาภาคตะวันออกเฉยีงเหนอื 

เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
อยู่ระหว่างการจัดทำของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวลำภู  บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร นครพนม มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ มหาสารคาม 

ร้อยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บรุีรัมย์  

สุรินทร์)   
๕.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   
ศรีสะเกษ  อำนาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ 

เทศบาลตำบลบึงสำโรง  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะดำเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   

แผนพฒันาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   
๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ำให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม  
๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาค

กลางและพ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือนบ้านในการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
  แผนพัฒนา... 
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  

สุรินทร์) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  จะสิ้นสุดลงใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างข้ันตอนรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1  (พ.ศ. 
2566 – 2570)  และการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่
ประกาศใช้   เทศบาลตำบลบึงสำโรง  จึงต้องจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และ
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เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะดำเนินการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ ต่อไป   

    แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–๒๕๖๕)   
ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มี

ชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และสังคมเป็นสุข 

       ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นที่ 1  การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 
ประเด็นที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นที่ 3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

1.3.2   รา่งแผนพฒันาจงัหวดันครราชสมีา ระยะเวลา 5 ป ี( พ.ศ. 2566-2570) 
  ร่างแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมามีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้  

        ตำแหนง่ทางยทุธศาสตร์ 
  ๑.  เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและขนส่ง 
  ๒.  เป็นศูนย์กลางทางการเกษตร 

 3. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
       4. เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม 
       5. เป็นสังคมที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล ประชาชนมีชีวิตที่ดีตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
       6. เป็นแหล่งพลังงานสะอาดและเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในภูมิภาค 
       7. เป็นสังคมแห่งความมั่นคงปลอดภัยและป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
       8. มีส่วนราชการที่มีการบริหารจัดการภาครัฐแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

เป้าหมายการพฒันาจงัหวดันครราชสมีา   
 
 
 
 

ประเด็นการพฒันาจงัหวดันครราชสีมา 
(1) ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง   

      (2) ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน 
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

(3) เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคม
คุณภาพสูง      
        (4) ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 
       (5) ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 

 

“ศนูยก์ลางโครงขา่ยคมนาคม การทอ่งเทีย่วเชงินิเวศและศลิปวฒันธรรมของภมูภิาค 
 นวตักรรมการเกษตรและอตุสาหกรรม และเป็นสงัคมคุณภาพสงู” 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 
   “ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง” 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานด้านการผลิตทางการเกษตร ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกร 
2. เพื่อยกระดับการผลิตและการแปรรูปสร้างมูลค่าเพ่ิม 
3. เพื่อเชื่อมโยงการตลาดและสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่เกษตรกร 

 

2) เปา้หมายและตวัชีว้ดัของประเด็นการพฒันา 
1. มีพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรมเพ่ิมขึ้น 1.08 ล้านไร่ 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมทางการเกษตรของจังหวัดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 2 ต่อปี 
3. ต้นทุนต่อหน่วยการผลิตการเกษตรที่ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
4. สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 4 
5. สินค้าเกษตร์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
6. การจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 1 ตำบล 1 วิสาหกิจชุมชน 

 

3) แนวทางการพฒันา 
1. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการทำเกษตรกรรม โดยการขุดลอก     ลำน้ำ 

การขุดลอกแก้มลิงเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุน การสร้างฝายเพ่ือชะลอน้ำ การจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำเพ่ือร่วมกันดูแลแม่น้ำ
ลำคลองและระบบส่งน้ำ การส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำผิวดินและใต้ดินเป็นของตนเอง การสำรวจ 
วิเคราะห์ และวิจัยดิน การปรับปรุง แก้ปัญหาดินเปรี้ยวและดินเค็ม อนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ จำแนกประเภท สำ
มะโนที่ดิน การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสมและยั่งยืน และ
การส่งเสริมเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรด้านการพัฒนาที่ดิน 

2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตรฐานและมีมูลค่าสูงด้วย
การเกษตรอัจฉริยะ โดยการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผลไม้ และสมุนไพร ให้มีมูลค่าสูง ส่งเสริมและ
สนับสนุนสินค้าเกษตรปลอดภัยได้รับมาตรฐานมีการรับรอง ส่งเสริมการผลิตพืชทางเลือกที่มีมูลค่าสูงตามความ
เหมาะสมของพื้นที่แบบครบวงจร นำผลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรด้วยการใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร พัฒนาสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง 
(Smart farmer) และมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน 

3. พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน ต้นทุนลดลง   และมี
ผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ให้ได้ผลผลิตและมีมูลค่าสูงเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด โดยการผสมเทียมและ    การกระจายน้ำเชื้อ
พันธุ์ดี ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์หรือแมลงที่ตลาดมีความต้องการสูง ส่งเสริมการใช้อาหารและพืชอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ 
พัฒนาทักษะความรู้ของเกษตรกรด้านการเลี้ยงการจัดการฟาร์ม การสุขาภิบาล    การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ
อาหารและพืช 
 
อาหารสัตว์ และการใช้เทคโนโลยี/นวัตกรรมบริหารจัดการ (Smart farmer) พัฒนามาตรฐานฟาร์ม (Good 
Farming Management : GFM) ของกรมปศุสัตว์ รวมทั้งปศุสัตว์อินทรีย์ ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน ส่งเสริมด้าน
โรงงานแปรรูป เพ่ือให้มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ บรรจุหีบห่อ  
สินค้า และการตรวจสอบย้อนกลับ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย/สถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการผลิตใน
ลักษณะแปลงใหญ่  เสริมสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการศึกษาวิจัยด้านพันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์ การ
แปรรูป และอ่ืน ๆ 
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4. ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพ่ิมศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัดนครราชสีมา  โดยการ
ยกระดับสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ การส่งเสริม   ให้เกษตรกร
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับมาตรฐาน การปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (ตามมาตรฐาน GAP) การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์น้ำโดยการสนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิต  สายพันธุ์ที่เหมาะสม เพ่ือ
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่และลดต้นทุนการผลิต การจัดตั้งแปลงสาธิตการเพาะเลี้ยง ด้วยระบบไบโอฟลอค (biofloc) 
เพื่อเป็นศูนย์การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกร รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน การผลิตและการตามสอบสินค้าประมง 
และการสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในรูปสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนองค์กรประมงท้องถิ่น หรือ ชมรม ให้มี
ความเข้มแข็ง 

5. บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความยั่งยืนและคงความหลากหลาย โดยการ
ฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำเพื่อสร้างสมดุลและความหลากหลายเพื่อให้มีทรัพยากรใช้อย่างยั่งยืน การผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ
สัตว์น้ำประจำถิ่นหรืออัตลักษ์ของจังหวัดนครราชสีมาและสัตว์น้ำที่มีความเหมาะสมให้เพียงพอต่อการบริโภคและ
การส่งออก การส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำรวมถึงสนับสนุนประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำ การวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์น้ำและนำงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้ไปใช้ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง 

6. ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้
เกษตรกรมีทักษะในด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการวางแผนการผลิตและการจัดการ  และการส่งเสริม
เกษตรกรในทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการแปรรูปสินค้าเกษตร รวมถึงสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิม
โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และนวัตกรรมที่เหมาะสมกับเกษตรกร 

7. ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร โดยจัดเขตส่งเสริมอุตสาหกรรม
ศูนย์รวมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนด้านเกษตรและอาหาร รวมทั้งตลาดประมูลสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้สถาบัน
เกษตรกรมีความเข้มแข็ง 

8. ส่งเสริมการสร้างช่องทางการตลาดปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกร โดยการจัดกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือ
ส่งเสริมช่องทางการจำหน่วยสินค้าการเกษตร เช่น การจัดงานมหกรรมปศุสัตว์โคราช , จัดงาน Roadshow สินค้า
ปศุสัตว์ การจัดเทศกาลอาหารปิ้งย่าง เป็นต้น รวมถึงการพัฒนาช่องทางการตลาดใหม่ โดยเน้นการสร้างมาตรฐาน
การตลาดปศุสัตว์ เช่น การพัฒนาการซื้อขายโดยการชั่งน้ำหนัก ผลักดันให้เกิดการกำหนดราคากลางสินค้าปศุสัตว์ 
ตลาดซื้อขายออนไลน์ เป็นต้น 

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- พัฒนาเพื่อยกระดับด้านการเกษตร 
(2) โครงการ 

- โครงการพัฒนาด้านการเกษตร 
   กิจกรรมหลักท่ี 1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพ่ิมพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับ การทำเกษตรกรรม 
 

กิจกรรมหลักท่ี 2 พัฒนาทรัพยากรดินและน้ำเพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ 
กิจกรรมหลักที่ 3 พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกให้ได้มาตร 

ฐานและมีมูลค่าสูง 
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาขีดความสามารถด้านปศุสัตว์ของจังหวัดให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน 

และมีผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาด 



 

 

-23- 

กิจกรรมหลักที่ 5 ยกระดับการผลิต พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการผลิตด้านการประมงของจังหวัด
นครราชสีมา 

กิจกรรมหลักที่ 6 บริหารจัดการด้านการประมงและทรัพยากรสัตว์น้ำให้มีความ ยั่งยืนและคง
ความหลากหลาย 

กิจกรรมหลักที่ 7 ยกระดับการผลิตด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ่
กิจกรรมหลักท่ี 8 ยกระดับขีดความสามารถทางการตลาดสินค้าเกษตรให้เกษตรกร 

 

ประเดน็การพฒันาจงัหวดันครราชสมีาที ่๒ 
   “สง่เสรมิ พฒันา โครงสร้างพื้นฐาน เพือ่ยกระดบัเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่ว การค้า การลงทนุ 
อตุสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกจิพเิศษ" 

1) วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อยกระดับระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของจังหวัดนครราชสีมา  ให้

โดดเด่น มีอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับ เป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพ และเชื่อมโยงในทุกมิติ 
2. เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขันของจังหวัดนครราชสีมา 
3. เพื่อยกระดับชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และศิลปะวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น 
4. เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นในการจัดงานในโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ (MICE City) ที่มีความปลอดภัยจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
5. เพื่อพัฒนาและยกระดับระบบโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม ขนส่ง ของจังหวัดนครราชสีมา   ให้

เป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. เพื่อพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และอุตสาหกรรม     เชิง

นิเวศ ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 

2) เปา้หมายและตวัชีว้ดัของประเด็นการพฒันา 
1. GPP ด้านการท่องเที่ยว เพ่ิมข้ันร้อยละ 1-2 ต่อปี 
2. ร้อยละ 80 – 85 ของนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการการท่องเที่ยวของ

จังหวัด 
3. เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า  10 -20 

ชุมชนต่อปี 
4. ผู้เข้าร่วมในการจัดงานเมืองไมซ์ (MICE City) ของจังหวัด ร้อยละ 80 – 85 มีความเชื่อมั่นในความ

ปลอดภยัจากปัญหา Covid-19 
5. ระบบการคมนาคม ขนส่งของจังหวัด ได้รับการพัฒนา ครบทั้ง 3 ประเภท 
6. GPP ภาคอุตสาหกรรม เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 ต่อปี 
7. มีเงินลงทุนเข้ามาในจังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 1 ต่อปี 

3) แนวทางการพฒันา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบนิเวศทางการท่องเที ่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การเป็น

จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวทุกประเภท โดยเฉพาะ การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ให้มีความสะดวก สะอาด และปลอดภัย จัดให้มีกิจกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อสร้างความยั่งยืน และรวมถึงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการระบบการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดนครราชสีมา ให้รองรับกับความต้องการของนักท่องเที่ยวในยุควิถีใหม่ 
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2. ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม โดยการคัดเลือกพ้ืนที่/ประเภทของ
เมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อสร้าง
ความยั่งยืน 

3. ยกระดับความปลอดภัยของเมืองจัดการประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ (MICE City) โดยการ
สร้างอุปทานของโคราชเมืองไมซ์ซิตี้ ให้มีความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019  การส่งเสริมการจัดงานประชุม นิทรรศการ และงานอีเว้นต์ของโคราชเมืองไมซ์   (MICE City) และการจัด

กิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โคราชเมืองไมซ์ เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ความเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการส่งเสริมระบบบรหิาร

จัดการท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา มุ่งสู่ความเป็นเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงสินค้าและผลิตภัณฑ์
ระหว่าง EEC กับ CLMV 

5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อรองรับการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

6. พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยการเพ่ิมทักษะบุคลากรใน
จังหวัดเพ่ือรองรับการเติบโตของท่าเรือบก (Dry Port) จังหวัดนครราชสีมา 

7. ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP) โดยการส่งเสริม  ให้เกิด
กิจกรรมภายใต้กรอบทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (Northeastern Economic 
Corridor: NeEC - Bioeconomy)  ของจังหวัดนครราชสีมา การประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เขตพื้นที่และการ
มีส่วนร่วมการลงทุนท่าเรือบกนครราชสีมาในรูปแบบ PPP การส่งเสริมและพัฒนา   ศูนย์ส่งเสริมการลงทุน
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของศูนย์กระจายสินค้า
ภาคเอกชน 

8. ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ โดยการพัฒนา
ความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรม ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์ และส่งเสริมการใช้
ประโยชน์ของพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบด้านการแข่งขัน 

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- ยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า และการลงทุน 
(2) โครงการ 

- โครงการพฒันาดา้นเศรษฐกจิ โครงขา่ยคมนาคม การค้า การทอ่งเทีย่ว บริการ และ การลงทนุ 
กิจกรรมหลักที่ 1 ส่งเสริมระบบนิเวศทางการท่องเที่ยว (Tourism Eco System) ของโคราชสู่การ

เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพ 
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับเมืองท่องเที่ยวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
กิจกรรมหลักที่ 3 ยกระดับความปลอดภัยของเมืองเพ่ือรองรับการจัดการประชุม นิทรรศการ และ

งานอีเว้นต์ 
กิจกรรมหลักที่ 4 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานสู่ความเปน็ศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส ์
กิจกรรมหลักที่ 5 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานการคมนาคมขนส่งภายในจังหวัดนครราชสีมา 
กิจกรรมหลักที่ 6 พัฒนาอาชีพและรายได้ของภาคอุตสาหกรรมการขนส่งและโลจิสติกส์ 
กิจกรรมหลักที่ 7 ส่งเสริมเอกชนร่วมลงทุนในกิจการของ (Pubic Private Partnership: PPP) 
กิจกรรมหลักที่ 8 ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าสูง อุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  
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ประเดน็การพฒันาจงัหวดันครราชสมีาที ่3 
       “เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคม
คุณภาพสูง”  
 

1) วตัถปุระสงค์ 
1. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ และวัยทำงานที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติ   การแพร่

ระบาดของไวรัสโควิด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้ 
2. เพื่อยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการ 

 

2) เปา้หมายและตวัชีว้ดัของประเด็นการพฒันา 
1. ผู้สูงวัยทุกคนมีสุขภาพท่ีดี 
2. ร้อยละ 2๕ ของผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ มีงานทำ และมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
3. เด็กอายุ 6-12 ปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 มีภาวะโภชนาการเท่ากับหรือมากกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 
4. ผู้เรียนระดับปฐมวัยทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อม ให้เจริญเติบโตตามวัย และผู้เรียน    ทุกช่วง

วัย ได้รับการพัฒนาครอบคลุมตามหลักสูตร มีสมรรถนะท่ีจำเป็น อ่านออกเขียนได้ตามวัย คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่
เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได ้

5. เมืองเป้าหมายของจังหวัด จำนวน 2 เมือง ได้รับการประกาศเป็นเมือง Smart city พร้อมทั้ง
สามารถรักษามาตรฐานได้อย่างยั่งยืน 

6. ประชาชนมีความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากยิ่งขึ้น 
 

3) แนวทางการพฒันา 
1. ขับเคลื่อนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณ์มาตรฐาน โดยการใช้กลไกระดับตำบลในการขับเคลื่อน

กิจกรรมผู้สูงอายุ ผู ้สูงอายุคุณภาพต่อเนื่อง และการใช้กลไกในระดับอำเภอในการพัฒนาสู่เมืองที่เป็นมิตรกับ
ผู้สูงอายุผ่านเกณฑ์ระดับพื้นฐานรวมถึงขับเคลื่อนชมรมผู้สูงวัยให้ไปสู่เกณฑ์ท่ีกำหนด 

2. ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ ด้วยการเพิ่มการคัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุโดยการคัดกรอง 
ADL การลดกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง และ การเพ่ิมศักยภาพทีมป้องกันการพลัดตกหกล้ม 

3. เร่งรัดการกลับคืน สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน อันเนื่องจากปัญหา Covid-19 โดย
การใช้กลไกของตำบลที่ใกล้ชิดและเข้าถึงประชาชนมากท่ีสุดใน การให้ความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน  ด้านการดำรงชีวิต
ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหา Covid-19 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนและอาชีพตามปัญหาและความต้องการของ
ชุมชน ในสถานการณ์ชีวิตวิถีใหม่ และฟื้นฟูเศรษฐกิจชุมชน เช่น การใช้ประโยชน์   จากนวัตกรรมและต่อยอดสู่การ
สร้างอาชีพใหม่แก่ชุมชน และการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพื่อการสร้างรายได้และสร้างความ
ภาคภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน 

 
4. เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน ให้มีทักษะชีวิตขั้นพื้นฐานที่จำเป็นและ    มี

เครื่องมือในการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาสู่มาตรฐานสากล และศตวรรษที่ 21 ด้วยการเตรียมความพร้อม เด็กปฐมวัยให้
เจริญเติบโตตามวัยก่อนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาโดยให้คลอบคลุมและทั่วถึงในทุกพื้นที่การพัฒนาเด็กวัยเรียน
ระดับการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยมุ ่งให้ครอบคลุมตามหลักสูตร มุ ่งให้ผู ้เรียนมีสมรรถนะ ที ่จำเป็น และมีขีด
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยได้ 

๕. เร่งรัดการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ รวมถึงการพัฒนาคนทุกช่วงวัย เพ่ือให้อยู่ดี
มีสุข ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และส่งเสริมการบูรณาการ
แก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน ด้วย
การใช้กลไกระดับพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนการดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง ทุกช่วงวัย 
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6. ส่งเสริมการขับเคลื่อนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดี มีคุณธรรม ถึงพร้อมด้วยความ
พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา ในสังคมที่เป็นธรรมไม่ทอดทิ้งกัน โดยการส่งเสริมแนวคิดจิตอาสา และขยายฐาน
ไปสู่ทุกหน่วยทางสังคมของจังหวัด และการสนับสนุนการสร้างเสริมในการวิเคราะห์และรับรู้ข่าวสารที่ถูกต้อง เพ่ือ
การตัดสินใจ ในการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพ 

7. ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long Learning) เพื่อการพัฒนาขีดความสามารถ อย่างต่อเนื่อง
ของประชาชน โดยการสร้างโอกาสของวัยแรงงาน ได้ Up/Re Skill ให้มีทักษะเพียงพอเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของตลาดแรงงานในอนาคต และการใช้เทคโนโลยีสู่การแก้ปัญหาเมือง และความเป็นเมืองอัจฉริยะ 

8. ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน โดยการควบคุมและป้องกันโรคจากสัตว์สู ่คน และการ
ควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

๙. ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการทำงานแบบบูรณาการโดยยกระดับการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนราชการ ภาคเอกชน และ ภาคประชาชน ที่เน้นการมีส่วน
ร่วมในทุกมิติ และการขับเคลื่อนการบริหารตามแนวทางที่กำหนดไว้ร่วมกัน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน  

10. เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น Smart City โดยพัฒนาปรับปรุงระบบ
สนับสนุนการบริหารและให้บริการตามแนวทางของ digital transformation 

 

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- พัฒนาคน ชุมชน และเมือง 
(2) โครงการ 

- โครงการพฒันาดา้นสังคม 
กิจกรรมหลักท่ี 1 ขับเคลื่อนกิจการผู้สูงวัยให้ไปสู่ตามเกณ์มาตรฐาน 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับการให้บริการสุขภาพผู้สูงอายุ 
กิจกรรมหลักท่ี 3 สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและประชาชน อันเนื่องจากปัญหา Covid-19 
กิจกรรมหลักท่ี 4 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน 
กิจกรรมหลักท่ี 5 การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 
กิจกรรมหลักที่ 6 การขับเคลื่อนแนวคิดการเสริมสร้างคุณลักษณะพลเมืองดีมีคุณธรรม 
กิจกรรมหลักที ่ 7 ส่งเสริมการเร ียนรู ้ตลอดชีว ิต (Life-long Learning) เพื ่อการพัฒนาขีด

ความสามารถอย่างต่อเนื่องของประชาชน 
กิจกรรมหลักท่ี 8 ส่งเสริมการดูแลสุขภาวะของประชาชน 
กิจกรรมหลักที่ 9 ยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐของจังหวัดในลักษณะการทำงานแบบบูรณา

การ 
กิจกรรมหลักท่ี 10 เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถของจังหวัดให้ไปสู่การเป็น  Smart City 
 

ประเดน็การพฒันาจงัหวดันครราชสมีาที ่4 
   “ยกระดบับรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้มใหเ้กดิสมดลุและยั่งยนื” 
 

1) วตัถปุระสงค์ 
1. เพื่อให้ทรัพยากรป่าไม้ของจังหวัด มีความสมบูรณ์ เกิดสมดุล ยั่งยืน และลดผลกระทบจากสัตว์ป่า

ออกนอกพ้ืนที่อนุรักษ ์
2. เพื่อปรับปรุง และส่งเสริมการใช้ประโยชน์พื้นที่ดินเค็ม 
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3. เพื่อให้จังหวัดมีสภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน (คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ำ และการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย) 

4. เพ่ือให้มีทรัพยากรน้ำอุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ และลดปัญหาภัยแล้ง และอุทกภัย 
5. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน 
6. เพื่อรักษา ต่อยอด และยกระดับคุณค่าฐานทรัพยากร ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในระดับชาติและนานาชาติ สู่วิถีชีวิตชุมชนที่ยั่งยืน ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Korat Green Deal) 
2) เปา้หมายและตวัชีว้ดัของประเด็นการพฒันา 

1. พ้ืนที่ป่าเพ่ิมข้ึน 12,000 ไร่ต่อป ี
2. สัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ลดลง 
3. พื้นที่ดินเค็มในแต่ละปีได้รับการจัดการและสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ร้อยละ 2 
4. ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ในชุมชนเมือง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
5. ปริมาณขยะมูลฝอยชุมชน ร้อยละ 75 ของปริมาณเขยะที่เกิดขึ้น ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง 
6. คุณภาพน้ำในลำน้ำสายหลักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 10 ต่อปี (โดยวัดตามเกณฑ์

มาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ) 
7. หมู่บ้านมีปริมาณน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคในระดับท่ีเพียงพอเพ่ิมข้ึน 
8. จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และอุทกภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
9. ปริมาณพลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทนที่ผลิตได้เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 10 ต่อปี 
10. พื้นที่อนุรักษ์ของจังหวัด ทั้ง 5 แห่ง ยังคงสถานะในระดับชาติ และนานาชาติ (มรดกโลก       1 

แห่ง พื้นที่สงวนชีวมลฑล 1 แห่ง จีโอพาร์ค 1 แห่ง และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช 2 แห่ง) 
11. ปริมาณคาร์บอนเครดิตต่อปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 1 ต่อปี 

 

3) แนวทางการพฒันา 
1. ยกระดับการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ป่าในส่วนของการป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า 

การจัดการไฟป่า และการฟ้ืนฟูสภาพป่า 
2. เร่งรัดการดำเนินการเพื่อลดจำนวนสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ โดยการกำหนดมาตรการป้องกันและ

ติดตามสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่ การ ฟื้นฟูแหล่งน้ำและแหล่งอาหารสัตว์ป่าในพื้นที่เสี่ยง และการพัฒนาระบบติดตาม 
และคาดการณ์สภาพอากาศ สำหรับการจัดการแหล่งน้ำในพ้ืนที่ต้นน้ำ 

3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการพื้นที่ดินเค็ม โดยการเร่งการลดระดับความเค็มของดินในพื้นที่ที่ประสบ
ปัญหาการป้องกันการแพร่กระจายดินเค็ม และการปรับปรุงบำรุงดินและปลูกพืชทนเค็ม รวมทั้งการพัฒนาวิธีการใช้
ประโยชน์จากพ้ืนที่ดินเค็มในการทำการเกษตรทางเลือก 

 
4. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ด้วยการลดและติดตามปริมาณฝุ่น

ละออง โดยใช้เทคโนโลยีแพลทฟอร์มเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการเฝ้าระวัง ดำเนินการตามมาตรการการเฝ้าระวัง 
และจัดกิจกรรมที่ช่วยในการลดปริมาณฝุ่นละออง 

๕. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย โดยการคัดแยกขยะในชุมชน ดำเนินกิจกรรม 3 R การนำ
ขยะรีไซเคิลไปใช้ประโยชน์เพิ่มมูลค่าก่อให้เกิดรายได้และปรับปรุงระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกหลักวิชาการ 

6. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ โดยเร่งบำบัดน้ำเสียในชุมชนและน้ำทิ้งจาก
โรงงานอุตสาหกรรมให้มีค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ ้ง และการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 

7. เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค โดยการจัดให้มีน้ำอุปโภคบริโภคให้หมู ่บ้าน              
ที่ขาดแคลน และจัดหาน้ำสำรอง 
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8. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ำท่วมขัง และอุทกภัย โดยการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อลด
และติดตามการเกิดปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมขังรอการระบาย อุทกภัย และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      เพื่อป้องกัน
การเกิดภัยพิบัต ิ

๙. ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน โดยเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพลังงานชีวมวล และพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 

10. บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน โดยการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ความรู้ 
ความเข้าใจ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่น พัฒนาศูนย์เรียนรู้แหล่งโคราชจีโอพาร์ค ส่งเสริม     การอนุรักษ์
มรดกทางธรณี ธรรมชาติ และวัฒนธรรม โคราชจีโอพาร์ค ทักษะภูมิปัญญาท้องถิ่นต่อยอดผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
ท้องถิ่น การศึกษาหลักสูตรโคราช จีโอพาร์ค และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพ้ืนที่จังหวัด 

11. บริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช โดยประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้ ความรู้ ความ
เข้าใจ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนรอบพื้นที่สงวนชีวมณฑล ต่อยอดผลงานวิจัยความหลากหลาย      ทาง
ชีวภาพเพ่ือการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อ่ืนของยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด 

12. บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
รอบพื้นที่มรดกโลก การดำเนินกิจกรรมการอนุรักษ์พื้นที่มรดกโลก และเชื่อมโยงโปรแกรมการอนุรักษ์อื่นของ
ยูเนสโกในพื้นที่จังหวัด 

13. ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกี ่ยวกับการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาของชุมชนและท้องถิ่นไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ พัฒนา
เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มุ่งสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่มีมูลค่าสูงและเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างวิถีชีวิตที่ยั่งยืน มีความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน 

- ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) โครงการ 

- โครงการบริหารจดัการดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 
กิจกรรมหลักที่ 1 ยกระดับการป้องกันและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่า 
กิจกรรมหลักที่ 2 เร่งรัดการดำเนินการเพื่อลดจำนวนสัตว์ป่าออกนอกพ้ืนที่ 
กิจกรรมหลักที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการพ้ืนที่ดินเค็ม 
กิจกรรมหลักที่ 4 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) 
กิจกรรมหลักที่ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย 
กิจกรรมหลักที่ 6 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการน้ำเสียก่อนลงสู่แหล่งน้ำ 
กิจกรรมหลักที่ 7 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการน้ำอุปโภคบริโภค 
กิจกรรมหลักที่ 8 เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการภัยแล้ง น้ำท่วมขัง และอุทกภัย 
กิจกรรมหลักที่ 9 ส่งเสริมการผลิตและใช้พลังงานทางเลือก/พลังงานทดแทน 
กิจกรรมหลักที่ 10 บริหารจัดการโคราชจีโอพาร์คให้เกิดความยั่งยืน 
กิจกรรมหลักที่ 11 บริหารจัดการพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช 
กิจกรรมหลักที่ 12 บริหารจัดการพื้นที่มรดกโลก กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ 
กิจกรรมหลักที่ 13 ส่งเสริมกิจกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
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ประเด็นการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมาที่ ๕ 
   “ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน” 
 

1) วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้ประชาขนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งเกิดความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัด 
2. เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย 
3. เพ่ือยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

2) เป้าหมายและตัวชี้วัดของประเด็นการพัฒนา 
1. คดีอาญา (ท่ีสำคัญ) ลดลง ร้อยละ 5 ต่อปี 
2. พ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยลดลง ร้อยละ 10 ต่อปี 
3. อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนต่อแสนประชากรลดลง ร้อยละ 2 ต่อปี 

3) แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

โดยการสร้างเครือข่ายบูรณาการในการป้องกันปัญหาอาชญากรรมในชุมชน การติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดใน
พ้ืนที่เสี่ยงของจังหวัด และการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่เสี่ยง เส้นทางคมนาคมหลัก และเส้นทางรองของจังหวัด 

2. ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน โดยการสร้างการรับรู้
กฎหมาย สิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

3. เพิ่มพื้นที่ที ่มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยการเสริมสร้างแนวทา งในการ
ป้องกันและลดผลกระทบจากสาธารณภัย และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชน 

4. ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยการเสริมสร้างความปลอดภัยและลด
ผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และสร้างการรับรู้ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนให้กับประชาชน 

4) แผนงานโครงการ 
(1) แผนงาน  - ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
(2) โครงการ 

โครงการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
กิจกรรมหลักที่ 1 พัฒนาขีดความสามารถในระบบการดูแลรักษาความปลอดภัย     ในชีวิตและ

ทรัพย์สินของประชาชน 
กิจกรรมหลักท่ี 2 ยกระดับการรับรู้ของประชาขนในความรับรู้ด้านสิทธิและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน 
กิจกรรมหลักท่ี 3 เพ่ิมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กิจกรรมหลักท่ี 4 ยกระดับการจัดการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 

            แผนพัฒนาอำเภอแก้งสนามนาง 
๑) วสิยัทศัน ์ (Vision)  : ประชาชนมีคณุภาพชวีติที่ด ีมวีถิพีอเพียง เปน็เมอืงน่าอยู่ 

              พันธกิจ       1. สร้างกระบวนการผลิต แปรรูปสินค้าการเกษตร  และอาหารปลอดภัย 
           2. สนับสนุนและส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน เพื่อระบบเศรษฐกิจสีเขียว 
           3. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ 
           4. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง เชื่อมโยงในอำเภอไปสู่เขตพ้ืนที่ติดต่อ 

          5. พัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริม และดูแลสุขภาพของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

           6. ขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วม พัฒนาสังคมคุณภาพ สังคมเอื้ออาทร และสังคม
สมานฉันท์ 
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          7. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และสนับสนุนการบริหารงานภาครัฐตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมมาภิบาล 

          8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และผลิตภัณฑ์ชุมชน การผลิตและการ 
 แปรรูปผลิตภัณฑ์ไหม เพ่ือสร้างและกระจายรายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

4)  ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอ 
ยุทธศาสตร์ที่  ๑ :  พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร  และ 

เชื่อมโยงห่วงโซ่ อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิต                  
พลังงานทดแทน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒ : พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ำ  
                                           อย่างบูรณาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  : พัฒนาสังคมคุณภาพท่ียั่งยืนเพื่อพัฒนาสู่การเป็นเมืองน่าอยู่  
ยุทธศาสตร์ที่  ๔  : พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง  และการค้าเพ่ือเป็นเส้นทางรองรับการ 

   เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล 
        ยุทธศาสตร์ที่  ๕ : ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและเสริมสร้างความสมานฉันท์ 

 และปรองดองในพื้นที่ 
          ยุทธศาสตร์ที่  6 :  พัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจาย 
                                 รายได้สู่ประชาชนในพ้ืนที่ 

                1.3.3  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการ
แพทย์ กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล 
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื ่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดยรายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
  

ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่  (New 
Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ ความ
หลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการเติมเต็ม
ด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . ก ล ุ ่ ม อ า ห า ร   เ ก ษ ต ร  แ ล ะ เ ท ค โ น โ ลย ี ช ี ว ภ า พ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อ า ทิ  
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒ . กลุ ่มสาธารณสุข ส ุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 
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๓. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม (Smart 
Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยี
สมองกลฝ ังต ัว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ เทคโนโลย ีการเงิน 
(Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) อี-มาร์เก็ตเพลส (E-
Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value 
Services) อาทิ เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์ (Lifestyle Business) เทคโนโลยีการ
ท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 

 

       1.4  ยทุธศาสตรก์ารพฒันาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจังหวดันครราชสมีา 
  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นสานตอ่แนวทางพระราชดำร ิ
แนวทางการพฒันา 

๑.๑)  ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบตาม
แนวทางพระราชดำริ เช่น การบริหารจัดการ”น้ำ” เตรียมรับมือ “สู้ภัยแล้ง” 

๑.๒)  ส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๒)  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ 

แนวทางการพฒันา 
๒.๑)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาผลิตคนที่มีคนที่มีคุณภาพ และมีสติปัญญารอบรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 
๒.๒)  ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างคนให้มีคุณภาพ เช่น การพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ

ผู้ด้อยโอกาส 
๒.๓)  พัฒนาคนให้มีสุขภาวะที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ เช่น สาธารณสุขสร้างสุขภาพประชาชน “3 อ. 2 ส.

(อาหาร ออกกำลังกาย อารมณ์) 
๒.๔) ส่งเสริมงานป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๒.๕) ทำนุบำรุงศาสนาวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 
๓)  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาเศรษฐกจิ 

แนวทางการพฒันา 
๓.๑ ส่งเสริม สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม 

ท่องเที่ยวและบริการยกระดับมาตรฐานการผลิต และการพัฒนาศักยภาพด้านการเกษตร เพ่ิมปริณคุณภาพการผลิต 
ส่งเสริมเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ ลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมช่องทางการตลาด ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรและ
เครือข่ายเกษตรกร เร่งรัดสร้างอาชีพเพ่ือสร้างเศรษฐกิจชุมชน 

๓.๒)  ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจและพืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ 
3.3) บริหารจัดการน้ำ พัฒนาแหล่งน้ำ ธนาคารใต้ดิน สร้างโครงข่ายน้ำ เพ่ือการเกษตร น้ำสะอาดเพ่ือการ

อุปโภคบริโภค 
 
 
 



 

 

-32- 

๔)  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาเมอืง 
แนวทางการพฒันา 

๔.๑)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน วางผังเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครอบคลุมทั่วถึง 
๔.๒)  บำรุงรักษา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ได้รับการจัดสรรที่ดีมีคุณภาพ 
๔.๓)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อยและส่งเสริมศีลธรรมอันดีของประชาชน 
๔.๔)  ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆในการพัฒนาแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน

ของประชาชน   
๔.๕)  สนับสนุน ส่งเสริมการกีฬา บำรุงสถานที่สำหรับกีฬาการท่องเที่ยวและสุขภาพ จัดให้มีสวนสาธารณะ 

และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
๕)  ยุทธศาสตรด์า้นการพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

แนวทางการพฒันา 
๕.๑)  ยึดหลักธรรมาภิบาล มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๕.๒)  พัฒนาความร่วมมือระหว่างส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕.๓)  สนับสนุน ส่งเสริมการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือนาคต 
5.4) ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย ทำงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต ยกระดับความโปร่งใสใน
การบริหารงาน 
5.5) นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น 
5.6) ปรับปรุงโครงสร้างให้กระชับไม่ซับซ้อน          

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
 

2.1 วิสยัทศันก์ารพฒันาเทศบาลตำบลบงึสำโรง 
 

“ชมุชนน่าอยู ่  มคีวามเขม้แขง็ สิ่งแวดลอ้มด ีคนมคีณุภาพและการบรหิารจดัการทีด่ ี                           
แบบมสีว่นรว่มจากทกุภาคส่วน” 

1.2 ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของเทศบาลตำบลบงึสำโรง 
ยทุธศาสตรท์ี ่1 ดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน บรหิารจดัการนำ้ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม                   
พันธกจิ 
1. ก่อสร้างและปรับปรุงแหล่งน้ำเพ่ือการอุปโภคบริโภคและแหล่งน้ำทางการเกษตร    
2.  ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน  
3. ปรับปรุงภูมิทัศน์และการจัดการสิ่งแวดล้อม 

เป้าประสงค์ 
1. เพื่อการบริหารจัดการแหล่งน้ำทำการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งระบบประปาให้ มี

ประสิทธิภาพ 
2. เพ่ือขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
3. เพ่ือพัฒนาบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และงานก่อสร้างต่างๆ ให้ได้มาตรฐาน 
4. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสอดคล้องรองรับการจัดทำผังเมือง 
5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
6. เพ่ือส่งเสริมการใช้ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ 
7. เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตวัชีว้ดัเป้าประสงค์ 
1. ลำห้วย ลำคลอง และทางระบายน้ำสามารถส่งน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ก่อสร้างทางระบายน้ำในฤดูน้ำหลาก ป้องกันน้ำท่วมขัง 
3. เส้นทางคมนาคมที่ได้มาตรฐานมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจร 
4. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างทั่วถึง 
5. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
6. แหล่งน้ำอุปโภคบริโภคได้รับการดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ 
7. ประชาชนร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น 
8. มีการกำจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดแนวทางการพัฒนา 

1. ก่อสร้าง ซ่อมแซมและปรับปรุงระบบน้ำ 
เพ่ือการเกษตร และน้ำอุปโภคบริโภค   

-จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
-จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการปรับปรุงและก่อสร้าง 

2. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมเส้นทาง
คมนาคม เช่น ถนนลูกรัง ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ให้มีคุณภาพ 

-จำนวนโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม และวางท่อระบายน้ำ 
-จำนวนเส้นทางที่ได้รับการก่อสร้าง 
-จำนวนเส้นทางที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม 

3. พัฒนาและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง ระบบประปา สาธารณูปโภคและ 
ระบบสื่อสารให้มีคุณภาพดีขึ้น 

-จำนวนหมู่บ้านที่ได้รับการติดตั้ง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้
งานได้ 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีน้ำอุปโภค บริโภคอย่างทั่วถึง 

4. สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์และการ
จัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

 

-ร้อยละของประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม 
-ครัวเรือนที่ได้รับการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกสุขลักษณะ 
- จำนวนแหล่งน้ำที่มีการกำจัดวัชพืช 

5.วางแผนการบริหารจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ 

-จำนวนโครงการที่แก้ไขปัญหาขยะในพ้ืนที่ 
- จำนวนหมู่บ้านที่ร่วมกิจกรรมลดปัญหาขยะ 

 

 
 
ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพอนามัย การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม การกีฬา ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                     
พันธกจิ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข ป้องกันโรค และมีการเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่ 
2. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบหลกั 
 กองช่าง  เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
ความเชือ่มโยง 

1. ยุทธศาสตร์จงัหวดั :  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดสมดุลและยั่งยืน 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัด: 
ยุทธศาสตร์ที่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง 
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3. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ันพื้นฐานและการศึกษาตามอัธยาศัย 
4. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา และนันทนาการ 
6. การรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชนและการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
7. การส่งเสริมสวัสดิการให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ เด็ก สตรีและผู้ด้อยโอกาส 

เป้าประสงค์ 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เพ่ือพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
3. เพ่ือพัฒนาทางด้านการศึกษาของประชาชนมีโอกาสได้เรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. เพ่ือสืบทอดศลิปะ วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นให้อยู่สืบไป 
5. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรงห่างไกลจากโรคติดต่อ 
6. เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีอุปกรณ์กีฬาได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
7. เพ่ือให้ประชาชนมีลานกีฬาและสถานที่ในการออกกำลังกาย 
8. เพ่ือช่วยเหลือประชาชนให้ไดร้ับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
9. เพ่ือป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 

ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค์ 
1. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีเข้าถึงบริการสาธารณสุข 
2. ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้มาตรฐานเอ้ือต่อการเรียนรู้ 
3. ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
4. ประชาชนร่วมสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ

ปราชญ์ชาวบ้านในท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
5. ส่งเสริมการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
6. เด็กและเยาวชนได้ออกกำลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
7. มีลานกีฬาและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
8. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
9. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติด  

 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพและ
ป้องกันโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก โรคพิษ
สุนัขบ้า  โรคอุบัติใหม่ เป็นต้น 

- จำนวนประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุน 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนอาสาสมัครสาธารณสุขทีร่่วมกิจกรรม 

2. พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพแข็งแรงและการ
ออกกำลังกาย 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนประชาชนที่ร่วมกิจกรรม 

3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาศูนย์ฯ  
- จำนวนผู้ดูแลเด็กที่ได้รับการอบรมเพ่ิมความรู้ 
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4. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานและการศึกษาตามอัธยาศัยโดยทั่วถึง 

- จำนวนสถานศึกษาที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งใน
และนอกระบบ 

5. ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยและนักเรียนได้รับการ
พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมทีพั่ฒนาเด็กปฐมวัยและ
นักเรียน 

6. ส่งเสริม พัฒนาและอนุรักษ์ศาสนาศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
ปราชญ์ชาวบ้าน 
 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
พระพุทธศาสนา 

- จำนวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและ
นันทนาการ 
 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนครั้งที่จัดการแข่งขัน 
- จำนวนครั้งที่มีการจัดหาอุปกรณ์กีฬา 
- จำนวนลานกีฬาและสถานทีน่ันทนาการ 

8. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ 
 

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมและสนับสนุน 

9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี 
คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 

- จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสงเคราะห์ 
- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

10. สนับสนุนมาตรการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมและยาเสพติดทุกประเภท 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 

11. ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้าน
ความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

- จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกันและ ลด
อุบัติเหตุจราจรช่วงเทศกาล 

- จำนวนครั้งที่ดำเนินการ 
 

 
 
 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบหลกั 
สำนักปลัด   เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
กองการศึกษา   เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

ความเชือ่มโยง 
1. ยุทธศาสตร์จงัหวดั :  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การ
ลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ยุทธยุทธศาสตร์จังหวัดที่  3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   

2. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการพัฒนาเมือง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านเศรษฐกิจและอาชีพ 
พันธกจิ 

1. ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านการเกษตร   
2. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพ่ิมผลผลิตและลดต้นทุนการเกษตร  
3. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพ เพ่ือนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนทีย่ั่งยืน 

 4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 
เป้าประสงค์ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งแก่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพต่างๆ ในท้องถิ่น 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพ่ือสุขภาวะของชุมชน 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมและลดรายจ่าย 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและฝึกอบรมอาชีพเพ่ือนำไปสู่เศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน 
5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต 

ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ 
1. เกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น 
2. กิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 
3. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจ

พอเพียง 
4. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านให้มีอาชีพเสริมเพ่ิมรายได้ให้ครัวเรือน 
5. ประชาชนได้ดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบการผลิตเพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน 
 

- จำนวนครั้งที่จัดกิจกรรม 
- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมการขับเคลื่อนระบบเกษตรยั่งยืน
สู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน 

2. ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีด้านการเกษตร - จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
- จำนวนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
- จำนวนหมู่บ้านที่ใช้ปุ๋ยหมักชีวภาพเพ่ือการเกษตร 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน 

 

- จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบ
อาชีพ 

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความ

เข้าใจและนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการดำเนินชีวิต 

 

- จำนวนโครงการที่ดำเนินการ 
- จำนวนครัวเรือนทีด่ำเนินการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
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ยทุธศาสตรท์ี ่4 ดา้นการบรหิารราชการตามหลกัการบรหิารบ้านเมอืงทีด่ี 
พันธกจิ 

1. ส่งเสริมประชาธิปไตยโดยในทุกภาคส่วนของสังคม 
2. สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนตนเอง 
3. นำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้าประสงค์ 
          1. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2. เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ตวัชีว้ดัระดบัเปา้ประสงค์ 

1. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

 
 
กลยทุธ/์แนวทางการพฒันา และตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์ 
 

แนวทางการพัฒนา ตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมพัฒนาองค์กรด้วยกระบวนการมีส่วน

ร่วมตามหลักธรรมาภิบาล  
 

- จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมประชุมประชาคม 
- จำนวนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม 
- จำนวนครั้งที่มีการออกบริการจัดเก็บภาษีนอก

สถานที่ 
- จำนวนครั้งที่มีการปรับปรุงอาคารสถานที่ 
- จำนวนเทศบัญญัติ ทต.ที่ออกบังคับใช้ 
- ผลการประเมิน LPA/ ITA 

จำนวนหมู่บ้านที่เข้าร่วมกิจกรรม 
2. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากร 
 

-จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ 
- จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพ 

3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร
ของท้องถิ่น 

จำนวนโครงการที่มีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและสื่อสารของท้องถิ่น 

 
 

หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบหลกั 
สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

ความเชือ่มโยง 
1. ยุทธศาสตร์จงัหวดั :  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นในเขตจังหวดั : 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาการเศรษฐกิจ 
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ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 
ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕70) ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง   มีความสอดคล้อง

กับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑3  ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  และไทยแลนด์ ๔.๐  ดังนี้ 

 
หนว่ยงานทีร่ับผดิชอบหลกั 

สำนักปลัด เทศบาลตำบลบึงสำโรง   กองช่าง เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
กองคลัง เทศบาลตำบลบึงสำโรงกองศึกษา เทศบาลตำบลบึงสำโรง 
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลบึงสำโรง 

ความเชือ่มโยง 
1. ยุทธศาสตร์จงัหวดั :  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชนเมือง และการยกระดับการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อสังคมคุณภาพสูง 

2. ยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ในเขตจงัหวัด : 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ                                                                                                                                         
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ยุทธศาสตรช์าต ิ
๒๐ ป ี

(ม ี6 ยทุธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๒ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๔ 
 
 

 

  ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตรใ์นภาพรวม 

 

ด้านที่ ๑ 
 
 

รา่งแผนพฒันา
เศรษฐกจิฯ  
ฉบบัที ่๑3 
(ม ี4 ยทุธ์) 

 

ยุทธศาสตร์กลุม่
จงัหวัด 

(ม ี๔ ยทุธ์) 

ยุทธศาสตร์
จงัหวัด 

(ม ี๕ ยทุธ์) 
 

ยุทธศาสตรภ์าค 
(ม ี๖ ยทุธ์) 

 

ด้านที่ ๒ 
 
 

 

ด้านที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ภาค ที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ภาค ที่ ๒ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ภาค ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ภาค ที่ ๔ 
 
 

 

ด้านที่ ๓ 
 
 

 

ด้านที่ ๒ 
 
 

 

ด้านที่ ๑ 
 
 

 

ด้านที่ ๔ 
 
 

 

ด้านที่ ๓ 
 
 

 

ด้านที่ ๒ 
 
 

 

ด้านที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ที่ ๖ 
 
 

 

ด้านที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ภาค ที่ ๕ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ภาค ที่ ๖ 
 
 

 

ด้านที่ ๔ 
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(ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันาของ 

อปท.  
ในเขตวดั 

(ม ี๕ ยทุธ์) 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 
 

ยุทธศาสตร ์
การพฒันา 

ทต.บงึสำโรง 
(ม ี4 ยทุธ์) 

 

ยุทธศาสตร์
จงัหวัด 

(ม ี๕ ยทุธ์) 
 

 

ด้านที่ ๔ 
 
 

 

ด้านที่ ๓ 
 
 

 

ด้านที่ ๒ 
 
 

 

ด้านที่ ๑ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ที่ ๒ 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ 
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3. การวิเคราะหเ์พื่อพฒันาทอ้งถิน่ 

 

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
           3.2  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

       ผลการวเิคราะหป์ัญหาและความตอ้งการของประชาชนในทอ้งถิน่ตามประเดน็การพัฒนาทอ้งถิน่ 

ประเด็นปญัหา ขอบขา่ยและปรมิาณของ
ปัญหา 

กลุม่เป้าหมาย 
พ้ืนที่เป้าหมาย 

การคาดการณ์ในอนาคต 

1. ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
 

1. เส้นทางคมนาคม  
ยังมีถนนชำรุด พ้ืนผิวถนนไม่
เท่ากัน ถนนบางเส้นไม่มีท่อ
ระบายน้ำ รางระบายน้ำ เมื่อ
เวลาฝนตกทำให้เกิดน้ำท่วม
ขัง ระบายน้ำไม่ทัน ทำให้ไม่
สะดวกในการสัญจร 
2.  ไฟฟ้า ไฟฟ้าสาธารณะยัง
ไม่ทั่วถึงและไมค่รอบคลุม 
 
3. ขาดแหล่งกักเก็บน้ำไว้
สำหรับใช้ในการการเกษตร
และการอุปโภคบริโภค 

9  หมู่บ้าน 
ประชาชนทั่วไป 

- เส้นทางทุกสายได้รับการ
ก่อสร้างยกระดับถนน วางท่อ
ระบายน้ำเพ่ือให้เกิดการระบาย
น้ำไดส้ะดวก ไม่ท่วมขัง 
 
 
- การขยายไฟฟ้าแสงสว่างให้
ทั่วถึงและเพียงพอเพ่ือเพ่ิม
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
- ขุดลอก สระ หนอง เพื่อกัก
เก็บน้ำ 

2. ด้านการสังคม  
และการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
 

1. ประชาชนขาดความรู้ความ
เข้าใจในด้านสาธารณสุข และ
การดูแลตัวเองและครอบครัว
ให้ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ 
2. เครื่องมือหรืออุปกรณ์
สนับสนุนในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยยังไม่
เพียงพอ 
3. เจ้าหน้าที่และอาสาสมัคร
ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ยังขาดประสบการณ์  

9 หมู่บ้าน 

 ประชาชน
ทั่วไป 

 

-จัดหาอุปกรณ์ขั้นพ้ืนฐานใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้เพียงพอ 
-จัดอบรมทบทวนปฏิบัติงานใน
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่าง
ต่อเนื่อง 
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ประเด็นปญัหา ขอบขา่ยและ 

ปริมาณของปัญหา พื้นที่เปา้หมาย 

กลุม่เป้าหมาย 

การคาดการณ์ในอนาคต 

3. ด้านการ
ส่งเสริมอาชีพ  

 

1. ประชาชนยังมีระบบความคิด 
หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ 
เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว 
2. ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม 
ขาดความรู้ ขาดทักษะในการ
ประกอบอาชีพเสริม 

9 หมู่บ้าน
ประชาชนทั่วไป 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนประกอบ
อาชีพเสริม นอกจากอาชีพหลัก 
 
 

4. ด้าน
การเมือง  
การบริหาร 
 

1. บุคลากรที่เป็นข้าราชการ
ประจำมีการโอน(ย้าย)ทำให้งาน
ไม่ต่อเนื่อง 
2. ขาดเครื่องมือเครื่องใช้ ในการ
ปฏิบัติงาน 

บุคลากรท้องถิ่น 
ปัญหาเพ่ิมขั้น เนื่องจากมีการโอน(ย้าย)
ข้าราชการทำให้ปริมาณงานกับคนไม่
สอดคล้องกันอีกท้ังไม่สอดคล้องกับการ
ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น และการ
กระจายอำนาจและไม่มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยในการ
ปฏิบัติงาน 

5. ด้าน
สาธารณสุข 
 

1. โรคระบาดและโรคติดต่อต่างๆ   
2. สุขภาพอนามัย 
3. การบริการด้านสาธารณสุขมูล
ฐาน 

9 หมู่บ้าน 

ประชาชนทั่วไป
และสัตว์เลี้ยง 

เกิดโรคระบาดที่อุบัติใหม่ ต้องรณรงค์ให้
ความรู้แก่ประชาชนให้ตื่นตัวต่อการ
ป้องกันโรค  
-สร้างการตระหนักรู้ทันโรคท่ีอุบัติใหม่ 

6. ด้าน
การศึกษา  
ศาสนา 
วัฒนธรรม 
  

1. บุคลากร อุปกรณ์การศึกษา 
2. สถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
3. วัด 
4. งานประเพณีต่างๆ 

เด็ก เยาวชน 
และประชาชน
ทั่วไป 

 
 

ด้านการศึกษา สื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย โดยเฉพาะทักษะด้านภาษา
รองรับประชาคมอาเซียน 
ด้านศาสนา ประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ยัง
ปฏิบัติตนตามหลักศาสนาอยู่ เห็นได้จาก
งานบุญประเพณีในวันสำคัญทางศาสนา 
ด้านวัฒนธรรม ประเพณีนั้นเยาวชนขาด
ต้นแบบที่ดีในการรักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมดั้งเดิม และหลงเชื่อค่านิยม
วัฒนธรรมตะวันตก 
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ผลการวเิคราะหศ์ักยภาพเพือ่ประเมนิสถานภาพการพฒันาในปจัจบุนัและโอกาส การพฒันาในอนาคตของ
ทอ้งถิน่ ดว้ยเทคนคิ SWOT Analysis (จดุแขง็ จดุออ่น โอกาส และอปุสรรค) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือจัดทำแผนพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล อาศัย
การวิเคราะหจ์ุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) เพ่ือ
พิจารณาการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรง ที่ผ่านมาว่า มีจุดแข็งและจุดอ่อนอะไรบ้าง และประเด็นใดมีอิทธิพล
ต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบึงสำโรง 
 ดังนั้น จากการวิเคราะห์สถานการณ์ พบว่า สถานการณ์ของเทศบาลตำบลบึงสำโรง มีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weakness) 
S1 มีคำสั่งแบ่งโครงสร้างของเทศบาลตำบลบึง

สำโรงชัดเจน ครอบคลุมอำนาจหน้าที่ตาม
ภารกิจ และ สามารถเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมข้ึนหรือ
การถ่ายโอนภารกิจ 

W1 บุคลากรเทศบาลตำบลบึงสำโรงไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจและอำนาจ
หน้าที่เนื่องจากการโอน(ย้าย)และปัจจุบัน
ยังไม่มีการรับโอนแต่อย่างใด ส่งผลให้
ปริมาณงานมีมากกว่ากำลังคน 

W2 ความต้องการ และคาดหวังของประชาชนที่
มีต่อเทศบาลตำบลบึงสำโรงสูงเพราะ
ต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
แต่เทศบาลตำบลบึงสำโรงตอบสนองได้ช้า
เนื่องจากขาดอัตรากำลังคน 

S2 มีแผนพัฒนาที่ชัดเจน และมีการบรูณาการ
จัดทำแผน การทำงาน ร่วมกับหน่วยงาน 
หรือส่วนราชการอ่ืน 

S3 มีคำสั่งแบ่งงานหรือการมอบอำนาจการ
บริหารงานตามลำดับชั้น 

W3 คนในท้องถิ่นมีปัญหาหนี้สินอันเกี่ยวเนื่อง
กับการประกอบอาชีพหรือไม่สามารถ
ประกอบอาชีพได้เพราะมีการแพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า2019 

S4 ผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดนโยบายได้เอง
ภายใต้กรอบของกฎหมาย 

W4 พ้ืนที่ตำบลไม่มีรถโดยสารประจำทางสัญจร
ผ่านทำให้การเดินทางไม่สะดวก ส่วนใหญ่
ประชาชนจะใช้รถยนต์ส่วนบุคคล 

S5 มีข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเป็นของ
ตนเองซึ่งเป็นเครื่องมือในการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในตำบล W5 มีระเบียบ/กฎหมายใหม่ๆ จำนวนมากทำให้

การปฏิบัติของบุคลากรไม่ทันต่อเหตุการณ์ 
S6 สภาเทศบาลตำบลบึงสำโรงสามารถออก

ข้อบัญญัติได้เอง ภายใต้กรอบกฎหมาย W6 บุคลากรมีน้อย ทำให้ต้องรับผิดชอบงาน
หลายอย่าง ทำให้ประสิทธิภาพลดลง 

S7 สามารถจัดกรอบอัตรากำลังได้เองตาม
ภารกิจและกำลังงบประมาณ 

S8 ผู้บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชนโดยตรงทำให้เข้าใจ
ปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการ
ของประชาชนอย่างแท้จริง 

W7 ขาดแคลนน้ำใช้อุปโภค บริโภค และเพ่ือ
การเกษตรในฤดูแล้ง 

W8 การแพร่ระบาดของยาเสพติด เช่น ยาบ้า 
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จดุแข็ง (Strength) จดุออ่น (Weakness) 
S9 มีรายได้จากการจัดเก็บรายได้เป็นของ

ตนเอง ทำให้คล่องตัวในการบริหารงาน 
W9 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ

แผนพัฒนาท้องถิ่นในการแสดงความคิดเห็น 

S10 มีกลไกการบริหารราชการ ประชาคม ภาค
ประชาชนในทุกชุมชน 

W10 ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการ
ประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ฯลฯ 

S11 มีพ้ืนที่ของตำบลเป็นขนาดกลางง่ายต่อ
การบริหาร และดูแลอย่างทั่วถึง 

W11 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

S12 เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับ
ประชาชนมากที่สุด และสามารถแก้ไข
ปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 

W12 ได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนและในการ
พัฒนาด้านต่างๆ 

S13 สภาพของพ้ืนดิน มีคุณภาพค่อนข้าง
สมบูรณ์เหมาะกับการปลูกพืชได้ทุกชนิด 

W13 ระบบข้อมูลไม่ครอบคลุมในทุกด้าน 

S14 กลุ่มองค์กรภาคประชาชนที่เข้มแข็ง และมี
การทำงานในระบบของเครือข่าย 

W14 ขาดการอนุรักษ์ในขนบธรรมเนียมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

S15 มีการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง 

W15 เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา  

S16 มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศที่
เหมาะสม 

W16 ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแลและ
บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

S17 ผู้นำ ผู้บริหาร สนับสนุนแนวคิดและ
กำหนดนโยบายการพัฒนาในด้าน
การเมือง การบริหารและการพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น 

W17 อาชีพหลักของคนในชุมชนส่วนใหญ่ทำ
การเกษตร ต้องอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ
ซ่ึงอาจไม่เพียงพอในช่วงฤดูแล้ง 

S18 ผู้นำชุมชน อสม. และหน่วยงานราชการ
ภายในตำบลให้ความร่วมมือในการ
ประสานงานด้านต่างๆเป็นอย่างดี 

W18 ประชาชนยังไม่ให้ความร่วมมือเท่าท่ีควร 
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โอกาส (Opportunity) ภยัคุกคาม (Threat) 

O1 มีแนวโน้มได้รับการถ่ายโอนภารกิจเพิ่มมากข้ึน
ตามแผนการกระจายอำนาจฯ 

T1 อำนาจหนา้หน้าที่ตามแผนกระจายอำนาจฯ 
บางภารกิจยังไม่มีความชัดเจน 

O2 แนวโน้มของรายได้ท ี ่ได ้ร ับจ ัดสรรมากขึ้น 
ตามลำดับแผนกระจายอำนาจฯ  

T2 การให้ความอิสระเทศบาลตำบลบึงสำโรงจาก
ส่วนกลางยังไม่เต็มที่ ยังต้องอยูภ่ายใต้การ
กำกับ ควบคุมดูแลจาก ส่วนภูมิภาค 

O3 ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทำให้มีความ
สะดวกคล่องตัว และมีประสิทธภิาพในการ
ทำงานมากข้ึน 

T3 การจัดสรรงบประมาณจากรัฐยังไม่เพียงพอกับ
ภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น 

O4 ประชาชนมีความสมัครสมานสามัคคีกันดี มี
ความขัดแย้งทางการเมืองน้อย T4 ภาคเกษตรกรรมมีปัญหาหนี้สิน ขาดทุนผลผลิต

ทางเกษตรส่วนใหญ่มีราคาต่ำ O5 มีวัด สามารถพัฒนาเสริมสร้างความพร้อมให้
เป็นแหล่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของ
เยาวชน และประชาชนในตำบล 

T5 น้ำมันมีราคาแพงอยา่งต่อเนื่อง 

O6 มีสถานศึกษาอยู่ในพื้นที่ ตัง้แต่ เด็กก่อนวัย
เรียน ถึง มัธยมตอนต้น และมีศนูย์การเรียนรู้
นอกระบบ ซึ่งมีความพร้อม มีศักยภาพในการ
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง 

T6 การอพยพแรงงานของคนในพืน้ที่ เนื่องจาก
แหล่งงานรองรับไม่เพียงพอ 

O7 มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชมุชนครอบคลุม
ทั้งพื้นที่ในการให้บริการประชาชน  

T7 ประชาชนไม่ให้ความสำคัญในการศึกษาของ 
บุตร – หลาน ให้ได้รบัการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา 

O8 การแก้ไขปัญหาความยากจนและปัญหายาเสพ
ติดตามนโยบายรัฐบาล จงัหวัด 
และอำเภอสอดคล้องกับนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลบงึสำโรง 

T8 ภัยธรรมชาติเนื่องจากพืน้ที่ของตำบลมลีักษณะ
แหล่งต้นนำ้ ฤดูฝนมนี้ำท่วม ฤดแูล้งมีภัยแล้ง
ขาดน้ำเพื่อการอุปโภคบรโิภค 

O9 นำข้อมูลจาการจัดทำเวทปีระชาคม  
จัดทำโครงการ/กิจกรรมหรือสนับสนนุด้านตา่ง 
ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชน 

T9 ความไม่มั่นคงทางการเมืองระดับชาติมีผลต่อ
การจัดสรรงบประมาณของเทศบาล 

10 มีความหลากหลายทางวฒันธรรมทางสงัคมอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกันใชส้ันติวธิีเปน็แนวทางในการ
แก้ไขปัญหา 

T10 ผลจากการถ่ายโอนภารกิจทำให้มีงาน/หนา้ที่
เพิ่มข้ึนแต่ไม่มีบุคลากรมารองรับ 

T11 สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

O11 มีความเข้มแข็งทางการเมืองในระดับท้องถิ่นทำ
ให้การบริหารจัดการมีความต่อเนื่อง 

T12 ประชาชนไม่สนใจ ขาดจิตสำนกึในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาพื้นที่ และไม่ให้ความสำคัญ
กับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของท้องถิ่นและ
ของภาครัฐ 
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การนำแผนพฒันาทอ้งถิน่ไปสูก่ารปฏบิตัิ 
1. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน หนว่ยงาน 
รบัผดิชอบหลัก 

หนว่ยงาน 
สนบัสนนุ 

1 โครงสร้างพื้นฐานบริหาร
จัดการน้ำ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและ
สังคม 

เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง อบจ.นม. 
กรมส่งเสริมฯ 

จว.นครราชสีมา 
กรมทรัพยากรน้ำ 

การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา  กองช่าง 

2 พัฒนาสังคมสุขภาพ
อนามัย การศึกษา
ศาสนาวัฒนธรรม การ
กีฬาและความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน 
ป้องกันและบรรเทาสาธารณฯ 

สำนักปลัด  

บริการชุมชนและ
สังคม 

การศึกษา กองการศึกษา 
สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ 

สังคมสงเคราะห์ สำนักปลัด 
การศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
กองการศึกษา 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง ทุกกอง 
3 เศรษฐกิจและอาชีพ การเศรษฐกิจ การเกษตร สำนักปลัด  
4 การบริหารราชการตาม

หลักการบริหาร
บ้านเมืองที่ดี 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด 
กองคลัง 

หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 

การดำเนินงานอ่ืน งบกลาง สำนักปลัด 
กองช่าง 

กองสาธารณสุข 
รวม 4 4 11 5กอง 1หน่วย  
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2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
                  บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา 

ยทุธศาสตร ์ ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.โครงสร้างพื้นฐาน บริหาร
จัดการน้ำทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา  

 
 
 
 

56 
 

 
 
 
 

35,800,000 
 

 
 
 
 

49 
 

 
 
 
 

22,850,000 
 

 
 
 
 

42 
 

 
 
 
 

17,050,000 
 

 
 
 
 

43 
 

 
 
 
 

30,300,000 
 

 
 
 
 

51 

 
 
 
 

22,200,000 
 

 
 
 
 

241 
 

 
 
 
 

128,400,000 
 

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน 4 270,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 20 1,350,000 

                รวม  60 36,070,000 53 23,120,000 46 17,320,000 47 30,770,000 55 22,470,000 261 129,750,000 

2.ด้านพัฒนาสังคม สุขภาพ 
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
กีฬาและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยส์ิน 
2.1 แผนงานสาธารณสุข 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

460,000 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

480,000 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

480,000 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

480,000 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

480,000 

 
 
 
 

39 

 
 
 
 

2,380,000 
2.2 แผนงานการศึกษา 14 4,773,900 14 4,779,500 14 4,838,100 14 4,864,400 14 4,899,700 70 24,155,600 
2.3 แผนงานการศาสนาฯ 12 620,000 12 620,000 12 660,000 12 660,000 12 670,000 60 3,230,000 
2.4 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 5 500,000 25 2,500,000 

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 5 120,000 5 130,000 5 130,000 5 130,000 5 180,000 25 690,000 
2.6 แผนงานป้องกันและ
บรรเทาฯ 

1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 1 150,000 2 270,000 

2.7 แผนงานงบกลาง 5 7,560,000 5 7,896,000 5 7,916,000 5 7,936,000 5 7,956,000 25 38,740,000 
                 รวม  49 14,063,900 50 14,435,500 50 14,824,000 50 14,600,400 50 14,835,700 246 71,965,600 

ผ.01 



 

 

2. บญัชโีครงการพฒันาทอ้งถิน่ 
                  บญัชสีรปุโครงการพฒันา 

แผนพฒันาทอ้งถิน่ (พ.ศ. 2566-2570) 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา 

ยุทธศาสตร ์ ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

3.ด้าน
เศรษฐกิจและ
อาชีพ 
  3.1 
แผนงาน
การเกษตร 

 
 

4 

 
 

570,000 

 
 

5 

 
 

600,000 

 
 

4 

 
 

560,000 

 
 

4 

 
 

570,000 

 
 

4 

 
 

570,000 

 
 

21 

 
 

2,910,000 

รวม 4 570,000 5 600,000 4 600,000 4 570,000 4 570,000 21 2,910,000 
4.ด้านการ
บริหาร
ราชการตาม
หลักการ
บริหาร
บ้านเมืองที่ด ี
 4.1 แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป  

 
 
 

7 

 
 
 

320,000 

 
 
 

7 

 
 
 

750,000 

 
 
 

7 

 
 
 

650,000 

 
 
 

6 

 
 
 

450,000 

 
 
 

6 

 
 
 

450,000 

 
 
 

33 

 
 
 

2,520,000 

รวม  7 320,000 7 750,000 7 650,000 6 450,000 6 450,000 33 5,520,000 
รวมทั้งสิ้น 120 51,023,900 115 38,905,500 107 33,394,000 107 46,390,400 115 37,812,700 564 207,526,500 
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ผ.01 



 

 

    
 

บัญชสีรปุโครงการพฒันาทีน่ำมาจากแผนพฒันาหมูบ่า้นและแผนชมุชน 
เทศบาลตำบลบึงสำโรง อำเภอแกง้สนามนาง จงัหวดันครราชสมีา 

โครงการพฒันาที่
นำมาจาก
แผนพฒันา
หมูบ่า้นและ
แผนพฒันา

ชมุชน 

ป ี2566 ป ี2567 ป ี2568 ป ี2569 ป ี2570 รวม 5 ป ี
จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนว
น

โครง
การ 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมู่ 1-9 83 80,050,000 83 69,800,000 70 56,550,000 63 66,300,000 67 54,800,000 366 327,800,000 
รวมทั้งสิ้น 83 80,050,000 83 69,800,000 70 56,550,000 63 66,300,000 67 54,800,000 366 327,800,000 
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แบบ ผ.01/1 


