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****************** 

 

สวนท่ี 1  สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
 

1. ดานกายภาพ 
1.1  ท่ีตั้ง 
ตําบลนาทองเปนหนึ่งใน 8 ตําบล ของอําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคามอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใต

ของอําเภอเชียงยืน ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลนาทองอยูหางจากอําเภอเชียงยืน ประมาณ 7    
กิโลเมตร ตามถนนสายโคกสูง- ขามเปย (มค.3016) ตําบลนาทองมีเนื้อท่ีประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 18,750 ไร 

 
1.2   ภูมิประเทศ 
สภาพพ้ืนท่ีของตําบลนาทองเปนท่ีราบลุมบางสวน  ไดแก  บานแบกหมูท่ี  1,7,8  ซ่ึงมีคลอง

ชลประทานไหลผานทําใหเกษตรกรมีการทําการเกษตรไดในทุกฤดู เชน  ขาวนาป ,ขาวนาปรัง,ปลูกแตงกวา
,แตงแคนตาลูปและพืชผลการเกษตรอ่ืน ๆ  และมีสภาพเปนท่ีราบสูงในบางสวน  ไดแก  บานดอนหัน, หนอง
แวง ทัพมา,วังน้ําใส  ซ่ึงมักประสบปญหาภัยแลงมีการอาศัยน้ําฝนทํานาเพียงอยางเดียวสําหรับบานนาทองหมู
ท่ี  3,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
มีหวยคอไหลผานเกษตรกรจึงใชเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรควบคูไปกับน้ําฝน 

 
       1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
          มีลักษณะภูมิอากาศแบบรอนชื้นสลับรอนแหงแลงหรือฝนเมืองรอนเฉพาะฤดูฤดูรอนอากาศรอนจัด    
 โดยท่ัวไป อุณหภูมิสูงสุด 39-41องศาเซลเซียสท้ังนี้เพราะ เปนลักษณะอากาศแบบภาคพ้ืนทวีป 
 
       1.4 ลักษณะของดิน  
เปนดินรวนปนทราย พ้ืนท่ีในเขตองคการบริหารสวนตําบลนาทองเปนท่ีลุมเหมาะแกการ 
ทําการเกษตรกรรมเนื่องจากมีคลองชลประทานไหลผาน  จึงทําใหเปนแหลงผลิตพืชผล 
ทางการเกษตร  เชน   ขาว, แตงกวา, แตงแคนตาลูป, พริก, มะเขือเทศ  และอ่ืน ๆ 
 
       1.5  ลักษณะของแหลงน้ํา  
          มีแหลงน้ําธรรมชาติท่ีสําคัญไดแก  หนองแบก  หวยคอหนองทัพมา  หนองบัว  และหนองคู 
 
       1.6  ลักษณะของไมและปาไม  
 ปาไมจะมีเฉพาะในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือท่ีดินของทางราชการท่ีมีการสงวนไว  เชน  ปาโคกหนองน้ําใส   
ปาโคกเกาคอ  ปาโคกหนองเข่ือนชาง  ปาโคกดินแดง  เปนตน 
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2.  ดานการเมือง/การปกครอง 
 เขตการปกครองตําบลนาทองมีท้ังหมด  11 หมูบาน และอยูในเขต อบต. ท้ัง  11 หมูบาน ไดแก 

หมูท่ี 1  บานแบก    หมูท่ี 2  บานทัพมา    
หมูท่ี 3  บานนาทอง    หมูท่ี 4  บานดอนหัน    
หมูท่ี 5  บานหนองแวง    หมูท่ี 6  บานทัพมา                                                   
หมูท่ี 7  บานแบก    หมูท่ี 8  บานแบก   
หมูท่ี 9  บานนาทอง หมูท่ี 10  บานดอนหัน   
หมูท่ี 11  บานวังน้ําใส   

3.  ประชากร 
 3.1  ประชากรท้ังสิ้น  5,585  แยกเปนชาย  2,825  คน  หญิง  2,760  คน   
 

4.  สภาพสังคม 
 4.1  การศึกษา 
      -  ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   จํานวน  4 แหง  
      -  โรงเรียนประถมศึกษา   จํานวน  2 แหง  
 -  โรงเรียนมัธยมศึกษา  ขยายโอกาส  จํานวน  1 แหง  
    4.2  สวนสาธารณสุข 
       -  โรงพยาบาลของรัฐ (รพ.สต.)  จํานวน  1 แหง  
    4.3  อาชญากรรม 
       -  สถานีตํารวจ (สาขายอย)   จํานวน  1 แหง  
  -  ศูนยปองกันและบรรเทาสาธารณะภัย จํานวน  1 แหง  
    4.4  การสังคมสงเคราะห 
 1. ดําเนินการจายเบี้ยยังชีพใหกับผูสูงอายุ  ผูพิการ  และผูปวยHIV 

๒. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
๓. ประสานการทําบัตรผูพิการ 
๔. ตั้งโครงการการจางนักเรียน/นักศึกษาทํางานชวงปดภาคเรียน   
๕. ตั้งโครงการชวยเหลือผูยากจน  ยากไร  รายไดนอย และผูดอยโอกาสไรท่ีพ่ึง   
๖.  ตั้งโครงการปรับปรุงซอมแซมบานคนจน 

5.  ระบบบริการพ้ืนฐาน 
5.1  การคมนาคมขนสง   
การคมนาคมระหวางตําบลกับอําเภอรวมท้ังการคมนาคมภายในตําบลและหมูบานถนนลาดยางสาย 
โคกสูง –ขามเปย ถนนเชื่อมระหวางหมูบานมีท้ังถนนลาดยาง ถนน คสล.และถนนลูกรัง 
5.2  การไฟฟา 

มีไฟฟาใชท้ัง  11  หมูบาน  จํานวนประชากรท่ีใชไฟฟารวม  1,563  ครัวเรือน 
5.3  การประปา 

มีประปาท้ัง  11  หมูบาน  จํานวนประชากรท่ีใชน้ําประปารวม  1,563  ครัวเรือน 
5.4  โทรศัพท   

- มีการใหบริการประจําท่ีคลุมทุกพ้ืนท่ีภายใตการใหบริการ บริษัท TOT และ 3BB 
- มีการใหบริการโทรศัพทเคลื่อนท่ี มีเครือขายครอบคลุมพ้ืนท่ี โดยผูใหบริการไดแก AIS 

DTAC และ TRUE ฯลฯ 
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5.5  ไปรษณียหรือการสื่อสารหรือการขนสงและวัสดุครุภัณฑ  -  ไมมี 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

6.1  การเกษตรราษฎรตําบลนาทองสวนใหญประกอบอาชีพหลักคือ  การเกษตรกรรม 
6.2  การประมง  -  เปนการทําประมงทองถ่ินไมไดสงขาย  เชา  พาณิชย 

          6.3  การปศุสัตว  -  เลี้ยงสัตวในครัวเรือน 
          6.4  การบริการ  -  ไมมี 
          6.5  การทองเท่ียว  -  ไมมี 
          6.6  อุตสาหกรรม  -  ไมมี 
          6.7  การพาณิชยและกลุมอาชีพ  -  มีกลุมอาชีพนอกฤดูทํานา  เชน  ทอเสื่อกก  จักสาน 
          6.8  แรงงาน  มีการอพยพแรงงานเขาไปทํางานในชุมชนเมือง 
7.  เศรษฐกิจพอเพียงทองถิ่น 
      7.1  ขอมูลพ้ืนฐานของหมูบานและชุมชน 

 ประชากรใน พ้ืนท่ีของตําบลนาทอง   ประกอบอาชีพเกษตรกรผลผลิตทางการเกษตรในเขต
ชลประทาน หมู 1,7,8 และ หมู  11  บางสวน   ไดแก  ขาวนาป ,ขาวนาปรัง ,ปลูกแตงกวา,แตงแคน
ตาลูปและพืชผลการเกษตรอ่ืน ๆ  และมีสภาพเปนท่ีราบสูงในบางสวน ไดแก  บานดอนหัน หมู  
4,10และบานหนองแวง หมู 5บาน ทัพมาหมู  2,6 และบานวังน้ําใส หมู  11   ซ่ึงมักประสบปญหา
ภัยแลงมีการอาศัยน้ําฝนทํานาเพียงอยางเดียวสําหรับบานนาทองหมูท่ี  3,9 มีหวยคอไหลผาน
เกษตรกรจึงใชเปนแหลงน้ําในการทําการเกษตรควบคูไปกับน้ําฝน 
7.2  ขอมูลดานเกษตร 

            ราษฎรตําบลนาทองสวนใหญประกอบอาชีพหลักคือ  การเกษตรกรรม  
          7.3  ขอมูลดานแหลงน้ําทางการเกษตร 

 -  คลองชลประทาน    จํานวน  1 แหง  
          -  ลําหวย   จํานวน  1 แหง  

 -  หนองน้ํา   จํานวน  9 แหง  
         7.4  ขอมูลดานแหลงน้ํากินน้ําใช (หรือน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค) 
         -  มีน้ําประปาใชท้ัง  11  หมูบาน 
8.  ศาสนา  ประเพณี  วัฒนธรรม 
       8.1  การนับถือศาสนา  ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลนาทองนับถือศาสนาพุทธ 
       8.2  ประเพณีและงานประจําป  มีการอนุรักษประเพณีวัฒนธรรมทองถ่ิน 
       8.3  ภูมิปญญาทองถ่ิน  ภาษาถ่ิน  มีการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินและภาษาถ่ิน(ภาษาอีสาน) 
       8.4  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก  มีการทอเสื่อกก  ทอผาไหม ทําเครื่องจักสาน 
9.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
        9.1  น้ํา  มีแหลงน้ําหลักคือระบบชลประทานหนองหวาย 
        9.2  ปาไม  ปาไมจะมีเฉพาะในพ้ืนท่ีสาธารณะหรือท่ีดินของทางราชการท่ีมีการสงวนไว  เชน  ปาโคก 
   หนองน้ําใส  ปาโคกเกาคอ  ปาโคกหนองเข่ือนชาง    ปาโคกดินแดง  เปนตน  
       9.3  ภูเขา  -  ไมมี 
       9.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 
       -  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ีตําบลนาทองยังคงสภาพสมบูรณ 
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สวนท่ี  2 

ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

1. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ  20  ป 
 

วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

1.1.1  กรอบแนวทางท่ีสําคัญของยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
1)  ดานความม่ันคง   
-  เสริมสรางความม่ันคงของสถานบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
-  ปฏิรูปกลไกลการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัด

คอรรัปชั่นสรางความเชื่อมันในกระบวนการยุติธรรม 
-  การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร

จัดการความม่ันคงขายแดนและชายฝงทะเล 
-  การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับและ

รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบ
ใหม 

-  การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันแประเทศ การรักษาความ
สงบเรียบรอยภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศ 

-  การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติรักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 

๒)  ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
-  การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติ 

การคา 
-  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยั่งยืน และ

สงเสริมเกษตรกรรายยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-  การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ 

ยกระดับผลิตภาพแรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล 
-  การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ

พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ 
-  การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ดานการขนสง ความม่ันคงและพลังงานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา 
-  การเชื่อมโยงกับภูภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับ

นานาประเทศ สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 
3)  ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
-  พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต 
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-  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและท่ัวถึง 
-  ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
-  การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
-  การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย 
4)  ดานการสรงโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม 
-  สรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและสังคม 
-  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ มีสภาพแวดลอมและ

นวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
-  สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ

ชุมชน 
-  พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
5)  ดานการสรางการเติมโตบน คุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
-  จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
-  วางระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ํา เนนการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
-  การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
-  การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 
-  การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
6)  ดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
-  การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ี

เหมาะสม 
-  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-  การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
-  การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
-  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
-  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
-  ปรับปรุงการบริหารจัดการายไดและรายจายของภาครัฐ 

 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จะมุงบรรลุเปาหมายในระยะ 5 ปท่ีจะสามารถ
ตอยอดในระยะตอไปเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตรชาติ 20 ป โดยมีหลักการ
สําคัญของแผนฯ ดังนี้ 

1. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   ตอเนื่องมาตั้งแตแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 9 เพ่ือใหเกิด
บูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุมกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงท่ีดี ซ่ึงเปนเง่ือนไขจําเปนสําหรับการพัฒนาท่ียั่งยืนซ่ึงมุงเนนการพัฒนาคนมีความเปนคนท่ี
สมบูรณ สังคมไทยเปนสังคมคุณภาพ มีท่ียืนและเปดโอกาสใหกับทุกคนในสังคมไดดําเนินชีวิตท่ีดีมีความสุข
และอยูรวมกันอยางสมานฉันท ในขณะท่ีระบบเศรษฐกิจของประเทศก็เจริญเติมโตอยางตอเนื่อง มีคุณภาพ 
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และมีเสถียรภาพการกระจายความม่ังค่ังอยางท่ัวถึงและเปนธรรม เปนการเติมโตท่ีไมทําลายสิ่งแวดลอทม 
ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุมชนวีถีชีวิต คานิยม ประเพณี และวัฒนธรรม 

2. ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”   มุงสรางคุณภาพชีวิตและสุขภาวะท่ีดีสําหรับคนไทยพัฒนา
คนใหความเปนคนท่ีสมบูรณมีวินัย ใฝรู มีความรู มีทักษะ มีความคิดสรางสรรค มีทัศนคติท่ีดี รับผิดชอบตอ
สังคม มีจริยธรรมและคุณธรรม พัฒนาคนทุกชวงวัยและเตรียมความพรอมเขาสูสังคมผูสูงอายุอยางมีคุณภาพ
รวมถึงการสรางคนใหใชประโยชนและอยูกับสิ่งแวดลอมอยางเก้ือกูล อนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางเหมาะสม 

3. ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป”  มาเปนกรอบของวิสัยทัศนประเทศไทยใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” โดยท่ี
วิสัยทัศดังกลาวตองสนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหง
เขตอํานาจรัฐ การดํารง การดํารงอยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยูอยางม่ันคงของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทาง
สังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความ
เปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคง
ทางพลังงาน อาหารและน้ําความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสาวะ
แวดลอมระหวางประเทศและการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกันดานความม่ันคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ประเทศไทยไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

4. ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579”  ท่ีเปนเปาหมายในยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปน
กรอบในการกําหนดเปาหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปแรกและเปาหมายในระดับยอยลงมา ควบคูกับกรอบเปาหมาย
ท่ียุงยืน (SDGs) ท้ังนี้ เปาหมายประเทศไทยในป 2579 ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกันนั้นพิจารณาจากมิติตางๆ ท้ัง
ประเด็นและลักษณะของการพัฒนา ลักษณะฐานการผลิตและบริการสําคัญของประเทศ ลักษณะของคนไทย
และสังคมไทยท่ีพึงปรารถนา และกลุมเปาหมายในสังคมไทย โดยกําหนดไวดังนี้ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมี
การพัฒนาอยางม่ันคงและยั่งยืนบนฐานการพัฒนาท่ียั่งยืน สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรมมีความเหลื่อมล่ํา
นอย คนไทยเปนมนุษยท่ีสมบูรณ เปนพลเมืองท่ีมีวินัย ตื่นรูและเรียนรูไดดวยตนเองตลอดชีวิต มีสุขภาพ
รางกายและจิตใจท่ีสมบูรณ มีความเจริญเติบโตทางจิตวิญญาณ มีจิตสาธารณะและทําประโยชนตอสวนรวม มี
วามเปนพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทท่ีสําคัญในเวทีนานาชาติ ระบบ
เศรษฐกิจตั้งอยูบนฐานของการใชนวัตกรรมนําดิจิดัล สามารถแขงขันในการผลิตไดและคาขายเปน มีความเปน
สังคมประกอบการ มีฐานการผลิตและบริการท่ีมีคุณภาพและรูปแบบท่ีโดดเดนเปนท่ีตองการในตลาดโลก เปน
ฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญ เชน การใหบริการคุณภาพท้ังดานการเงิน ระบบโลจิสติกส บริการดาน
สุขภาพ และทองเท่ียวคุณภาพ เปนครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย เปนฐานอุตสาหกรรมและบริการ
อัจฉริยะท่ีเปนอุตสาหกรรมแหงอนาคตท่ีใชนวัตกรรม ทุนมนุษยทักษะสูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะ มาตอยอด
ฐานการผลิตและบริการท่ีมีศักยภาพในปจจุบันและพัฒนาฐานการผลิตและบริการใหมๆ เพ่ือนําประเทศไทย
ไปสูการมีระบบเศรษฐกิจ สังคม และประชาชนท่ีมีความเปนอัจฉริยะ” 

5. ยึด “หลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธิ์ท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว”  จากการท่ีแผนพัฒนาฯ เปนกลไกเชื่อมตอในลําดับแรกท่ีจะกํากับและสงตอแนว
ทางการพัฒนาและเปาหมายในยุทธศาสตร  20 ปใหเกิดการปฏิบัติในทุกระดับและในแตละดานอยาง
สอดคลองกัน แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 12 จึงใหความสําคัญกับการใชกลไกประชารัฐท่ีเปนการรวมพลังขับเคลื่อน



- 7 - 
 

แผนพฒันาทอ้งถ่ินหา้ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๒) 
องค์การบริหารส่วนตําบลนาทอง อําเภอเชียงยืน จงัหวดัมหาสารคาม 

จากท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชน โดยมีการกําหนดประเด็นบูรณาการของการพัฒนาท่ีมีลําดับความสําคัญ
สูงและการกําหนดในระดับแผนงาน/โครงการสําคัญท่ีจะตอบสนองตอเปาหมายการพัฒนาไดอยางแทจริง 
รวมท้ังการกําหนดเปาหมายไดคํานึงถึงความสอดคลองกับเปาหมายระยะยาวของยุทธศาสตรชาติและการเปน
กรอบกํากับเปาหมายและตัวชีวัดในระดับยอยลงมาท่ีจะตองถูกสงตอและกํากับในสามารถดําเนินการให
เกิดข้ึนอยางมีผลสัมฤทธิ์ภายใตนกรอบการจัดสรรงบประมาณ การติดตามและประเมินผลการใชจายเงิน
งบประมาณแผนดินและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการรวมท้ังการพัฒนาระบบราชการท่ีสอดคลอง
เปนสระเดียวกันหรือเสริมหนุนซ่ึงกันและกัน แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงกําหนดประเด็นบูรณาการเพ่ือพัฒนา
เพ่ือเปนแนวทางสําคัญประกอบการจัดสรรงบประมาณแผนดิน รวบรวมและกําหนดแผนงาน/โครงการสําคัญ
ในระดับปฏิบัติ และกําหนดจุดเนนในการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ีในระดับสขาการผลิตและบริการและจังหวัดท่ีเปนจุด
ยุทธศาสตรสําคัญ 
 

1.3  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
1.3.1  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 1.  เพ่ิมศักยภาพการแขงขันดานเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการดานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการปละการทองเท่ียว การ
ตั้งองคกรรวมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนท่ีเพ่ือสงเสริมอํานวยความสะดวกดานการคาการลงทุน และสงเสริม
ความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบาน  

 2.  สรางคนใหมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนใหมีสุขภาวะดีท้ังรางกาย จิตใจและสติปญญา รอบรู 
เทาทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดํารงชีพไดอยางมีคุณภาพ 

 3.  สรางสังคมและเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข. เพ่ือสรางความม่ันคงดานอาหาร แกไข
ปญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีท่ีม่ันคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวไดอบอุน  

 4.  ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหสมบูรณ โดยเรงอนุรักษและฟนฟูพ้ืนท่ีปาไม
ใหได 1.9 ลานไร หรือรอยละ 25 ของพ้ืนท่ีภาค ปองกันการรุกพ้ืนท่ีชุมน้ํา พัฒนาแหลงน้ําและระบบ
ชลประทานฟนฟูดิน ยับยั้งการแพรกระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยสงเสริมการเกษตร
อินทรีย 

1.3.2 แผนพัฒนากลุมจังหวัดกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง  
         พ.ศ. 2561-2564  

วิสัยทัศน “ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูการเกษ๖ร เชื่อมโยงการบริการ การทองเท่ียว และโลจิสติกส
สูอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง” 

ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ/แนวทางการพัฒนา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร

ท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
กลยุทธ 
1)  เพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต 
2) พัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมสินคาพืชเศรษฐกิจหลัก 
3) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริการจัดการน้ํา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบริการและโลจิ
สติกส 
กลยุทธ 
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1)  พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครื่องขายผูประกอบการ 
2) พัฒนาและเชื่อมโยงโครงขายคมนาคมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส  
3) พัฒนาคุณภาพฝมือแรงงานและเพ่ิมทักษะแกผูประกอบการ 
4) พัฒนาระบบการตลาดผลติภัณฑกลุมจังหวัด 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมศักยภาพการทองเท่ียงอยางครบวงจร 
กลยุทธ 
1)  พัฒนาศักยภาพแหลงทองเท่ียวและเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑชุมขน 
2) พัฒนาเครือขายอุตสาหกรรมการทองเท่ียวและบริการ 
3) สงเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธการทองเท่ียวกลุมจังหวัด 
4) พัฒนาและยกระดับไหมใหเปนศูนยกลางแฟชั่นผาไหมในภูมิภาค 
1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัดมหาสารคาม(พ.ศ.2557-2556)  ฉบับทบทวน 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปรับโครงสรางการผลิดานการเกษตรใหเอ้ือตอการผลิตสินคาเกษตรและอาหาร
คุณภาพ 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาการคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโครงเสนทาง 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 3 เสริมสรางความเขมแข็งและศักยภาพใหแกเกษตรกร กลุมเกษตรกรและกลุมสหกรณ
การเกษตร 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการคา การลงทุนและการทองเท่ียวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรมเปนมิตกับ
สิ่งแวดลอม 
กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคมนาคม การวางผังเมืองเพ่ือเชื่อมโยงเสนทางสายหลักของประเทศและรองรับ
รถไฟรางคู ใหเอ้ือตอการคา การลงทุนและการทองเท่ียว 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการตลาดพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและพัฒนาผลิตใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 
กลยุทธท่ี 3  ฟนฟูและพัฒนาการทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมโดยใหความสําคัญกับ
แหลงโบราณสถาน ศาสนา ประเพณีพ้ืนบาน 
กลยุทธท่ี 4 ปองกันและแกไขปญหาสิ่งแวดลอมและสงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติอยาง
เปนระบบ 
ยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเพ่ือยกระดับสูการเปนศูนยกลางบริการทาง
การศึกษาและวัฒนธรรมชองภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
กลยุทธท่ี 1 บูรณาการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู การวิจัย และการสรางองคความรูท้ังระบบ 
กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการบริการทางวิชาการวิชาชีพและทํานุบํารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมสูชุมชน 
กลยุทธท่ี  3  พัฒนาเครือขายสถาบันการศึกษาเพ่ือนําไปสูการเปนศูนยกลางบริการทางการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนสูสังคมเอ้ืออาทรและสมานฉันท  
 กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและพัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง  
 กลยุทธท่ี 2 พัฒนาทักษะฝมือแรงงานเพ่ือความม่ันคงทางอาชีพ  
 กลยุทธท่ี 3 สงเสริมการีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
 กลยุทธท่ี 4  เสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 

1.4  ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
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 ยุทธศาสตรองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม(พ.ศ.2561-2564)  
 วิสัยทัศน “ประชาชนมีความรอบรูและความสุขอยางรอบดาน ทองถ่ินเขมแข็งอยางยั่งยืน”  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 : สรางมรอบรูและความสุขอยางรอบดาน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : เสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาทองถ่ินอยางยั่งยืน 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : การบริหารจัดการทองถ่ิน 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด(พ.ศ.2561-2564) 
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1. การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถ่ิน โดยให
ความสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเรงสรางแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเพ่ิมศักยภาพ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะสําหรับการเรียน การสอน รวมถึงการปลูกฝงจิตสํานึก 
และสรางคานิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีมีงาม ใหแกนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนในทองถ่ิน 
 กลยุทธ ประกอบดวย 

1.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
2. พัฒนาผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา 
3. สนับสนุนงานวิชาการและกิจกรรมทางการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถ่ิน โดยใหความสําคัญ

กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนในทองถ่ิน มุงเนนการสงเสริมการประกอบอาชีพ 
ดวยการสนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนแนวทางตาม
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนํา
องคกร กลุมและเครือขายตางๆ พรอมท้ิงสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ดวย
การสนับสนุนและสงเสริมการกีฬาในทุกระดับ การณรงคปองกันและปราบปรามยาเสพติด การปองกันและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน รวมถึงใหการสงเคราะหชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติและผูดอยโอกาสทางสังคมในทองถ่ิน 
 กลยุทธ 

1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 
2. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
3. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3. การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ิน 
โดยใหความสําคัญตอกระบวนการ ตั้งแตระดับตนน้ํา ดวยการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปจจัยท่ีเอ้ือ
ประโยชนตอกระบวนการผลติในระดับกลางน้ํา จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ํา มุงเนนการพัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน โครงขายคมนาคม แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสาถนและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ 
ควบคูไปกับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษขนมธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงาม และ
ภูมิปญญาของทองถ่ิน 
 กลยุทธ 

1. พัฒนาสงเสริมการเกษตร การพาณิชย และการลงทุน 
2. พัฒนาปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสถาน แหลงทองเท่ียวและ

จัดการสิ่งแวดลอม 
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3. สนับสนุนสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4. การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพองคกร โดยใหความสําคัญเก่ียวกับ
การปฏิรูปองคกร การปรับปรุง กฎ ระเบียบ และพัฒนามาตรฐานการทํางาน ดวยการปรับบทบาท
โครงสรางและกลไกการจัดการ ลดข้ันตอนการควบคุมและสั่งการ โดยคํานึงถึงความตองการของ
ประชาชนในทองถ่ินเปนหลัก และสามารถทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนในจังหวัดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ดวยการสรางเครือขายการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และชุมชน ตลอดจน
เพ่ิมคุณภาพในการจัดบริการและใหบริการสาธารณะ พรอมปลูกฝงจิตสํานึกของบุคลากรในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินใหมีความยึดมุนในหลักคุณธรรมจริยธรรม พรอมรับการตรวจสอบจากภาค
ประชาชนยึดถือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายอยางเครงครัด รวมถึงพัฒนาระบบฐานขอมูลและสราง
องคความรูใหมๆ ตอการพัฒนาทองถ่ิน 
 กลยุทธ 

1.  เพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพการทํางานของทองถ่ิน 
2. สนับสนุนชวยเหลือและประสานการทํางานระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

องคกรและหนวยงานอ่ืน 
3. สนับสนุนหนวยงานอ่ืนในการพัฒนาตามท่ีกฎหมายกําหนด 

 
ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร 
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ความเช่ือมโยงยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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แผนผังยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด(พ.ศ.2561-2564) 

 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด (พ.ศ.2561-2564) 
 ประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนา ประกอบดวย 4 ประเด็นยุทธศาสตร คือ  
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การจัดการศึกษาและสรางสังคมแหงการเรียนรูในทองถิ่น โดย
ความสําคัญในการบริหารจัดการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเรงสรางแหลง
เรียนรูในทองถ่ิน ตลอดจนมุงเนนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการศึกษาในทองถ่ิน ดวยการเพ่ิมศักยภาพ
ประสิทธิภาพ คุณภาพ ความรู ความสามารถ ทักษะสําหรับการเรียน การสอน รวมถึงการปลูกฝงจิตสํานึก 
และสรางคานิยมทางวัฒนธรรม คุณธรรม และจริยธรรมท่ีดีงาม ใหแกนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และประชาชนในทองถ่ิน 
  เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 

1.  เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินสามารถเขาถึงการบริการทางการศึกษาไดอยางท่ัวถึง  
2. เพ่ือสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมโลก 
กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา  ประกอบดวย 
1.  พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษา และการบริการทางการศึกษา 
2. พัฒนาผูเรียน ผูสอน และบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 
1.  รอยละของการศึกษาตอ ม.ปลาย ,อุดมศึกษา และสายอาชีพ 
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2. รอยละของผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาสูงกวาคามาตรฐานท่ีกําหนด 
3. รอยละของสถานศึกษาท่ีผานการรับรองมาตรฐาน (สมศ.) 
4. รอยละของสถานศึกษาท่ีมีการบริหารจัดการท่ีเขมแข็ง 
5. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของแหลงเรียนรู 
6. รอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการเขาถึงการบริการทางการศึกษา 
7. จํานวนเด็ก/เยาวชน/นักเรียน/ประชาชนท่ีเขารวมกิจกรรมศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรมท่ี

มีงาม 
8. จํานวนแผนงาน/โครงการในการจัดการความรูในหนวยงานการศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 
9. จํานวนแผนงาน/โครงการพัฒนานักกีฬาใหเปนนักกีฬาทีมชาติหรือไปสูความเปนนักกีฬา

อาชีพ 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2. การสรางความเขมแข็งของสังคมและชุมชนในทองถิ่น  

   โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนใน
ทองถ่ินมุงเนนการสงเสริมการประกอบอาชีพ ดวยการสนับสนุนแนวทางการดํารงชีวิตภายใตหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนแนวทางตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน ผูนําองคกร กลุมและเครือขายตางๆ พรอมท้ังสนับสนุนและ
สงเสริมใหประชาชนมีสุขภาพรางกายท่ีแข็งแรง ดวยการสนับสนุนและสงเสริมการกีฬาในทุกระดับ การณรงค
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด การปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน รวมถึงใหการสงเคราะหชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินหรือภัยพิบัติทางธรรมชาติและผูดอยโอกาสทางสังคมในทองถ่ิน  
  เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 

1. เพ่ือเพ่ิมรายไดและลดรายจายใหประชาชนในทองถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองได  
2. เพ่ิมเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
1.  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพ 
2. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
3. สนับสนุนสงเสริมกิจกรรม การกีฬา และนันทนาการ 

ตัวช้ีวัดระดับยุทธศาสตร 
1.  จํานวนครัวเรือนยากจนท่ีมีรายไดต่ํากวาเกณฑ ไดรับการสงเสริมการดํารงชีวิต

ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. จํานวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมท่ีสงเสริมแนวทางตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. รอยละของชุมชนท่ีไดรับการสงเสริม/สนับสนุน/การจัดทําแผนชุมชนดวย

กระบวนการมีสวนรวม 
4. รอยละของผูนําชุมชน/ผูนําองคกร/กลุมและเครือขายตางๆ ท่ีไดรับการ

สงเสริม/สนับสนุนการเสริมสรางศักยภาพ/ประสิทธิภาพ 
5. จํานวนหมูบานท่ีเปนหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ 
6. รอยละของครอบครับ/ชุมชนท่ีมีความเขมแข็งเพ่ิมข้ึน 
7. รอยละผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน/ภัยพิบัติทางธรรมชาติ/ผูดอยโอกาสทาง

สังคมท่ีไดรับการสงเคราะหชวยเหลือ/ไดรับสวัสดิการสังคม 
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8. รอยละขององคปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีแผนงานดานสวัสดิการสังคม 
ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3.  การพัฒนาโครงสรางการผลิตและสรางความม่ันคงทาง

เศรษฐกิจในทองถิ่น โดยใหความสําคัญตอกระบวนการ : Upstream midstream (of the process) เชน 
ภาคการเกษ๖ร ตั้งแตระดับตนน้ํา ดวยการสนับสนุนปจจัยพ้ืนฐานการผลิต ปจจัยท่ีอ้ือประโยชนตอ
กระบวนการผลิตในระดับกลางน้ํา จนถึงระบบการตลาดในระดับปลายน้ํา มุงเนนการพัฒนาและปรับปรุง
โครงสรางพ้ืนฐาน โครงขายคมนาคม แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสถานและแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ควบคูไป
กับการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม รวมถึงการอนุรักษนมธรรมเนียม วัฒนธรรมประเพณีท่ีงาม และภูมิปญญา
ของทองถ่ิน 
   เปาประสงคระดับยุทธศาสตร 

1.  เพ่ือสรางรากฐานความม่ันคงทางเศรษฐกิจในทองถ่ินใหมีความพรอมตอการ
พัฒนาจังหวัด 

2. เพ่ือรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
(ASEAN Economic Community :AEC)  

กลยุทธหรือแนวทางการพัฒนา ประกอบดวย 
1.  พัฒนาสงเสริมการเกษตร การพาณิชย และการลงทุน 
2. พัฒนาปรับปรุงโครงรางพ้ืนฐาน แหลงน้ําสาธารณะ โบราณสถาน แหลง

ทองเท่ียว และจัดการสิ่งแวดลอม 
3. สนับสนุนสงเสริม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิ

ปญญาทองถ่ิน 
 

2.  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1  วิสัยทัศน  “การคมนาคมสะดวก  เศรษฐกิจพอเพียง  สรางงานเพ่ิมรายได  สงเสริมการเรียนรู   
          รักษาสิ่งแวดลอม  เอาชนะความจน  ชุมชนเขมแข็ง” 
 2.2  ยุทธศาสตรทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลนาทอง  มี  9  ยุทธศาสตร  
   ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานแหลงน้ํา 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การพัฒนาดานสังคม 
   ยุทธศาสตรท่ี 5 การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
   ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาดานสาธารณสุข 
   ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาทางดานการศึกษา 
   ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
   ยุทธศาสตรท่ี 9 การพัฒนาดานประเพณี วัฒนธรรม 
 2.3  เปาประสงค 

1. ระบบน้ําประปา ไฟฟา มีความเพียงพอใชและขยายเขตครอบคลุม 
2. ประชาชนมีอาชีพและรายไดเพียงพอ 
3. ฟนฟูธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน 
4. ชวยเหลือผูดอยโอกาส  คนชรา  ผูพิการ 
5. ตําบลนาทองเปนชุมชนเขมแข็งปลอดภัยจากปญหายาเสพติด และอบายมุขตาง ๆ 
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6. ตําบลนาทองเปนแหลงผลิตการเกษตรปลอดสารพิษ 
7. สงเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
8. สงเสริมการพัฒนาดานการศึกษา 
9. พัฒนาดานสาธารณสุข 

 2.4  ตัวช้ีวัด 
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถิ่น กลยุทธการพัฒนาทองถิ่น 

1.ดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
   1.1 เสริมสรางและบํารุงรักษา
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการใหสอดคลอง
กับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชุมชน 
 
 
1.2 จัดใหมีการสื่อสารโทรคมนาคม
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
 
2. ดานแหลงน้ํา 
     2.1 จัดใหมีการพัฒนาแหลงน้ําท่ีตื้นเขิน
โดยการขุดลอกแหลงน้ําใหประสิทธิภาพ 
3.. ดานเศรษฐกิจ 
    3.1 ประชาชนมีอาชีพท่ีม่ันคงและมี
รายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ 
 
 
 
    3.2 สงเสริมใหประชาชนรูจักใชภูมิ
ปญญาทองถ่ินในการดํารงชีวิตและการ
ประกอบอาชีพ 
 
    3.3 ใหมีบริการดานเศรษฐกิจอยางมี
ประสิทธิภาพโดยรวมมือกับภาคเอกชน 
 
 
3.4 ประชาชนไดรับการฝกอาชีพอยางท่ัวถึง

มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ 
วิสัยทัศนการพัฒนาทองถ่ิน 

4.. ดานสังคม 
       4.1 ใหความชวยเหลือผูดอยโอกาส  ผู
พิการ  คนชรา ใหมีชีวิตท่ีดีข้ึน 

4.2 สงเสริมการรวมกลุมของประชาชน

 
- ปรับปรุงและกอสรางเสนทางคมนาคม  ระบบ  
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ  และพัฒนาโครงขายการ 
ขนสงใหเปนระบบเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
- กอสรางและปรับปรุงระบบการประปาเพ่ือการอุปโภค 
บริโภคของประชาชนอยางพอเพียงและมีประสิทธิภาพ 
- การติดตั้งหลอดไฟ  เพ่ือเพ่ิมแสงสวางใหท่ัวถึง 
- ขยายเขตการใหบริการทางดานการสื่อสารโทรคมนาคม 
ท่ีมีประสิทธิภาพ  ครอบคลุมพ้ืนท่ีขององคการบริหาร 
สวนตําบล 

- ขุดลอกหนองน้ําเพ่ือการเกษตร แกไขปญหาขาดน้ําในการ-                
ทําการเกษตร  และแกไขภัยแลง 
 
- สงเสริมการดํารงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียงและพ่ึงตนเอง 
- สงเสริมใหมีการรวมกลุมในรูปแบบตาง ๆ  
- สงเสริมใหมีการฝกอบรมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือน 
- สงเสริมใหมีตลาดรองรับผลผลิตเพ่ือเพ่ิมชองทางการ 
จําหนายสินคาของชุมชน 
- สงเสริมและพัฒนาใหประชาชนรูจักการใชภูมิปญญา 
ทองถ่ินในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ 
- สงเสริมการจัดตั้งรานคาชุมชนเพ่ือจําหนายสินคาอุปโภค 
บริโภค 
- พัฒนาระบบและเผยแพรขอมูลขาวสารดานเศรษฐกิจ 
- ยกระดับมาตรฐานดานเศรษฐกิจ  โดยเนนถึง 
ความรวมมือกับชุมชนอยางใกลชิด 
- สงเสริมการฝกอาชีพแกราษฎรท่ีวางงานอยางท่ัวถึง 
- สงเสริมการประกอบอาชีพตามความถนัดของประชาชน 
พันธกิจการพัฒนาทองถ่ิน 

 
 - สนับสนุนงบประมาณชวยเหลือ ผูดอยโอกาส  ผูพิการ  
คนชรา  ใหมีรายไดในการเลี้ยงชีพ 
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน 
ตําบลในการพัฒนาทองถ่ิน 
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ในการพัฒนาทองถ่ิน 
5. ดานการเมืองการบริหาร 
5.1  ใหความรูแก สมาชิกสภา อบต. 
เก่ียวกับบทบาทหนาท่ีของสมาชิกสภา
ทองถ่ินตอประชาชน 
5.2  ใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาท่ีของอบต. ตอประชาชน 
6. ดานสาธารณสุข 

6.1 กําจัดโรคไขเลือดออก  โรคเลปโตส
ไปโรซีส และปองกันโรคติดตอ
รายแรงท่ีอาจเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีตําบล
นาทอง 

6.2 แกไขปญหาสาธารณสุขหมูบาน 
 
7.  ดานการศึกษา 
ประชาชนไดรับบริการทางการศึกษาทุก
ระดับท่ีเหมาะสมอยางกวางขวาง และท่ัวถึง
โดยนําภูมิปญญาทองถ่ิน  องคกรศาสนาและ
เทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. ดานทรัพยากรธรรมชาติ 
    8.1 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมแบบยั่งยืน  โดยสงเสริมให

 
 
 - จัดโครงการอบรมใหความรูแกสมาชิกสภา อบต.เก่ียวกับ
บทบาทหนาท่ีของ  อบต.ตอประชาชน 
 
 - จัดโครงการประชาสัมพันธใหความรูแกประชาชนในบทบาท
หนาท่ีของ อบต. ตอประชาชน 
 
 - สนับสนุนงบประมาณในการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ ในการ
ปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอ  เชน  ทรายอะเบท
กําจัดลูกน้ํายุงลาย น้ํายาเคมีในการกําจัดยุงลาย  จัดซ้ือ
รองเทาบูทใหกับประชาชนในการปองกันโรคเลปโตสไปโรซีส 
-  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือพัฒนาศักยภาพดานสาธารณสุข
แกประชาชน 
 
- การรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญของการศึกษา 
สนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทุกเพศ  ทุกวัยไดรับ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยางนอย  12  ป  ตามอัธยาศัยและ 
ความเหมาะสม 

- สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา 
ประสิทธิภาพและมาตรฐานการศึกษาอยางสมํ่าเสมอโดย 
เนนใหมีการประยุกตภูมิปญญาทองถ่ินและวิถีชาวบานบาน 
ใหเกิดการผสมผสานกับองคความรูทางวิชาการอยางมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
-  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  ผูนําองคกรชุมชนมี  
ความเขาใจในการกระจายอํานาจ  การจัดการศึกษา  ใน 
ระดับโรงเรียน  สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท้ัง 
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม 
อัธยาศัย  เพ่ือใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอยางแทจริง 
-  สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน  ผูนําองคกรชุมชนมี  
ความเขาใจในการกระจายอํานาจ  การจัดการศึกษา  ใน 
ระดับโรงเรียน  สถานศึกษา เขตพ้ืนท่ีการศึกษา  ท้ัง 
การศึกษาในระบบ  การศึกษานอกระบบ  การศึกษาตาม 
อัธยาศัย  เพ่ือใหความรวมมือและเขามามีสวนรวมในการ 
จัดการศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพกับประชาชนอยางแทจริง 
- สนับสนุนการจัดตั้งกลุมอนุรักษธรรมชาติอาสาสมัคร 
พิทักษสิ่งแวดลอม 
- จัดใหมีระบบและจัดหาอุปกรณในการพิทักษรักษา 
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ประชาชนมีความรู  มีจิตสํานึก และมีสวน
รวมในการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
9. ดานประเพณีวัฒนธรรม 
      9.1  สงเสริมการอนุรักษประเพณี
วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน 
 

สิ่งแวดลอม 
- สงเสริมใหมีการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดลอมภายใน 
หมูบาน  ชุมชน เชน  การปลูกปา  การดูแลรักษาปาชุมชน   
การรณรงคลดการใชสารเคมีท้ังบานเรือนและทางการ 
เกษตร  โดยใชพืชสมุนไพรธรรมชาติและปุยชีวภาพ เปนตน 
- สนับสนุนใหมีสถานท่ี และพัฒนาระบบกําจัดขยะมูลฝอย 
 -ปองกันการบุกรุกท่ีสาธารณะประโยชน 
 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานบุญประเพณีทองถ่ิน 
- สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งศูนยวัฒนธรรมตําบลนา
ทอง 

 
2.5  กลยุทธ 
 ภารกิจหลักท่ี 1 ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภคใหเพียงพอ 

ภารกิจหลักท่ี 2  ปรับปรุงและพัฒนาแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร 
ภารกิจหลักท่ี 3  พัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ภารกิจหลักท่ี 4  พัฒนาดานสังคม 
ภารกิจหลักท่ี 5  ปรับปรุงพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 
ภารกิจหลักท่ี 6  พัฒนาดานสาธารณสุข 
ภารกิจหลักท่ี 7  พัฒนาดานการศึกษา 
ภารกิจหลักท่ี 8  จัดการและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ี 

ยั่งยืน 
ภารกิจหลักท่ี 9  สงเสริมการศึกษา สรางการเรียนรู อนุรักษศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน 
2.6  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 

 
3.  การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 

3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
- ปจจุบันทองถิ่นมีสภาพการพัฒนา ดังนี้  

ใชเทคนิค SWOT Analysis การพิจารณาถึงปจจัยภายใน ไดแก จุดแข็ง (Strength - S) จุดออน 
(Weak - W) และปจจัยภายนอกไดแก โอกาส (Opportunity-o) และอุปสรรค (threat - T) เปน
เครื่องมือ  
ปจจัยภายใน ประกอบดวย  
- ดานการบริหาร 
- ระเบียบกฎหมาย 
- บุคลากร 
- งบประมาณ 
- ฐานขอมูล 
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- การประสานงาน เครื่องมือ อุปกรณในการทํางาน 
ดานการบริหาร 
การกําหนดสวนราชการในองคกรยังไมสามารถกําหนดสวนไดอยางชัดเจน ขาดการวาง 
แผนท่ีดี การประสานงานยังขาดความรวมมือเทาท่ีควร และขาดการกับดูแลอยางจริงจัง 
ระเบียบกฎหมาย 
ดานระเบียบกฎหมายรองรับยังไมครอบคลุมตามภารกิจหนาท่ีท่ีมากมาย 
บุคลากร 
บุคลากรยังไมเพียงพอตองานและภารกิจท่ีถายโอน 
งบประมาณ 
ตามพระราชบัญญัติก็กําหนดแผนและข้ันตอนการกกระจายอํานาจ  พ.ศ. 2542 กําหนดให 
จัดสรรงบประมาณ ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินภายในป 2553 จํานวน 35%  แตก็ยังไม
สามารถท่ีจัดสรรไดครบตามกฎหมายบัญญัติ จึงทําใหงบประมาณไมเพียงพอ 
ระบบฐานขอมูล 
ขาดฐานขอมูลท่ีเปนปจจุบัน และฐานขอมูลรวม 
การประสานงาน 

ขาดการประสานความรวมมือเทาท่ีควรจากหนวยงานของรัฐ  และเอกชนในพ้ืนท่ี  
ทรัพยากร เครื่องมือ  อุปกรณ 

 ขาดทรัพยากรในการบริหาร เครื่องมือในการบริหารจัดการมีนอย เม่ือเปรียบกับภารกิจท่ีเพ่ิมข้ึน  
3.2  การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
ปจจัยภายนอกประกอบดวย 
- นโยบายสงเสริมการสรางครัวโลก  เกษตรอินทรีย  เกษตรปลอดสารพิษ 
- นโยบายสนับสนุนการสรางเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและ E- Commerce  ขององคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน 
- นโยบายสงเสริม  OTOP  เพ่ือการแขงขัน 
- นโยบายในการจัดสรรงบประมาณใหแกจังหวัด/กลุมจังหวัด 
- กระแสความตองการอาหาร  พลังงานทดแทนท่ีสะอาดสูง 
- สามารถใชเปนศูนยกลางการผลิตพืชเศรษฐกิจ  พลังงานทดแทน 
ดานการเมือง 
มีความขัดแยงในการบริหารงาน เกิดกลุมผลประโยชนในองคกร 
ดานเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลนาทอง ยังไมไดรับการพัฒนาจึงตองการการ 
สงเสริมและสนับสนุนใหมีผลิตภัณฑท่ีเปนรายไดของประชาชน 
ภัยคุกคาม 
- ภาวการณทางเศรษฐกิจมีความผันผวน  เชน  ราคาน้ํามันสูง  ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํา 
- ความผันผวนทางสภาพ  ดิน  ฟา  อากาศ  ทําใหเกิดภัยพิบัติบอยครั้ง 
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองทําใหนโยบายของรัฐบาลขาดความตอเนื่อง 
- การแขงขันในตลาดโลกทําใหเกิดคูแขงทางการผลิต 
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สวนที่  3 
การนําแผนพัฒนาทองถิ่นไปสูการปฏิบัติ 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน หนวยงาน

รับผิดชอบหลัก 

หนวยงาน
สนับสนุน 

1 ดานการพัฒนาโครงสราง
พ้ืนฐาน 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

-เคหะ สํานักปลัด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทุกสวน
ราชการ
อบต.  

  นาทอง 

2 ดานการพัฒนาแหลงน้ํา - การบริการสังคมและ
ชุมชน 
 

- การเศรษฐกิจ 

-เคหะและชุมชน 
 

-การเกษตร 

กองชาง 
 

กองสงเสริม
การเกษตร 

3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ -การบริการชุมชนและ
สังคม 
-การเศรษฐกิจ 

-เสริมสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

-การเกษตร 

กองสวัสดิการ
สังคม 

กองสงเสริม
การเกษตร 

4 ดานการพัฒนาสังคม 
 

-กองการศึกษา 
 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

-บริหารงานท่ัวไป 

-สังคมสงเคราะห 
-งานการศึกษา 

-สาธารณสุข 

-เคหะและชุมชน 

-สรางความเขมแข็ง
ของชุมชน 

-รักษาความสงบ
เรียบรอยภายใน 

-สํานักปลัด 

-กองสวัสดิการ
สังคม 

-กองการศึกษา 

-กองสาธารณสุข 

-กองชาง 
-สํานักปลัด 
 

-สํานักปลัด 

5 ดานการพัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

บริหารท่ัวไป บริหารงานท่ัวไป สํานักปลัด/กอง
คลัง 

6 ดานการพัฒนาสาธารณสุข -บริการชุมชนและสังคม 
 

-สาธารณสุข 

- งบกลาง 

กองสาธารณสุข 

7 ดานการพัฒนาการศึกษา -บริการชุมชนและสังคม 
 

งานการศึกษาศาสนา
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 

8 ดานการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

งานสรางความ
เขมแข็งชุมชน 

กองสาธารณะสุข 

-บริการชุมชนและสังคม 
 

งานเกษตร กองสงเสริมาร
เกษตร 

9 ดานการพัฒนาประเพณี
วัฒนธรรม 

-บริการชุมชนและสังคม งานการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
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