
แผนพัฒนาท้องถ่ิน 
( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาง้ิว อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 
----------------------------------- 

 
ส่วนที ่๑ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

๑. ด้านกายภาพ 

๑.๑ ที่ต้ังของหมู่บ้านหรือต าบล 

องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วได้จัดต้ังเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลตามประกาศกระทรวง  

มหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบล ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๓๙ และประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป  เล่มท่ี  ๑๑๓  ตอนพิเศษ  ๕๒ ง   ลงวันท่ี  ๒๕ ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๓๙  

ซึ่งมีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันท่ี ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นไป ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี ๒๙๔  หมู่ท่ี  ๑  บ้านนางิ้ว  

ต าบลนางิ้ว   อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น   ห่างจากตัวอ าเภอเขาสวนกวางประมาณ  ๑๕  กิโลเมตร ตาม

ทางหลวงชนบท  หมายเลข ขก  ๕๐๑๒  และห่างจากตัวจังหวัดประมาณ  ๖๐  กิโลเมตร ตามทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข  ๒  (ถนนมิตรภาพ)   มีพื้นท่ีประมาณ  ๒๕,๑๕๗  ไร่  คิดเป็น  ๖๘.๓๒๖  ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย  

๗  หมู่บ้านและมีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 

ทิศเหนือ จรด ต าบลโนนสมบูรณ์  อ าเภอเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศใต้  จรด ต าบลดงเมืองแอม  และต าบลเขาสวนกวาง  จังหวัดขอนแก่น 

 ทิศตะวันออก จรด ต าบลโคกกลาง  อ าเภอโนนสะอาด  จังหวัดอุดรธานี  

 ทิศตะวันตก จรด ต าบลศรีสุขส าราญ  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๒ 

๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ 
องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีลักษณะภูมิประเทศท่ัวไปเป็นที่ราบ  ลูกคล่ืนมีความสูงจาก 

ระดับน้ าทะเล ปานกลาง อยู่ระหว่าง ๑๘๐ – ๔๐๐  เมตร  พื้นท่ีถือครอง ๓๖,๖๔๕ ไร่ พื้นท่ีเกษตรกรรม ๒๒,๖๕๐ 
ไร่  เหมาะส าหรับการท าไร่  ท านา มีพื้นท่ีป่าไม้ท้ังหมดประมาณ ๑,๐๔๓ ไร่  แต่ส่วนใหญ่เป็นป่าลักษณะเส่ือมโทรม
บางส่วนมีการบุกรุกของเกษตรกรในพืน้ท่ี   เพื่อใช้ท าการเกษตร  ใช้ไม้ท าฟืนและถ่าน  หรือน าไม้บางส่วนมาปลูกเป็น
ท่ีอยู่อาศัย และยังมีป่าซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ าล าห้วยหลายสาย เช่น  ล าห้วยเสือเต้นล าห้วย  อีบิด  ล าห้วยคุมมุม  ล าห้วย
นางิ้ว  ล าห้วยขามป้อม   เหมาะส าหรับการฟื้นฟูให้อยู่ในสภาพเดิม เพราะปัจจุบันมีความต้ืนเขินไม่เหมาะในการ
เพาะปลูก และบางพื้นท่ีเหมาะในการฟื้นฟูเป็นแหล่งท่องเท่ียว 

 

๑.๓ ลักษณะภูมิอากาศ 
สภาพภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม ประกอบด้วยฤดูกาลต่างๆ  แบ่งออกเป็น  ๓  ฤดูกาล  ดังนี้  

- ฤดูหนาว  จะเริ่มต้ังแต่เดือนพฤศจิกายน  ถึง  เดือนกุมภาพันธ์ 

- ฤดูร้อน   จะเริ่มต้ังแต่เดือนมีนาคม   ถึง  เดือนมิถุนายน 

- ฤดูฝน   จะเริ่มต้ังแต่เดือนกรกฎาคม   ถึง  เดือนตุลาคม 

๑.๔ ลักษณะของดิน 
      ลักษณะของดินเป็นดินร่วนปนทราย   ส่วนใหญ่มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลาง  เหมาะสม

ส าหรับปลูกไม้ผลและเหมาะสมปานกลางส าหรับพืชไร่  มีพื้นท่ีเหมาะสมส าหรับนาข้าวเพียงบางส่วน  รองลงมาคือ
ลักษณะของดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์สูงจะเป็นบริเวณป่าไม้ 

 

๑.๕ ลักษณะของแหล่งน้า 
ลักษณะของแหล่งน้ าในพื้นท่ีต าบลนางิ้ว  จะเป็นหนองน้ า  สระน้ า และล าห้วย  โดยมีห้วยเสือเต้น 

เป็นแหล่งน้ าสายหลักซึ่งไหลผ่านพื้นท่ีจ านวนท้ัง  ๓ หมู่บ้าน  คือ หมู่ท่ี ๑ บ้านนางิ้ว หมู่ท่ี ๒ บ้านนาง้อง  หมู่ท่ี ๗
บ้านนาโพธิ์ 
 

๑.๖ ลักษณะของพื้นท่ีสาธารณะประโยชน์และป่าไม้ 
ลักษณะของไม้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ใช้สอย  ได้แก่ ไม้แดง  เต็ง   ไม้ไผ่  เป็นต้น  

 
๒. ด้านการเมือง/การปกครอง 

๒.๑ เขตการปกครอง 



            เขตการปกครองและขอบเขตของหมู่บ้าน   แบ่งเป็น   ๗   หมู่บ้าน  ได้แก่  

         หมู่ท่ี  ๑   บ้านนางิ้ว โดยมี   นายภาสกร  นามจันดา    เป็น ผู้ใหญ่บ้านนางิ้ว 
         หมู่ท่ี  ๒   บ้านนาง้อง โดยมี   นายวินัย  สามเชียง  เป็น ผู้ใหญ่บ้านนาง้อง 

         หมู่ท่ี  ๓   บ้านโนนสวรรค์ โดยมี   นายสมพงษ์  บัวหอม    เป็น ผู้ใหญ่บ้านโนนสวรรค์ 

         หมู่ท่ี  ๔   บ้านแสงสว่าง โดยมี   นายอ่อนสี  บุตะไส  เป็น ผู้ใหญ่บ้านแสงสว่าง 

         หมู่ท่ี  ๕   บ้านดงเย็น โดยมี   นายค าพอง  ค าพิมพ์ปิด  เป็น ผู้ใหญ่บ้านดงเย็น 

         หมู่ท่ี  ๖   บ้านขามป้อม โดยมี   นายมนูศักดิ์  อินทวัน  เป็น ผู้ใหญ่บ้านขามป้อม 

         หมู่ท่ี  ๗   บ้านนาโพธิ์ โดยมี   นายสุพจน์  จันทกลาง  เป็น ผู้ใหญ่บ้านนาโพธิ์ 

 
 

๓ 
๒.๒ การเลือกต้ัง 

 

สถิติการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 
 

การเลือกตั้ง เลือกตั้งเมื่อ ครบวาระเมื่อ 
จ านวนผู้มี 

สิทธิเลือกต้ัง 
(คน) 

จ านวนผู้ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

จ านวนผู้ไม่ไป 
ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

บัตรเสีย 

คน คน ใบ 
นายกฯ  ๓๑ ก.ค. ๔๘ ๓๐ ก.ค. ๕๒ ๓,๖๓๕ ๒,๖๔๐ ๙๘๖ ๗๐ 
สมาชิกสภาฯ ๓๑ ก.ค. ๔๘ ๓๐ ก.ค. ๕๒ ๓,๖๓๕ ๒,๖๕๑ ๑,๙๘๔ ๒๑๓ 
นายกฯ ๓๑ พ.ค. ๕๒ ๓๐ พ.ค. ๕๖ ๓,๗๗๗ ๒,๔๓๙ ๑,๒๔๗ ๘๕ 
สมาชิกสภาฯ ๖ ก.ย. ๕๒ ๕ ก.ย. ๕๖ ๓,๗๔๗ ๒,๖๖๓ ๑,๐๘๔ ๗๑ 
นายกฯ ๑๔ ก.ค. ๕๖ ๑๓ ก.ค. ๖๐ ๓,๙๓๔ ๒,๙๑๒ ๑,๐๒๒ ๗๕ 
สมาชิกสภาฯ ๒๐ ต.ค. ๕๖ ๑๙ ต.ค. ๖๐ ๓,๙๙๖ ๒,๘๔๖ ๒,๘๐๒ ๓๖ 
๓. ประชากร 

๓.๑ ข้อมูลเก่ียวกับจ้านวนประชากร 

จ านวนประชากรและจ านวนครัวเรือนในพืน้ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีจ านวน   ประชากรท้ังส้ิน 
๕,๔๕๒  คน  เพศชาย ๒,๗๐๗ คน เพศหญิง  ๒,๗๔๕ คน จ านวนครัวเรือน  ๑,๕๓๒ ครัวเรือน  แยกได้ดังนี ้

ตารางที่  ๓     ตารางจ านวนครัวเรือนประชากร ต าบลนางิ้ว    อ าเภอเขาสวนกวาง     จังหวัดขอนแก่น 

บ้าน หมู่ท่ี ครัวเรือน คนชรา คนพิการ 
จ านวนประชากร ในเขต อบต 

ท้ังหมด /  บางส่วน ชาย หญิง รวม 

บ้านนางิ้ว ๑ ๓๑๑ ๑๓๙ ๔๒ ๔๘๒ ๕๓๑ ๑,๐๑๓  



บ้านนาง้อง ๒ ๒๓๓ ๑๐๗ ๔๘ ๔๑๒ ๓๗๑ ๗๘๓  

บ้านโนนสวรรค์ ๓ ๑๔๐ ๔๘ ๒๐ ๒๖๐ ๒๓๓ ๔๙๓  

บ้านแสงสว่าง ๔ ๒๑๑ ๑๐๒ ๒๙ ๓๘๘ ๓๙๑ ๗๗๙  

บ้านดงเย็น ๕ ๒๐๗ ๑๑๔ ๒๖ ๓๙๓ ๓๗๑ ๗๖๔  

บ้านขามป้อม ๖ ๑๑๓ ๕๐ ๘ ๑๗๖ ๑๙๐ ๓๖๖  

บ้านนาโพธิ์ ๗ ๓๔๙ ๑๕๗ ๖๐ ๕๘๓ ๖๒๙ ๑,๒๑๒  

รวม ๗ ๑,๕๖๔ ๗๑๗ ๒๓๓ ๒,๖๙๔ ๒,๗๑๖ ๕,๔๑๐  

 
ท่ีมา :  ส านักบริหารการทะเบียนอ าเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ( ข้อมูล ณ วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

๔ 
๓.๒ ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางที่  ๔     ตารางจ านวนประชากรแยกตามช่วงอายตุ าบลนางิ้ว   อ าเภอเขาสวนกวาง   จังหวัดขอนแก่น 

ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม 
คน % คน % คน % 

น้อยกว่า ๑ ปีเต็ม ๒๒ ๐.๘๒ ๒๑ ๐.๗๘ ๔๓ ๐.๗๙ 
๑ ปีเต็ม – ๒ ปี ๕๔ ๒.๐๐ ๔๒ ๑.๕๖ ๙๖ ๑.๗๘ 
๓ ปีเต็ม – ๕ ปี ๘๐ ๒.๙๗ ๘๗ ๓.๒๐ ๑๖๗ ๓.๐๙ 
๖ ปีเต็ม – ๑๑ ปี ๑๙๖ ๗.๒๘ ๑๘๒ ๖.๗๐ ๓๗๘ ๖.๙๘ 
๑๒ ปีเต็ม – ๑๔ ปี ๑๐๓ ๓.๘๒ ๘๗ ๓.๒๐ ๑๙๐ ๓.๕๒ 
๑๕ ปีเต็ม – ๑๗ ปี ๑๐๓ ๓.๘๒ ๙๔ ๓.๔๖ ๑๙๗ ๓.๖๔ 
๑๘ ปีเต็ม – ๒๕ ปี ๓๕๐ ๑๓.๐๐ ๒๘๗ ๑๐.๕๖ ๖๓๗ ๑๑.๗๘ 
๒๖ ปีเต็ม –๔๙ ปี ๑,๐๙๕ ๔๐.๖๗ ๑,๐๘๐ ๓๙.๗๖ ๒,๑๗๕ ๔๐.๒๒ 
๕๐ ปีเต็ม – ๖๐ ปีเต็ม ๓๙๖ ๑๔.๗๒ ๔๔๒ ๑๖.๒๘ ๘๓๘ ๑๕.๔๙ 
มากกว่า ๖๐ ปีเต็ม ขึ้นไป ๒๙๓ ๑๐.๘๘ ๓๙๔ ๑๔.๕๐ ๖๘๗ ๑๒.๗๑ 

รวม ๒,๖๙๒ ๑๐๐ ๒,๗๑๖ ๑๐๐ ๕,๔๐๘ ๑๐๐ 
 

( ที่มา : ส านักงานทะเบียนอ าเภอเขาสวนกวาง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน  ๒๕๖๒ ) 
 



๔. สภาพทางสังคม 

๔.๑ การศึกษา 

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   ๑   แห่ง 
-  โรงเรียนประถมศึกษา  ๕   แห่ง  ได้แก่ 

๑) โรงเรียนบ้านนางิ้ว – นาโพธิ ์
๒) โรงเรียนบ้านนาง้อง 
๓) โรงเรียนบ้านโนนสรรค์ 
๔) โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 
๕) โรงเรียนบ้านขามป้อม – ดงเย็น 

-  โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส) ๑   แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนนางิ้ววิทยาสรรค์ 
-  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน ๗   แห่ง 

๔.๒ สาธารณสุข 
 

ช่ือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ต้ังอยู่ บ้าน ช่ือผู้อ านวยการ เบอร์โทรศัพท์ 
นางิ้ว 

 
หมู่ท่ี ๗ 

 
นาโพธิ ์

 
นายฐากูร  เกชิต 

 
๐๘๕ – ๗๔๐๕๕๖๖ 

 
 
 
 
 

๕ 
๔.๓ การสังคมสงเคราะห์ 
 

หมู่ที ่ บ้าน กลุ่ม 
จ านวน 

สมาชิก (คน) 
ก่อต้ัง 

เม่ือปี พ.ศ. 
ประธานกลุ่ม 

๑ นางิ้ว กองทุนบทบาทสตรี ๒๐๙ ๒๕๕๕ นางบุญชู  สมบัติทอง 

๒ นาง้อง กองทุนบทบาทสตรี ๑๓๕ ๒๕๕๕ นางวิภาวี  ซาซุม 

๓ โนนสวรรค์ กองทุนบทบาทสตรี ๖๖ ๒๕๕๕ นางจันทร์ดาว  มหาโหมด 

๔ แสงสว่าง กองทุนบทบาทสตรี ๑๒๓ ๒๕๕๕ น.ส. ศรีสุดา  สมสุข 

๕ ดงเย็น กองทุนบทบาทสตรี ๑๕๖ ๒๕๕๕ นางอ าภา  ซาวศรี 

๖ ขามป้อม กองทุนบทบาทสตรี ๗๕ ๒๕๕๕ น.ส. เกสร  แข่งขัน 

๗ นาโพธิ ์ กองทุนบทบาทสตรี ๒๓๐ ๒๕๕๕ นางละมูล  ภูกองชัย 

รวม ๙๙๔  
 



  กลุ่มมวลชนจัดต้ัง 
 
 

หมู่ท่ี บ้าน อปพร. (คน) คกก.กองทุนหมู่บ้าน (คน) 
๑ นางิ้ว ๒๗ ๑๐ 
๒ นาง้อง ๒๗ ๑๐ 
๓ โนนสวรรค์ ๑๗ ๑๐ 
๔ แสงสว่าง ๒๒ ๑๐ 
๕ ดงเย็น ๒๔ ๑๐ 
๖ ขามป้อม ๑๘ ๑๐ 
๗ นาโพธิ ์ ๒๕ ๑๐ 

รวม ๑๖๐ ๗๐ 
 
๕. ระบบบริการพื้นฐาน 

๕.๑ การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมขนส่งของต าบลนางิ้วสามารถติดต่อระหว่างชุมชนได้สะดวกโดยทางบกและทาง 
รถยนต์  โดยมีเส้นทางการคมนาคมท่ีส าคัญได้แก่  ทางหลวงชนบทหมายเลข ๕๐๑๒  สามารถเช่ือมการคมนาคม
ติดต่อระหว่างอ าเภอโนนสังข์จังหวัดหนองบัวล าภู  อ าเภอเข่ือนอุบลรัตน์  อ าเภอน้ าพอง  ได้สะดวก  โดยเริ่มจาก 
ส่ีแยกทางแผ่นดินหมายเลข ๒  ท่ีอ าเภอเขาสวนกวาง  ผ่านหมู่บ้านเป็นถนนลาดยางสภาพถนนใช้การได้ดี 

 
 
 
 
 
 

๖ 
  การจราจรและถนนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล 
 
  ปัจจุบันการจราจรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ไม่มีปัญหาการจราจรติดขัดแต่จะมีปัญหา
ในเรื่องของรถยนต์เพื่อการเกษตร รถไถเดินตาม  ซึ่งจะไม่ค่อยมีไฟส่องสว่างท าให้มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งบนถนน
เส้นทางหลัก  หรือทางสายรองช่วงผ่านกลางหมู่บ้าน  ทางแยกต่างๆ 

  สภาพถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ถนนส่วนใหญ่ภายในหมู่บ้านเป็นถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและถนนลาดยาง  ถนนเข้าพื้นท่ีการเกษตรส่วนใหญ่จะเป็นถนนลูกรัง 

ตารางแสดงถนนภายในหมู่บ้าน 

หมู่บ้าน ช่ือหมู่บ้าน ลักษณะถนนภายในหมู่บ้าน หมายเหตุ 



ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง 
๑ นางิ้ว ๑,๗๒๓ ๒๑๓ ๑๒,๕๐๐  

๒ นาง้อง ๑,๐๕๖ - ๗,๗๔๗  

๓ โนนสวรรค์ ๑,๑๔๙ - ๘,๓๐๐  

๔ แสงสว่าง ๒,๒๓๔ - ๑๓,๖๓๕  

๕ ดงเย็น ๒,๑๖๘ - ๙,๐๗๒  

๖ ขามป้อม ๑,๑๘๗ - ๔,๗๗๐  

๗ นาโพธิ ์ ๑,๐๗๐ ๑๐๘ ๑๐,๗๔๕  
 

 
๕.๒ การไฟฟ้า 

-  ไฟฟ้ามีใช้ท้ังหมดเต็มพื้นท่ีทุกหมู่บ้าน ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว 
 

 

 ๕.๓  การประปา 
         

-  มีระบบประปาหมู่บ้านครบท้ังหมด  จ านวน ๗ หมู่บ้าน 
 

 

๕.๔ โทรศัพท์ 

-  มีการเข้าถึงระบบโครงข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือครบท้ังหมด  จ านวน ๗ หมู่บ้าน 
 

 
๖. ระบบเศรษฐกิจ 

๖.๑ การเกษตร 

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ท านา ท าไร่อ้อย  ท าไร่มันส าปะหลัง 

 

 

 

 

๗ 

ตารางแสดงอาชีพของประชากรต าบลนาง้ิว 
 

ประเภทอาชีพ เพศ รวม 

(คน) 
% 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
เกษตรกรรม – ท านา ๘๕๖ ๓๖.๙๐ ๘๔๓ ๓๗.๗๔ ๑๖๙๙ ๓๗.๓๑ 
เกษตรกรรม – ท าไร่ ๘๑ ๓.๔๙ ๖๓ ๒.๘๒ ๑๔๔ ๓.๑๖ 



เกษตรกรรม – ท าสวน ๑ ๐.๐๔ ๑ ๐.๐๔ ๒ ๐.๐๔ 
เกษตรกรรม – ประมง - - - - - - 
เกษตรกรรม – ปศุสัตว์ - - - - - - 
รับราชการ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๓๒ ๑.๓๘ ๓๗ ๑.๖๖ ๖๙ ๑.๕๒ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ๑๑ ๐.๔๗ ๑๕ ๐.๖๗ ๒๖ ๐.๕๗ 
พนักงานบริษัท ๒๕ ๑.๐๘ ๒๐ ๐.๙๐ ๔๕ ๐.๙๙ 
รับจ้างท่ัวไป ๖๙๕ ๒๙.๙๖ ๖๖๖ ๒๙.๘๑ ๑,๓๖๑ ๒๙.๘๙ 
ค้าขาย ๔๔ ๑.๙๐ ๖๗ ๓.๐๐ ๑๑๑ ๒.๔๔ 
ธุรกิจส่วนตัว ๑๔ ๐.๖๐ ๒๓ ๑.๐๓ ๓๗ ๐.๘๑ 
อาชีพอื่น (นอกเหนือท่ีกล่าว

แล้ว) 

๒๕ ๑.๐๘ ๒๔ ๑.๐๗ ๔๙ ๑.๐๘ 
ก าลังศึกษา ๕๐๗ ๒๑.๘๕ ๔๓๖ ๑๙.๕๒ ๙๔๓ ๒๐.๗๑ 
ไม่มีอาชีพ ๒๙ ๑.๒๕ ๓๙ ๑.๗๕ ๖๘ ๑.๔๙ 

รวม ๒,๓๒๐ ๑๐๐.๐๐ ๒,๒๓๔ ๑๐๐.๐๐ ๔,๕๕๔ ๑๐๐.๐๐ 
 

ท่ีมา :  ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐานระดับต าบล  ปี ๒๕๖๑ 

๖.๓ การปศุสัตว์ 

ตารางแสดงข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ที่ส าคัญในต าบล 

ช่ือหมู่บ้าน 
จ านวน

เกษตรกร 
พื้นท่ี 

ปลูกหญ้า(ไร่) 
โคเนื้อ 
(ตัว) 

โคนม 
(ตัว) 

กระบือ 
(ตัว) 

สุกร 
(ตัว) 

ไก ่
(ตัว) 

เป็ด(ตัว) สุนัข(ตัว) 
แมว
(ตัว) 

นางิ้ว ๔๕ ๑๖๐ ๕๒ - ๑๕ ๒๑๒ ๓,๒๑๒ ๕๓๕ ๑๖๐ ๒๒ 

นาง้อง ๔๔ ๑๔๒ ๒๔ - ๒๘ ๗๕ ๒,๙๐๐ ๓๒๐ ๑๕๐ ๒๑ 

โนนสวรรค์ ๓๘ ๑๒๑ ๑๘ - ๘๒ ๔๐ ๒,๒๐๒ ๓๕๑ ๑๖๑ ๑๘ 

แสงสว่าง ๓๐ ๑๑๕ ๑๐ - ๒๐ ๓๒ ๑,๗๐๐ ๒๘๑ ๑๕๒ ๑๘ 

ดงเย็น ๔๘ ๑๘๙ ๑๖ - ๒๘ ๔๕ ๑,๙๐๐ ๓,๒๐๐ ๑๗๒ ๒๖ 

ขามป้อม ๒๙ ๙๐ ๑๐ - ๑๐ ๑๕ ๑,๕๒๐ ๑๘๐ ๑๑๐ ๑๕ 

นาโพธิ ์ ๔๗ ๑๖๕ ๗๔ - ๑๔ ๑๘๐ ๒,๙๐๐ ๔๔๕ ๑๖๕ ๒๓ 

รวม ๒๘๑ ๑,๒๕๕ ๒๐๔ - ๑๙๗ ๕๙๙ ๑๖,๓๓๔ ๕,๓๑๒ ๑,๐๗๐ ๑๔๓ 

ท่ีมา – ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขาสวนกวาง 

 

 

๘ 

๖.๔ การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

  โรงสีข้าว(ขนาดเล็ก)  จ านวน   ๑๒  แห่ง  



๑.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๑๑  หมู่ท่ี ๑  นางบุญสี  บุตรนันท์ 
๒.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๘๐  หมู่ท่ี ๑  นายสนธยา  ช่ืนอิสรา 
๓.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๑  หมู่ท่ี ๑  นายสวาท  พรมตาไกล 
๔.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๔  หมู่ท่ี ๑  นางอนงค์  ทาส่วย 
๕.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๕๗  หมู่ท่ี ๓  นายค าพันธ์  แก้วสารภูมิ 
๖.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๕  หมู่ท่ี ๓  นายสมคิด  หร่อยดา 
๗.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๙  หมู่ท่ี ๔  นายค าภา  อุ้ยปัชฌาวงค์ 
๘.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๘  หมู่ท่ี ๔  นายอ่อนจันทร์  สีบัวขาว 
๙.  ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๙๖  หมู่ท่ี ๔  นายบุญจันทร์  พรมแพง 
๑๐. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๒ หมู่ท่ี ๕  นางน้อย  พลช่วย 
๑๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๙๙   หมู่ท่ี ๗  นางละมูล  ภูกองชัย 
๑๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๔๓ หมู่ท่ี ๗  นายแสง  ทวิสุด 
 

  โรงผลิตน้ าด่ืม  จ านวน  ๓  แห่ง  

๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๓๓  หมู่ท่ี ๑  นางหนูพลอย  ดีไพร 
๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๖๑  หมู่ท่ี ๑  โรงเรียนนางิ้ว – นาโพธิ ์
๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๙  หมู่ท่ี ๕  นางสาวล าไพ  วิชัยวงศ์ 

 
  ร้านตัดผมชาย  จ านวน  ๙  แห่ง 

๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๙๑  หมู่ท่ี ๒  นางสาวนภัสวรรณ  ผิวกระจ่าง 
๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๐๘ หมู่ท่ี ๒  นางสาวสุมิตตา  โคตรโสดา 
๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๖๐  หมู่ท่ี ๓  นายสีน้อย  ตาดี 
๔. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๕๙  หมู่ท่ี ๕  นายสมคิด  กระทุ่มขันธ์ 
๕. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๓๗ หมู่ท่ี ๗  นางสมร  บัวใหญ่รักษา 
๖. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๐๓ หมู่ท่ี ๗  นางสาวอรวรรณ  ทาส่วย 
๗. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๘๔ หมู่ท่ี ๗  นางสาวอรอนวดี  เพิ่มเหลืองพูล 
๘. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๒๔ หมู่ท่ี ๗  นางสาวจิตนาวดี  ชูแชมส์ 
๙. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๑๒ หมู่ท่ี ๗  นางสมทรัพย์  ใจภักดี 
 

  ร้านตัดเย็บเสือ้ผ้า  จ านวน  ๒  แห่ง 

๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๕๑  หมู่ท่ี ๓  นางสุพรรณ  โพนเมืองหล้า 
๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี  ๓๑๒ หมู่ท่ี ๗  นางสมทรัพย์  ใจภักดี 

 
 

 
 



 
๙ 

  ร้านนวดแผนไทย  จ านวน  ๒  แห่ง 

๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๗๗  หมู่ท่ี ๑  นางฉิ่ง  ไวค า 
๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๘  หมู่ท่ี ๕  นางสาวประยูร  สมฤทธิ์ 
 

  ร้านค้า   จ านวน  ๔๐  แห่ง 

๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๕  หมู่ท่ี ๑  นายอนันท์  สท้านธรนิล 
๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๖ หมู่ท่ี ๑  นายวีระพล  เคนเหมาะ 
๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔๖  หมู่ท่ี ๑  นายปรีชา  โคตรศรีวงษ์ 
๔. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔๓  หมู่ท่ี ๑  นายถวิล  ศิริเกต 
๕. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๙ หมู่ท่ี ๑  นายสงบ  เข็ดคม 
๖. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๔๓ หมู่ท่ี ๑  นางสมพิศ  กวดใต้ 
๗. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๔ หมู่ท่ี ๑  นายเชิด  ข้อยุ่น 
๘. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๐๙ หมู่ท่ี ๑  นางอนงค์  ทาส่วย 
๙. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๖ หมู่ท่ี ๑  นายเนาวรัตน์  บุตรโพธิ์ 
๑๐. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๔๓ หมู่ท่ี ๑  นายภูวดล  แก้วประพันธ์ 
๑๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๕๒  หมู่ท่ี ๒  นางลัย  ศรีบุญเรือง 
๑๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๙  หมู่ท่ี ๒  นางพุทธ  หาญกล้า 
๑๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๗๘  หมู่ท่ี ๒  นางสายฝน  ศรีน้อย 
๑๔. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๘  หมู่ท่ี ๒  นางใบ  ค ารองแพง 
๑๕. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๙๒  หมู่ท่ี ๒  นางบุญสม  กาฬพันธ์ 
๑๖. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๑๙ หมู่ท่ี ๒  นางประภาศิริ  จันทะปะทัก 
๑๗. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๑๒ หมู่ท่ี ๒  นายวิหาร  บางบุนนาค 
๑๘. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔๕  หมู่ท่ี ๓  นางบัวเรียน  แสนภูวา 
๑๙. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔  หมู่ท่ี ๓  นางเคนเสาร์  ค าประเวศ 
๒๐. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๔ หมู่ท่ี ๓  นางเกศวดี  คงอยู่ 
๒๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๐๐ หมู่ท่ี ๔  นางดวงใจ  พานสุวรรณ 
๒๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๗๕  หมู่ท่ี ๔  นางแก้ว  กันหาสร้อย 
๒๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๙๐ หมู่ท่ี ๔  นางจิราภรณ์  บรรลุจิตร 
๒๔. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๙๗ หมู่ท่ี ๔  นางบุญลภรณ์  โกล์ 
๒๕. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔๘  หมู่ท่ี ๕  นางรตันา  แสงแอะ 
๒๖. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๔ หมู่ท่ี ๕  นางชุติมา  เฉลิมวิชัย 
๒๗. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๓ หมู่ท่ี ๕  นายพุทธชาด  ผาวิชัย 
๒๘. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๔๕ หมู่ท่ี ๕  นางค าเม็ก  นิงคลี 
๒๙. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๖ หมู่ท่ี ๕  นางสมเกิน  จันดามี 



๓๐. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๖  หมู่ท่ี ๖  นางพนม  บุญทา 
๓๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๗๔  หมู่ท่ี ๖  นายสุนทร  เพ็งมา 
๓๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๙๕  หมู่ท่ี ๖  นายนุรักษ์  เพ็งมา 

 
 
 
 

๑๐ 
๓๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๕  หมู่ท่ี ๖  นางทองสูน  เพ็งมา 
๓๔. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๙  หมู่ท่ี ๖  นางโอไลย์  พรมแพง 
๓๕. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๒ หมู่ท่ี ๖  นางอุไรวรรณ  แสนเมืองแก้ว 
๓๖. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๓ หมู่ท่ี ๗  นางทองสอ  ศรีหาโคตร 
๓๗. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔  หมู่ท่ี ๗  นางวรญัญา  จันทะกลาง 
๓๘. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๙๔ หมู่ท่ี ๗  นางรัศมี  ศรีสัตยานุกูล 
๓๙. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๔๖ หมู่ท่ี ๗  นายบุญมี  ฤทธิ์ยงค์ 
๔๐. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๘๗ หมู่ท่ี ๗  นายระวี  ห่านค าวงษ์ 
๔๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔๐๕ หมู่ท่ี ๗  นางสมภาร  จะตุเทน 
๔๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๙๘ หมู่ท่ี ๗  นางนิดา  ชาเนตร 
๔๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๖๐ หมู่ท่ี ๗  นายดาเรศ  พรมแพง 
๔๔. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๗๗  หมู่ท่ี ๗  นางสาวศรัญญา  ทาส่วย 
๔๕. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓  หมู่ท่ี ๗  นางต้ิมเล็ง  จันทะเดช 
 

  ปั๊มน้ ามันและก๊าซ (ขนาดเล็ก) จ านวน  ๑๑  แห่ง 
๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๕  หมู่ท่ี ๑  นายอนันท์  สท้านธรนิล 
๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๘๔  หมู่ท่ี ๑  นางอนงค์  ทาส่วย 
๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๖  หมู่ท่ี ๑  นายวีรพล  เคนเหมาะ 
๔. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๐๙  หมู่ท่ี ๑  นายเนาวรัตน์  บุตรโพธิ์ 
๕. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔๖  หมู่ท่ี ๑  นายปรีชา  โคตรศรีวงษ์ 
๖. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๕๒  หมู่ท่ี ๒  นางลัย  ศรีบุญเรือง 
๗. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๗๘  หมู่ท่ี ๒  นางสายฝน  ศรีน้อย 
๘. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๔  หมู่ท่ี ๒  นางพิษสมัย  ขันเงิน 
๙. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๙  หมู่ท่ี ๒  นางพุทธ  หาญกล้า 
๑๐. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๕  หมู่ท่ี ๒  นางสาวอารียา  นารีจันทร์ 
๑๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๖๖  หมู่ท่ี ๒  นางพลชัย  เหล่าพลสาร 
๑๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๔  หมู่ท่ี ๓  นางสาวเกศวดี  คงอยู่ 
๑๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๕๘  หมู่ท่ี ๔  นางวรางคณา  บุญน้อย 
๑๔. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๒๐๐  หมู่ท่ี ๔  นางดวงใจ  พานสุวรรณ 



๑๕. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๗๕  หมู่ท่ี ๔  นางแก้ว  กัณหาสร้อย 
๑๖. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๒๔  หมู่ท่ี ๕  นางชุติมา  เฉลิมชัย 
๑๗. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๐๖  หมู่ท่ี ๕  นางสมเกิน  จันดามี 
๑๘. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๖  หมู่ท่ี ๖  นายสุนทร  บุญทา 
๑๙. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๗๔  หมู่ท่ี ๖  นางยุภาพร เพ็งมา 
๒๐. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔  หมู่ท่ี ๗  นางวรญัญา  จันทะกลาง 
๒๑. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๑๙๔  หมู่ท่ี ๗  นางรัศมี  ศรีสัตยานุกูล 
๒๒. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๓๘๗  หมู่ท่ี ๗  นายระวี  ห่านค าวงษ์ 
๒๓. ต้ังอยู่บ้านเลขท่ี ๔๐๒  หมู่ท่ี ๗  นางวัชรี   สาสัย 

 
 
 
 

๑๑ 
๗. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

๗.๑ ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
 

หมู่ท่ี ช่ือหมู่บ้าน ชาย  
 (คน) 

หญิง   
(คน) 

รวม  
 (คน) 

หลังคาเรือน 

๑ นางิ้ว ๔๗๗ ๕๒๖ ๑,๐๐๓ ๓๐๒ 

๒ นาง้อง ๔๒๑ ๓๗๖ ๗๙๗ ๒๒๐ 

๓ โนนสวรรค์ ๒๔๙ ๒๓๒ ๔๘๑ ๑๓๕ 

๔ แสงสว่าง ๓๘๖ ๓๙๔ ๗๘๐ ๒๐๗ 

๕ ดงเย็น ๓๙๔ ๓๗๑ ๗๖๕ ๑๙๙ 

๖ ขามป้อม ๑๘๔ ๒๐๐ ๓๘๔ ๑๐๕ 

๗ นาโพธิ ์ ๕๘๑ ๖๒๙ ๑,๒๑๐ ๓๓๗ 

รวม ๒,๖๙๒ ๒,๗๒๘ ๕,๔๒๐ ๑,๕๐๕ 
 

 

๗.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร 

ตารางแสดงพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญในต าบลนางิ้ว 

หมู่ที ่ บ้าน ข้าว 
(ไร่) 

อ้อย 
(ไร่) 

มันส าปะหลัง 
(ไร่) 

อื่น ๆ 
 (ไร่) 

พื้นที ่
ทั้งหมด 

๑. นางิ้ว ๑,๐๐๐ ๙๖๑ ๑๑๘๑ - ๓,๑๔๒ 



๒. นาง้อง ๖๐๗ ๖๑๗ ๙๕๙.๕๐ - ๒,๑๘๓.๕ 
๓. โนนสวรรค์ ๓๖๓ ๑๘๓ ๔๙๔ - ๑,๐๔๐ 
๔. แสงสว่าง ๑๗๐๖ ๖๒๔ ๙๖๒ - ๓,๒๙๒ 
๕. ดงเย็น ๕๑๕ ๙๖๓ ๑๔๑๓.๕๐ - ๒,๘๙๑.๕ 
๖. ขามป้อม ๒๔๖ ๑๙๑.๕๐ ๑๙๐ - ๖๒๗.๕ 
๗. นาโพธิ ์ ๑๑๔๓ ๗๙๔ ๖๗๑๐.๕๐ - ๘,๖๔๗.๕๐ 

รวม ๕๕๘๐ ๔,๓๓๓.๕๐ ๑๑,๙๑๐.๕๐ - ๒๑,๘๒๔ 
 
 

 

 

 

 
 
 

๑๒ 
๗.๓ ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

หมู่ท่ี ๑  บ้านนางิ้ว 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / ๒๐ 

ฝาย  /  / ๑๐ 

สระ  /  / ๑๐ 

 
หมู่ท่ี ๒  บ้านนาง้อง 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้งปี การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / ๒๐ 

ฝาย  /  / ๑๐ 

สระ  /  / ๑๐ 

 
หมู่ท่ี ๓  บ้านโนนสวรรค์ 



แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / ๒๐ 

ฝาย  /  / ๑๐ 

สระ  /  / ๑๐ 

 
หมู่ท่ี ๔  บ้านแสงสว่าง 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / ๒๐ 

ฝาย  /  / ๑๐ 

สระ  /  / ๑๐ 

 
 

 
 
 

๑๓ 
หมู่ท่ี ๕  บ้านดงเย็น 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / ๒๐ 

ฝาย  /  / ๑๐ 

สระ  /  / ๑๐ 

 

หมู่ท่ี ๖  บ้านขามป้อม 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอดทั้ง
ปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / ๒๐ 

ฝาย  /  / ๑๐ 

สระ  /  / ๑๐ 

 



หมู่ท่ี ๗  บ้านนาโพธิ์ 

แหล่งน้ า ความเพียงพอของน้ าเพ่ือการเกษตรตลอด
ทั้งปี 

การเข้าถึงแหล่งน้ าการเกษตร 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 ปริมาณน้ าฝน  /    

ห้วย  /  / ๒๐ 

ฝาย  /  / ๑๐ 

สระ  /  / ๑๐ 

 
๗.๔ ข้อมูลด้านแหล่งน้ากิน น้าใช้ (หรือน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

 
หมู่ท่ี ๑  บ้านนางิ้ว 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / ๒๐ 

บ่อน้ าต้ืน  /  / ๑๐ 

ประปาหมู่บ้าน  /  / ๖๐ 

 
 
 
 
 

๑๔ 
หมู่ท่ี ๒  บ้านนาง้อง 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / ๒๐ 

บ่อน้ าต้ืน  /  / ๑๐ 

ประปาหมู่บ้าน  /  / ๖๐ 

 
หมู่ท่ี ๓  บ้านโนนสวรรค์ 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / ๒๐ 

บ่อน้ าต้ืน  /  / ๑๐ 

ประปาหมู่บ้าน  /  / ๖๐ 



 

หมู่ท่ี ๔  บ้านแสงสว่าง 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / ๒๐ 

บ่อน้ าต้ืน  /  / ๑๐ 

ประปาหมู่บ้าน  /  / ๖๐ 
 

หมู่ท่ี ๕  บ้านดงเย็น 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / ๒๐ 

บ่อน้ าต้ืน  /  / ๑๐ 

ประปาหมู่บ้าน  /  / ๖๐ 
 

หมู่ท่ี ๖  บ้านขามป้อม 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / ๒๐ 

บ่อน้ าต้ืน  /  / ๑๐ 

ประปาหมู่บ้าน  /  / ๖๐ 

 
 
 

๑๕ 
 

หมู่ท่ี ๗  บ้านนาโพธิ์ 
 

แหล่งน้ า ม ี ทั่วถึงหรือไม่ 

เพียงพอ ไม่เพียงพอ ทั่วถึง ไม่ทั่วถึง ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าถึง 

 บ่อบาดาล  /  / ๒๐ 

บ่อน้ าต้ืน  /  / ๑๐ 

ประปาหมู่บ้าน  /  / ๖๐ 

 
๘. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

๘.๑ การนับถือศาสนา 
      ประชาชนในพื้นท่ีต าบลนางิ้วนับถือศาสนาพุทธร้อยละ ๑๐๐  โดยมี วัด/ส านักสงฆ์ ดังนี ้

วัด  จ านวน  ๗  แห่ง 



๘.๒ ประเพณีและงานประจ าปี 
     -  ท าบุญกุ้มข้าว,  ท าบุญข้าวจี่, ท าบุญพะเวส, บุญบั้งไฟ,  ท าบุญประเพณีเข้าพรรษา, ท าบุญข้าว

สาก, ท าบุญออกพรรษา, ท าบุญประเพณีลอยกระทง 

๘.๓ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
        -  จักสาน, ทอผ้า 

๘.๔ สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
  - ดอกไม้ประดิษฐ์เหมือนจริง  - จักสาน  - มะม่วงแช่อิ่ม   
 
๙. ทรัพยากรธรรมชาติ 

๙.๑ น้ า 
ล าดับ 

ท่ี 
 

ช่ือแม่น้ า / คลอง 
สถานท่ีแหล่งน้ า 
ไหลผ่าน (หมู่ท่ี) 

สภาพปัจจุบันโดยเฉล่ีย 
กว้าง x ยาว x ลึก (เมตร) 

หมายเหตุ 

๑ ล าห้วยเสือเต้น หมู่ท่ี ๒ , ๑, ๗ ๑๐  X  ๘,๐๐๐  X  ๓ 
 
 

 
๙.๒ ป่าไม้ 

ต าบลนางิ้วมีพื้นท่ีป่าไม้ประมาณร้อยละ ๘๑ ของพื้นท่ี  โดยส่วนใหญ่จะเป็นป่าแดงหรือเต็งรัง 

ประมาณร้อยละ ๖๖  รองลงมาคือ ป่าผลัดใบเส่ือมโทรมประมาณร้อยละ ๗   

๙.๓ ภูเขา 
      ต าบลนางิ้วมีภูเขาเล็กน้อยในบริเวณหมู่บ้านดงเย็น หมู่ท่ี ๕  

๑๐. อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 

 

๑๖ 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย  “ ประเทศมีความมั่นคง  มั่งค่ัง  ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว        
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ด้านความม่ันคง 



(๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัดคอร์รัปช่ัน  สร้างความเช่ือมั่นใน
กระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ  กลไก  มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  และการรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ  เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ  การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ  รักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการค้า  การลงทุน  พัฒนาสู่ชาติการค้า 
(๒)  การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ  เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน  และส่งเสริมเกษตรกรรมราย

ย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๓)  การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน  พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  ยกระดับผลิตภาพ แรงงาน

และพัฒนา SMEs สู่สากล 
(๔) การพัฒนาพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  และพัฒนาระบบเมือง

ศูนย์กลางความเจริญ 
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน  ด้านการขนส่ง  ความมั่นคงและพลังงาน  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  

และการวิจัยและพัฒนา 
(๖) การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก  สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  ส่งเสริมให้

ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๑)  พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๒)  การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและท่ัวถึง 

 
 
 

๑๗ 
 

(๓)  ปลูกฝังระเบียบวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
(๔)  การเสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะท่ีดี 



(๕)  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันทางสังคม 
(๑)  สร้างความมั่นคงและการลดความเหล่ือมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม 
(๒)  พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓)  มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมท่ีเอื้อต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔)  สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม  ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕)  พัฒนาการส่ือสารมวลชนให้เป็นกลไกการสนับสนุนการพฒันา 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) จัดระบบอนุรักษ์  ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพท้ัง ๒๕ ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการ 
        อุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อส่ิงแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
(๑)  การปรับปรุงโครงสร้าง  บทบาท  ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดท่ีเหมาะสม 
(๒)  การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓)  การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔)  การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕)  การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖)  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗)  ปรับปรุงการบริการจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย ์
(๑) ปรับเปล่ียนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีสินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 
(๒)  พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(๓)  ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๔)  ลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(๕)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ 
(๖)  พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(๗)  ผลักดันให้สถานบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 

 
 



 
๑๘ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ท่ีมีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ ท่ีมี   

คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ 
(๒) กระจายการให้บริการภาครัฐท้ังด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ 

ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 
(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน  การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก   ตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้  มีสิทธิในการจัดการทุน ท่ีดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

(๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยัง่ยืน 
      และเป็นธรรม 
(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 

    แก้ไขปัญหาวิกฤตส่ิงแวดล้อม 
(๓) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
(๔) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 
      เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๕) บริหารจัดการเพื่อลดความเส่ียงด้านภัยพิบัติ 
(๖) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ 
      ส่ิงแวดล้อม 
(๗) การพัฒนาความร่วมมือด้านส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
(๑) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึง่สถาบันหลักของชาติ 
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 
     ท้ังการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ 
      เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
(๔) การรักษาความมั่งคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตย 
      ในเขตทางทะเล 
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา  เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานท่ี  



      เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอื่นๆ ภายใต้การมาส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 
 

 
 
 
 

๑๙ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน 
 สังคมไทย 

(๑)  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
      คล่องตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
(๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
(๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริการจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มคีวามทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ 
      สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

(๑) การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านขนส่ง 
(๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
(๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
(๔) การพัฒนาด้านพลังงาน 
(๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
(๖) การพัฒนาระบบน้ าประปา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

(๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างท่ัวถึง 
(๒) การพัฒนาเมือง 



(๓) การพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
(๑) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า 
      และบริการของไทย 
(๒) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ 
      อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
      เพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนท่ีโดดเด่น 

ในภูมิภาค 
 
 
 

๒๐ 
(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 
(๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ท้ังใน

ระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
(๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
(๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
(๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
(๑๐)  ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศท่ีส าคัญ 

 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

 

แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

แนวคิดและทิศทางการพัฒนา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้ าดิน

คุณภาพต่ า ประสบอุทกภัยและ ภัยแล้งซ้ าซาก คนมีปัญหาท้ังในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ 

แต่มีความพร้อม ด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือไปสู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จ าเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนา การ

วิจัยเพื่อใช้ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายใน

ภาคให้มีการ เจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมท้ังการแสวงหาโอกาสการน าความรู้ ทุน เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมจาก ภายนอกมาช่วยขับเคล่ือน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม

ขนส่งขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักของ 



ป ระเทศ รวมท้ังการใช้ประโยชน์จากการเช่ือมโยงแล ะข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง

ท่ีก าลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพฒันาใหม่ๆ ให้แก่ภาค เพื่อให้มีอัตราการเติบโตท่ีสูง

เพียงพอต่อการลดความเหล่ือมล้ ากับพื้นท่ีส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว 

๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  

: พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น้ าโขง”  

๒ วัตถุประสงค์  

๒.๑ เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื้นฐานด้านน้ าและดิน ให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาค  

๒.๒ เพื่อดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี พึ่งพาตนเอง พึ่งพาครอบครัว 

และพึ่งพากันในชุมชนได้  

 

 

 

 

๒๑ 

 

๒.๓ เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สนับสนุนให้การ

เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ 

๒.๔ เพื่อเช่ือมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ และ ภูมิภาค

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๒.๕ เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนยก์ลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง และมีบทบาท

สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

๓ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

๓.๑ พื้นท่ีชลประทานและรับประโยชน์เพิ่มขึ้น ปริมาณกักเก็บน้ าเพิ่มขึ้น พื้นท่ีเส่ียงภัยแล้งลดลง  

๓.๒ สัดส่วนคนจนลดลง  
๓.๓ อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  

๓.๔ มูลค่าการค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  

๓.๕ รายได้การท่องเท่ียวเพิ่มขึ้น  

๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  



๔.๑ ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต อย่างยั่งยืน แนว

ทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาแหล่งน้ าเดิมและแหล่งน้ าธรรมชาติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ า โดยการปรับปรุงอ่างเก็บ
น้ า หนอง ฝายและพื้นท่ีชุ่มน้ าท่ีมีอยู่เดิม และพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติให้สามารถ เพิ่มปริมาณการกักเก็บ รวมทั้ง
พัฒนาแหล่งน้ าใต้ดินตามความเหมาะสมของพื้นท่ีโดยไม่ให้เกิดผลกระทบจากดิน เค็ม สร้างแหล่งกักเก็บ (แก้มลิง) 
อ่างเก็บน้ า ฝาย และแหล่งน้ าขนาดเล็กในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมในพื้นท่ีการเกษตร  

๒) พัฒนาแหล่งน้ าใหม่ในพื้นท่ีลุ่มน้ าเลย ชี มูล โดยศึกษา ส ารวจ และจัดหาพื้นท่ี เพื่อพัฒนาแหล่งน้ า 
ตลอดจนการผันน้ าระหว่างลุ่มน้ า แม่น้ าในภาคและระหว่างภาค  

๓) พัฒนาระบบส่งและกระจายน้ า เช่น ระบบสูบน้ า อาคารบังคับน้ า คลองส่งน้ า เป็นต้น  
๔) บริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ โดยด าเนินการในระดับลุ่มน้ าให้มีความสมดุล ระหว่างการใช้น้ าทุก

กิจกรรมกับปริมาณน้ าต้นทุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และมี การจัดท าแผนบริหารจัดการน้ า

ท้ังในระยะเรง่ด่วนและระยะยาวเพื่อป้องกนัความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง  

๔.๒ ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลด ความเหล่ือมล้ า

ทางสังคม แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน โดยสร้างโอกาสให้กลุ่มคนจนมีท่ีดินท ากิน ของตนเอง ส่งเสริมการ

มีอาชีพ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ ยกระดับฝีมือ และอบรมให้ความรู้ เพื่อให้มี

รายได้เสริมและเกิดความมั่นคงทางรายได้  

 

 

๒๒ 

 

๒) พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส โดยเพิ่มสวัสดิการทางด้าน

สังคมให้กับกลุ่มผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ในการดูแลผู้พิการและผู้สูงอายุ 

และสนับสนุนการออมเพื่อสร้างความมั่นคงในบั้นปลายชีวิต ยกระดับ สถานพยาบาลชุมชนในพื้นท่ีห่างไกลให้ได้

มาตรฐาน และใช้ประโยชน์จากระบบส่ือสารทางอินเตอร์เน็ตเช่ือมโยง โรงพยาบาลขนาดใหญ่ให้สามารถดูแลผู้ป่วย

และผู้สูงอายุ  

๓) พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกระจายการบริการด้าน การศึกษาท่ีมีคุณภาพ
ให้มีความเท่าเทียมระหว่างพื้นท่ี เพื่อพัฒนาทักษะให้สามารถประกอบอาชีพและมีรายได้ ตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคล ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและส่งเสริมให้มีระบบการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

๔) พัฒนาระบบการป้องกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับ ในพื้นท่ีเส่ียง อาทิ จังหวัด

ขอนแก่น สกลนคร ร้อยเอ็ด หนองบัวล าภู กาฬสินธุ์ อ านาจเจริญ มหาสารคาม อุดรธานี นครพนม และยโสธร โดย

ส่งเสริมการเรียนรู้ในการป้องกันโรคพยาธิใบไม้ตับให้แก่ประชาชน ท้ังในชุมชนและเยาวชนในสถานศึกษา ปรับเปล่ียน



พฤติกรรมและค่านิยมในการบริโภคอาหารปรุงสุกจาก ปลาน้ าจืดมีเกล็ด ก าจัดส่ิงปฏิกูลจากชุมชนบริเวณรอบแหล่ง

น้ าอย่างถูกหลักสุขาภิบาล สร้างเครือข่าย โรงพยาบาลในการคัดกรอง เฝ้าระวัง วินิจฉัยและรักษาโรคพยาธิใบไม้ตับ

และผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ าดีพร้อมท้ัง พัฒนาระบบคัดกรองกลุ่มเส่ียงและระบบฐานข้อมูลเพื่อติดตามการท างาน  

๕) พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก โดยส่งเสริมการบริโภคไอโอดีนและให้ความรู้แก่ พ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กใน

ด้านโภชนาการท่ีเหมาะสม ต้ังแต่เริ่มต้ังครรภ์ และวิธีการเล้ียงดูเด็กท่ีเหมาะสม เพื่อกระตุ้นการพัฒนาเด็กในช่วง ๐ - 

๓ ปีแรก และยกระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในชุมชนและพื้นท่ีห่างไกลให้ได้ มาตรฐาน เพื่อเสริมสร้างศักยภาพเด็กก่อน

วัยเรียน ให้มีพัฒนาการความพร้อมท้ังทักษะสมอง ร่างกาย และสังคม  

๖) อ านวยความยุติธรรม ลดความเหล่ือมล้ า โดยยกระดับการให้ความช่วยเหลือ ผู้มีรายได้น้อยและ

ผู้ด้อยโอกาสด้านกฎหมายและคดีความ บูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเครือข่ายภาค

ประชาชนในการแก้ไขข้อพิพาทในชุมชนโดยสันติวิธีและสร้างการรับรู้กฎหมายเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันในการปกป้อง

ตนเองไม่ให้ตกเป็นเหยื่อ  

๔.๓ ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหา ทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร โดยสร้างความมั่นคงของเกษตรกรรายย่อย โดยยึดหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรทางเลือก เกษตรกรรมยั่งยืน และเกษตร แปลงใหญ่ สนับสนุนการ

รวมกลุ่มเกษตรกร พัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรและสถาบันเกษตรกร พัฒนา เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนหรือสหกรณ์

การเกษตร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพ สนับสนุนการเข้าถึง แหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม น าร่องในจังหวัด

กาฬสินธุ์ นครพนม บุรีรัมย์ อ านาจเจริญ มุกดาหาร ยโสธร มหาสารคาม สกลนคร อุบลราชธานี อุดรธานี ศรีสะเกษ 

และหนองบัวล าภู  

 

 

 

 

๒๓ 

๒) พัฒนาพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง ในพื้นท่ีจังหวัด ยโสธร สุรินทร์ 

ร้อยเอ็ด มหาสารคาม และศรีสะเกษ รวมทั้งพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพอื่นๆ โดยปรับกระบวนการผลิต ให้อยู่ภายใต้มาตรฐาน

เกษตรปลอดภัย พัฒนาห่วงโซ่เกษตรอินทรีย์ให้ครอบคลุมทุกขั้นตอนการผลิต พร้อมท้ัง ขยายพื้นท่ีเกษตรอินทรีย์ โดย

ส่งเสริมการผลิต การยกระดับราคาสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้แตกต่างจากสินค้า เกษตรท่ีใช้สารเคมี และการพัฒนา

ระบบการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมกระบวนการตรวจ รับรองแบบมีส่วนรว่มในการตรวจสอบ

กันเองของสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและชุมชน รวมทั้งการจัดท าโซนนิ่งระบบ เกษตรอินทรีย์อย่างเป็นรูปธรรม โดยน าร่องใน



พื้นท่ีท่ีมีความพร้อมและเหมาะสม และเช่ือมโยงไปสู่ การท่องเท่ียวเชิงเกษตรหรือการท่องเท่ียววิถีไทยเพื่อขยายฐาน

รายได้ พร้อมท้ังจัดท าฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการผลิตท่ีเหมาะสม สนับสนุนการวิจัย

และพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบสนอง ตลาดสินค้าเพื่อสุขภาพและการส่งออก จัดต้ังกองทุนเกษตรอินทรีย ์

ตลอดจนมาตรการส่งเสริมตลาดสีเขียว ในชุมชนและท้องถิ่น ส่งเสริมเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรจ าหน่ายสินค้าผ่าน

ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (ECommerce) ท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ  

๓) ส่งเสริมการปรับเปล่ียนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นท่ี (Zoning) และความต้องการ

ตลาด โดยส่งเสริมการปลูกพืชผัก ผลไม้ และไม้ดอก ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม ศรีสะเกษ และ

อุบลราชธานีโดยสนับสนุนการปรับปรุงพัฒนาพนัธุ์ การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า เกษตร การประชาสัมพันธ์และ

การจัดต้ังตลาดกลาง รวมทั้งส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรส าคัญท่ีเป็นสารต้ังต้นใน การแปรรูปผลิตสินค้า ในพื้นท่ีน า

ร่องจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม เลย และอุบลราชธานี ให้มีปริมาณมากพอและ มีคุณภาพตามระบบมาตรฐาน

การเกษตรตามความต้องการของตลาดท้ังในและต่างประเทศ และจัดท าฐานข้อมูล พื้นท่ีปลูกพืชสมุนไพรเพื่อการ

บริหารจัดการ และส่งเสริมการเล้ียงโคเนื้อคุณภาพสูงในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มุกดาหาร นครพนม นครราชสีมา 

สุรินทร์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์และอุบลราชธานี และโคนม ในพื้นท่ีจังหวัด นครราชสีมา ขอนแก่น โดยสนับสนุนการปรับปรุง

พันธุ์ ส่งเสริมการปลูกแปลงหญ้าและปรับปรุงคุณภาพอาหาร สัตว์ พัฒนาเทคโนโลยีการเล้ียงและทักษะเกษตรกร 

รวมทั้งการจัดระบบมาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน อุตสาหกรรม (GMP) และเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายและขยาย

ตลาดไปสู่อาเซียน  

๔) ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็นฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ ของภาค โดยมุ่ง

ลงทุนสร้างเศรษฐกิจบนฐานของการวิจัยและนวัตกรรมระดับสูง ในลักษณะสหวิทยาการ ท่ีใช้ ทรัพยากรฐานชีวภาพ 

(พืช สัตว์ จุลินทรีย์) รวมถึงวัสดุเหลือท้ิงทางการเกษตร ของเสียและน้ าเสียจากโรงงาน อุตสาหกรรม ฟาร์มปศุสัตว์ 

และชุมชน พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพท่ีมีมูลค่าสูง ก่อให้เกิดความก้าวหน้า และนวัตกรรมในมิติใหม่ๆ ท่ี

ส่งผลต่อการปฏิรูปภาคเกษตร อาหาร สาธารณสุขและการแพทย์ พลังงาน อุตสาหกรรมเคมี และภาคสังคม โดย

พัฒนาให้นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี และสกลนคร เป็นศูนย์กลาง อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร

แบบครบวงจร ส่งเสริมการแปรรูปสมุนไพรในพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร มหาสารคาม สุรินทร์ และอ านาจเจริญ โดย

พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตให้ได้มาตรฐาน GMP พัฒนาระบบรับรอง ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและสร้างแบรนด์เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันและส่งออก ส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ และธุรกิจแนวใหม่ในพื้นท่ี 

 

 

 

 

๒๔ 

 



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและตอนล่าง ด้วยการพัฒนาต่อ ยอดจากวัตถุดิบและของ

เหลือท้ิงทางการเกษตร/อุตสาหกรรม และฐานความหลากหลายทางชีวภาพไปสู่ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เช่น เอทานอล 

พลาสติกชีวภาพ (bio-plastic) สารสกัดจากพืชมูลค่าสูง เอนไซม์/อาหาร เสริมสุขภาพจากจุลินทรีย์ เป็นต้น รวมทั้ง

สร้างความมั่นคงทางพลังงานระดับชุมชน จากการน าวัตถุดิบในชุมชน ของเหลือท้ิงทางการเกษตร ขยะครัวเรือน มา

ผลิตเป็นพลังงานเพื่อใช้ภายในครัวเรือนหรือชุมชน และส่งเสริม การใช้พลังงานหมุนเวียนในระดับชุมชน  

๕) ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน ผลิตสินค้า อุปโภคบริโภค ในพื้นท่ี
เช่ือมโยงระเบียงเศรษฐกิจแนวตะวันออก-ตะวันตก ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ร้อยเอ็ด มุกดาหาร เพื่อ
การส่งออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเน้นอุตสาหกรรมสีเขียวและการใช้วัตถุดิบ ในพื้นท่ี รวมทั้งสนับสนุนความรู้ด้าน
กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนท่ีเป็นธรรม การ พฒันาช่องทางการตลาดในต้นทุนท่ีต่ าโดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น e-Commerce, e-Marketing เป็นต้น  

๖) ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝ้าย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นท่ีท่ีมี ศักยภาพให้ก้าวไปสู่การ

เป็นศูนย์กลางแฟช่ันในระดับภูมิภาค อาทิ กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา สุรินทร์ และสกลนคร เป็นต้น โดย

ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้า การออกแบบ และตราสัญลักษณ์ พัฒนา เทคโนโลยีและงานศึกษาวิจัยสร้าง

นวัตกรรมเพิ่มมูลค่า พร้อมท้ังพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่นๆ ยกระดับผู้ประกอบการและนักออกแบบรุ่น

ใหม่ ให้มีทักษะ มีความรู้ความสามารถท้ังการออกแบบและ การจัดการ เพื่อให้สินค้ามีความหลากหลายและทันสมัย 

สร้างความเช่ือมโยงระหว่างวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมกับภาคอุตสาหกรรม และส่งเสริม

การจับคู่ธุรกิจเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจ  

๗) พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ โดยจัดระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีมีคุณภาพและ

เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนและกิจกรรมเศรษฐกิจในเมือง จัดระบบ บริการสังคมท่ีได้มาตรฐาน ท่ีอยู่

อาศัยของผู้มีรายได้น้อย ให้ความส าคัญต่อการผังเมือง การเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ความสะอาด และดูแลความปลอดภัยของ

ประชาชน และรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ  

๘) ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ ของพื้นท่ีต้นน้ าใน

พื้นท่ีจังหวัดเลย อุดรธานี สกลนคร ชัยภูมิ และนครราชสีมา โดยก าหนดและ ท าเครื่องหมายแนวเขตพื้นท่ีป่าอนุรักษ์

และพื้นท่ีป่านอกเขตอนุรักษ์ให้ชัดเจน ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วม ในการฟื้นฟู ปลูกป่า และป้องกันการบุกรุก เพื่อ

รักษาพื้นท่ีป่าต้นน้ าและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน รวมถึงการอนรุักษ์พื้นท่ีชุ่มน้ า  

๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและ ความคิดสร้างสรรค์ ใน

การพัฒนาภาค โดยใช้ประโยชน์จากสถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการวิจัยพัฒนา ท่ีกระจายตัวอยู่ในพื้นท่ี สร้าง

ความเช่ือมโยงสถาบันการศึกษา และภาคเอกชนเพื่อพัฒนาเครือข่ายของ อุตสาหกรรมในลักษณะคลัสเตอร์ สนับสนุน

สถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจัย ให้มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานและบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยในขั้นประยุกต์ และทดลองเพิ่มขึ้น ท้ังการจัดท าผลิตภัณฑ์ต้นแบบ การท 

าวิจัยตลาด การทดสอบผลิตภัณฑ์ และโรงงานน าร่อง เพื่อให้สามารถแปลงงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  



 

 

๒๕ 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นท่ี โดยส่งเสริม ชุมชนในการสร้างสรรค์

กิจกรรมหรือเทศกาลประจ าถิ่นในแต่ละเดือนในพื้นท่ีต่างๆ โฆษณาประชาสัมพันธ์แก่ นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและ

ต่างประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้สินค้า บริการ และแหล่งท่องเท่ียวที่สะท้อนอัตลักษณ์ ของชุมชน พัฒนาแบรนด์และ

ส่ือสารความแตกต่างของชุมชนต่างๆ ในรูปแบบการเล่าเรื่อง (Storytelling) ส่งเสริมการขายแพ็กเกจการท่องเท่ียว

เพื่อกระตุ้นการท่องเท่ียวนอกฤดูกาล ส่งเสริมการตลาดแบบมีเป้าหมาย เฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มนักเรียน

นักศึกษา กลุ่มผู้ปฏิบัติธรรม กลุ่มสุภาพสตรี เป็นต้น 

 ๒) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวอารยธรรมอีสานใต้ในพื้นท่ีจังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์    ศรีสะ

เกษ และอุบลราชธานี โดยบูรณาการจัดการแผนท่องเท่ียวในแต่ละจังหวัดท่ีดึงจุดเด่น หรืออัตลักษณ์ของแต่ละพื้นท่ี

มาสร้างเส้นทางท่องเท่ียวเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวในเขตอารยธรรมอีสานใต้ และ เช่ือมโยงสู่ประเทศลาว กัมพูชา 

และเวียดนาม เพื่อเพิ่มระยะเวลาพ านักและค่าใช้จ่ายเฉล่ียต่อหัวของกลุ่ม นักท่องเท่ียวคุณภาพท้ังชาว                                                              

ไทยและต่างประเทศ พัฒนาสินค้าและบริการท่ีมีจุดเด่นหรืออัตลักษณ์ท่ีสร้างจากทุน ทางวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดความ

จดจ าและสร้างความโดดเด่น ลอกเลียนได้ยาก พัฒนาบุคลากรและ ผู้ประกอบการการท่องเท่ียวให้เป็นมืออาชีพ 

รักษามาตรฐานการให้บริการ จัดท าแผนท่ีท่องเท่ียวให้ท่องเท่ียวได้  ตลอดท้ังปีพัฒนาระบบโลจิสติกส์ขนถ่าย

นักท่องเท่ียวอย่างเป็นระบบไปสู่แหล่งท่องเท่ียวดูแลความปลอดภัยและสุขลักษณะให้นักท่องเท่ียว  

๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง ในพื้นท่ีจังหวัดเลย หนองคาย บึง กาฬ นครพนม 

มุกดาหาร อุบลราชธานี และสกลนคร และพัฒนาเส้นทางเช่ือมโยงแหล่งท่องเท่ียวกับประเทศ เพื่อนบ้าน อาทิ 

ส่ีเหล่ียมวัฒนธรรมล้านช้าง เลย-อุดรธานี – หนองบัวล าภู – หนองคาย - สปป.ลาว โดยพัฒนาแหล่ง ท่องเท่ียว สินค้า

และบริการ ให้สอดคล้องกับกระแสความนิยมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของ สองฝ่ังโขง พัฒนากิจกรรมการ

ท่องเท่ียวให้มีความหลากหลาย อาทิ การท่องเท่ียว/พักผ่อนชมทัศนียภาพและวิถี ชีวิตลุ่มแม่น้ าโขง 

(Leisure/Lifestyle) การท่องเท่ียวด้วยจักรยานและการเดินทางแบบคาราวาน (Cycling/Caravan Tours) การ

ท่องเท่ียวเชิงมหกรรม (Festivals/Events) เป็นต้น พัฒนาถนนเช่ือมโยงระหว่าง แหล่งท่องเท่ียว พัฒนาท่าเรือให้ได้

มาตรฐานความปลอดภัย ส่งเสริมการบริหารจัดการท่ีเกิดจากชุมชนเพื่อสร้าง งานและรายได้ เน้นพัฒนา

ผู้ประกอบการด้านการจัดการและทักษะทางภาษาเพื่อรองรับนักท่องเท่ียวต่างชาติท่ี เพิ่มขึ้น  

๔) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ในจังหวัดขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี

หนองบัวล าภูและชัยภูมิโดยพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและพิพิธภัณฑ์ให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ และมีชีวิต 

ออกแบบการจัดแสดง จัดนิทรรศการ มัลติมีเดีย หรือกิจกรรมต่างๆ ให้ผู้ชมมีส่วนร่วม มีความสนุกรื่นรมย์เสมอ (play 



and learn) ท้ังภาษาไทยและต่างประเทศเพื่อขยายฐานนักท่องเท่ียวที่สนใจ ศึกษาวิวัฒนาการของภาคอีสานต้ังแต่ยุค

ก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบัน ปลูกฝังให้เด็กเข้าพิพิธภัณฑ์ผ่าน กิจกรรมทัศนศึกษาของโรงเรียนและนันทนาการ

ของครอบครัว พัฒนาสินค้า/บริการ/ของท่ีระลึก ปรับปรุงส่ิงอ านวยความสะดวกในแหล่งท่องเท่ียวให้ได้มาตรฐาน 

โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง พัฒนาระบบขนส่ง สาธารณะเข้าสู่แหล่งท่องเท่ียวเพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและกลับมา

ได้บ่อยครั้ง  

 

 

๒๖ 

 

๕) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาในพื้นท่ีจังหวัดบุรีรัมย์ ศรีสะเกษ นครราชสีมา โดยส่งเสริมและ

สนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มท้ังจาก การกีฬาและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ ธุรกิจ

การแข่งขันต่างๆ การผลิตอุปกรณ์/ชุดกีฬา/ของท่ีระลึก สนามแข่งขัน อาหารเสริมและเครื่องด่ืม โรงแรม ร้านอาหาร 

การเดินทางและขนส่ง ประกันภัย สถาบันพัฒนากีฬาอาชีพ ทุกระดับ เป็นต้น ส่งเสริมการศึกษาในด้านเวชศาสตร์การ

กีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา และการบริหารจัดการ ธุรกิจกีฬา เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม

กีฬา สนับสนุนการจัดมหกรรมกีฬานานาชาติ รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรมทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

การรับรู้ให้กับนักท่องเท่ียว  

๖) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียวธรรมชาติในจังหวัดชัยภูมิ เลย นครราชสีมา อุบลราชธานี โดยส่งเสริม
การท่องเท่ียวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศเพื่อให้เกิดความ สมดุลและยั่งยืน มุง่เน้น
นักท่องเท่ียวคุณภาพเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมการท่องเท่ียวที่มุ่งเน้นให้เกิดความ คุ้มค่าต่อประสบการณ์มากกว่า
การท่องเท่ียวที่คุ้มค่าเงิน สนับสนุนให้คนไทยเดินทางมาท่องเท่ียวในพื้นท่ีมากขึ้น เพื่อลดการพึ่งพิงตลาดต่างประเทศ 
รวมทั้งให้ความรู้นักท่องเท่ียวในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการ จัดการขยะอย่างถูกวิธี  

๗) พัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและส่ิงอ านวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน ประชาสัมพันธ์การ ท่องเท่ียว และ

พัฒนาเส้นทางการท่องเท่ียวที่เช่ือมโยงในลักษณะเครือข่ายเพื่อกระจายนักท่องเท่ียวจากเมือง หลักไปสู่ชุมชนและ

ท้องถิ่น เช่ือมโยงกิจกรรมการท่องเท่ียวระหว่างภาคเอกชน กับชุมชนและท้องถิ่น ท้ังใน ประเทศและกับประเทศ

เพื่อนบ้าน ท่ีสอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเท่ียว รวมทั้งพัฒนาทักษะฝีมือ บุคลากรในภาคบริการและการ

ท่องเท่ียว จัดฝึกอบรมมัคคุเทศก์ด้านภาษาต่างประเทศ นอกจากนั้นพัฒนาสินค้า OTOP สินค้าวิสาหกิจชุมชน ของท่ี

ระลึก ร้านอาหาร ท่ีพักให้มีคุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเท่ียวเฉพาะกลุ่มตาม ความสนใจของนักท่องเท่ียว รวมถึงระบบ

การจัดการส่ิงแวดล้อมในแหล่งท่องเท่ียว  

๔.๕ ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งท่ีเช่ือมโยงพื้นท่ี เศรษฐกิจหลักภาค
กลางและพื้นท่ีระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค แนว
ทางการพัฒนา  



๑) เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ท่ีเช่ือมโยงภาคกับพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักภาค กลางและพื้นท่ีระเบียง
เศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ให้แล้วเสร็จตามแผน อาทิ แผนการพัฒนารถไฟความเร็ว สูง การพัฒนาโครงข่าย
รถไฟทางคู่ และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนา โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคม
ขนส่งของไทย พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๕ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)  

๒) เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบท่ีสมบูรณ์ อาทิ การพัฒนารถไฟสาย
ใหม่ (บ้านไผ่-นครพนม) โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภายในภาค ๖ แห่ง (อุดรธานี อุบลราชธานี บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด 
นครราชสีมา และขอนแก่น) และขยายถนน ๔ ช่องจราจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ทางหลวง  

๓) พัฒนาเมืองส าคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการสุขภาพ

และศูนย์กลางการศึกษา โดยพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเช่ือมโยงกับระบบโครงสร้างพืน้ฐานหลักท่ีเช่ือมโยง

ระหว่างภาค เร่งรัดพัฒนาระบบขนส่งรางเบาเมืองขอนแก่น พร้อมท้ัง ส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะในเมืองให้

เช่ือมโยงระหว่างเมืองและระบบขนส่งอื่น  

 

 

๒๗ 

๔) พัฒนาพื้นท่ีรอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองท่ีมีศักยภาพท่ีส าคัญ อาทิ เมืองขอนแก่น และบริเวณเมือง

ชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองนครพนม เมืองหนองคาย เมือง

มุกดาหาร โดยสนับสนุนให้มีการจัดท าโครงการน าร่องท่ีใช้แนวทาง การจัดรูปท่ีดิน การวางผังเมืองควบคู่กับการ

พัฒนาเมืองแบบประหยัดพลังงาน  

๔.๖ ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพื่อนบ้านในการสร้าง

ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ แนวทางการพัฒนา  

๑) พัฒนาด่านชายแดน โดยพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอ สนับสนุนการจัดการ
ด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ CIQ (Customs/Immigration/Quarantine) ให้ได้มาตรฐานสากลเร่ง เช่ือมต่อระบบ
สารสนเทศภายในและระหว่างหน่วยงานเพื่อสามารถให้บริการ ณ จุดเดียว (National Single Window) เพิ่ม
อัตราก าลังเจ้าหน้าท่ีให้เพียงพอ พัฒนาส่ิงอ านวยความสะดวกบริเวณจุดผ่อนปรนการค้าชายแดน ท่ีมีศักยภาพ  

๒) พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเช่ือมโยงชายแดน โดยเร่งก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งท่ี ๕     (บึง

กาฬ - ปากซัน) เพื่อเช่ือมโยงโครงข่ายเส้นทางคมนาคมระหว่างไทย ลาว เวียดนาม และจีน ให้มี ความสะดวก 

ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

๓) พัฒนาพื้นท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน โดยพัฒนามุกดาหารเป็นพื้นท่ี น าร่อง เพื่อเสริมสร้าง

ศักยภาพในการลงทุนและสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาเศรษฐกิจ ชายแดน พร้อมท้ังเร่งรัด



การด าเนินงานโครงการและมาตรการส าคัญในเขตเศรษฐกิจพิเศษ นครพนม หนองคาย ให้มีความพร้อมด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน และบริการ CIQ ท่ีได้มาตรฐานสากล 

     *ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.) เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ 

 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 

 
๑. ศักยภาพและเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

 

๑.๑ ฐานการผลิตและแปรรูปพืชเศรษฐกิจหลักที่ได้มาตรฐาน  

- ฐานการผลิตและแปรรูปการเกษตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสากล  

- ศูนย์การวิจัยเรียนรู้การผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพ  
 

๑.๒ แหล่งผลิตพลังงานทดแทน  

 - ฐานการผลิตและแปรรูปพืชพลังงานทดแทน (มันสาปะหลังและอ้อย)  
 
 

 
 
 

๒๘ 

๑.๓ ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเกษตร การค้า การลงทุน การบริการ สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง  

- ศูนย์กลางเศรษฐกิจสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง  
 

๑.๔. การท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์  

- ตามรอยเส้นทางไดโนเสาร์และโบราณสถานยุคก่อนประวัติศาสตร์  

-  ท่องเท่ียวเชิงประเพณีและวัฒนธรรม  
 

๑.๕ ไหมไทยสู่สากล  

- ศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหมระดับภูมิภาค  
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนกลาง พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ 
 



กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

– ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางของการพัฒนากลุ่มจังหวัด ภายใต้ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ศักยภาพ 
บริบทของการพัฒนาท่ีผ่านมาและในอนาคต รวมทั้งสภาพของปัญหาและความต้องการของประชาชน โดยมี
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ดังนี้  
 

๒.๑ วิสัยทัศน์  
“ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร  เช่ือมโยงการบริการ  การท่องเท่ียว  และโลจิสติกส์  
สู่อนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง”  

 

๒.๒ เป้าประสงค์ เชิงวิสัยทัศน์  

เพื่อก้าวไปสู่วิสัยทัศน์และการพัฒนากลุ่มจังหวัดท่ีพึงปรารถนาในระยะยาว ๔ ปี จึงได้ก าหนดเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนากลุ่มจังหวัดไว้ ดังนี้  

๑) เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  

๒) เพิ่มผลิตภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน  
๓) เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด  
 

๒.๓ ตัวชีวั้ดรวม  
๑) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัด  

๒) อัตราการขยายตัวรายได้การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดท่ีเพิ่มขึ้น  
 
 
 
 

 
 
 

๒๙ 

๒.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แนวทางการพัฒนา  

กลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนกลางไดก้ าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์การ

พัฒนาเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของการพัฒนารายได้ประเด็นยุทธศาสตร์ รวม ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์มีรายละเอียดดังนี้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
๑) เป้าประสงค ์ 



๑.๑) เพิ่มคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  

๑.๒) พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปการเกษตร  
 

๒) ตัวชีวั้ดรายยุทธศาสตร์  
๒.๑) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมท่ีเพิ่มขึ้น  
๒.๒) ร้อยละของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น  

๒.๓) ร้อยละของจานวนแปลง ฟาร์มท่ีได้รับการรับรอง GAP ท่ีเพิ่มขึ้น  
 

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วยกลยุทธ์ ๓ กลยุทธ์ ดังนี้  
๓.๑) เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิต  
๓.๒) พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าพืชเศรษฐกิจหลัก  

๓.๓) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้า 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้า การบริการ และโลจิสติกส์  
 

๑) เป้าประสงค์  
๑.๑) เพิ่มมูลค่าการค้าและการบริการกลุ่มจังหวัด  
๑.๒) เพิ่มผลิตภาพแรงงานในกลุ่มจังหวัด  

 

๒) ตัวช ีวัดรายยุทธศาสตร์  
๒.๑) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการค้าและบริการกลุ่มจังหวัด  
๒.๒) ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของผลิตภาพแรงงาน  

 

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
๓.๑) พัฒนาศักยภาพ SMEs และเครือข่ายผู้ประกอบการ  

๓.๒) พัฒนาและเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์  

๓.๓) พัฒนาคุณภาพฝีมือแรงงานและเพิ่มทักษะแก่ผู้ประกอบการ  

๓.๔) พัฒนาระบบการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด  
 
 

 
 
 
 

๓๐ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวอย่างครบวงจร 
 
๑) เป้าประสงค์  
เพิ่มรายได้จากการท่องเท่ียวและผลิตภัณฑ์ท่ีเกี่ยวเนื่องเพิ่มขึ้น  



 

๒) ตัวช ีวัดรายยุทธศาสตร์  

๒.๑ รายได้จากการท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดท่ีเพิ่มขึ้น  

๒.๒ มูลค่าการจาหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมท่ีเพิ่มขึ้น  
 

๓) กลยุทธ์และแนวทางการพัฒนา  
๓.๑) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวและเช่ือมโยงกับผลิตภัณฑ์ชุมชน  
๓.๒) พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและบริการ  
๓.๓) ส่งเสริมกิจกรรมและประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัด  

๓.๔) พัฒนาและยกระดับไหมให้เป็นศูนย์กลางแฟช่ันผ้าไหมในภูมิภาค 
 

แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ 

(ฉบับทบทวน พ.ศ. ๒๕๖๓) 
 

เป้าหมายการพัฒนา “มหานครน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองนวัตกรรม ศูนย์กลางเช่ือมโยงอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขง” 

พันธกิจ  

 ๑. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยนื ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม                    

 ๒. พัฒนาขีดความสามารถทางการแข่งขันเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการให้ตรงกับความ

ต้องการของตลาดและเช่ือมโยงกับอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง               

 ๓. ส่งเสริมการพัฒนาด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยี  สู่การเป็น Smart City และ MICE City     

ตัวชี้วัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 

 ๑. อัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเพิ่มข้ึน  ร้อยละ ๓ 

 ๒. พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองนา่อยู่   

 ๓. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม  

 ๔. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการ

อย่างยั่งยืน  

ประเด็นการพัฒนา/แนวทาง/ตัวชี้วัด 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๑ การยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน และ

เช่ือมโยงโอกาสจากประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  

 

 

 

 



๓๑ 

      แนวทางการพัฒนา   

            ๑.๑ ส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มภาคการเกษตร 
     - แผนงาน 
             ๑.๒ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของสินค้า OTOP และ SMEs 
             ๑.๓ เพิ่มขีดความสามารถภาคการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเท่ียว 
             ๑.๔ พัฒนาโครงสร้างพื นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

    ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
 มูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ น 

      ข้าว เพิ่มขึ นร้อยละ ๕ ต่อป ี
      มันส้าปะหลัง  เพิ่มขึ นร้อยละ ๕ ต่อป ี
      อ้อย  เพิ่มขึ นร้อยละ ๓ ต่อป ี

 รายได้ครัวเรือนเกษตรกรเพิ่มขึ น  ร้อยละ ๓ ต่อป ี
 รายได้จากการจ้าหน่ายสินค้า OTOP เพิ่มขึ นเฉล่ียร้อยละ ๒๘.๕ (ระหว่างปี ๒๕๖๑ – 

๒๕๖๔) 
 รายได้จากการท่องเท่ียวเพิ่มขึ น ร้อยละ ๖ 

 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม 

     แนวทางการพัฒนา   

            ๒.๑ สร้างความมั่นคงของชีวิตและสังคมอยู่เย็นเป็นสุข 
            ๒.๒ ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
             ๒.๓ พัฒนาระบบด้านสุขภาพ 

    ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
 สัดส่วนของผู้มีอายุสูงกว่าอายุเฉล่ียของจังหวัด (๗๙ ปี) เพิ่มขึ น ร้อยละ ๓  
 คนในครัวเรือนมีรายได้เฉล่ียผ่านเกณฑ์ จปฐ.  เพิ่มร้อยละ ๐.๕ ต่อป ี
 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ในระดับชั นสูงสุดของทุกสังกัด เพิ่มขึ น ร้อยละ 

๓ ต่อป ี
 สัดส่วนผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน                

ร้อยละ ๑๐๐ 
 

  ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

      แนวทางการพัฒนา   

            ๓.๑ บริหารจัดการน ้าแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 
             ๓.๒ สร้างสังคม และเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

 
 



 
๓๒ 

 
๓.๓ การป้องกัน การลดผลกระทบ และการปรับตัวเพื่อรับมือภัยพิบัติทางธรรมชาติและ

การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
             ๓.๔ อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

    ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
 พื นท่ีชลประทานเพิ่มขึ น ๑๕,๐๐๐ ไร ต่อป ี
 ขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียอันตรายชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง เฉล่ียร้อย

ละ ๗๔.๒๒ (ระหว่างปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
 คุณภาพน ้าอยู่ในเกณฑ์ดี  ร้อยละ ๗๗ 
 จ้านวนพื นท่ีสีเขียวเพิ่มขึ น ๔,๒๐๐ไร่ ต่อป ี

 
  ประเด็นการพัฒนาที่ ๔ การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

      แนวทางการพัฒนา   

            ๔.๑ ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติภัยทางถนน 
             ๔.๒ การป้องกันและลดการสูญเสียจากสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
             ๔.๓ รักษาความมั่นคงแลความสงบเรียบร้อยภายใน 
             ๔.๔ การปกป้องและเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ 
             ๔.๕ ป้องกันปราบปรามและบ้าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด          

   ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
 อัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรทางบกลดลงร้อยละ ๕ ต่อป ี 
 ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตาม

เป้าหมายท่ีก้าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง  
 ร้อยละการจับกุมคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์  ไม่น้อยกว่าร้อยละ (ตามเป้ าหมายท่ี

ก้าหนด) ของคดีท่ีรับแจ้ง 
 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

  - จ้านวนหมู่บ้านสีขาว เพิ่มขึ น ร้อยละ ๒ 
     - จ้านวนหมู่บ้านสีแดง  ลดลง  ร้อยละ ๐.๕ 
 ประเด็นการพัฒนาที่ ๕ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน การเป็นเมืองอัจฉริยะ   (Smart City)  และ

เมืองแห่งการประชุมสัมมนา(Meetings, Incentive Travel, Conventions, Exhibitions  : MICE City) 

      แนวทางการพัฒนา   

            ๕.๑ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน Smart City ครอบคลุม ๖ ด้าน ตามแผน 
Khonkaen Smart City ๒๐๒๙ เพื่อเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ 
             ๕.๒ การส่งเสริมนวัตกรรม การใช้เทคโนโลยี และดิจิทัลเพื่อการพัฒนา 

 



 
 

๓๓ 
             ๕.๓ การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้าน MICE City 

    ตัวชี้วัดประเด็นการพัฒนา 
 จ้านวนงาน MICE ท่ีเกิดขึ นในจังหวัดขอนแก่น ๑๐ งาน ต่อป ี 
 จ้านวนสถานท่ีท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานสถานท่ีจัดงานประเทศไทย หรือ Thailand 

MICE Venue Standard (TMVS) เพิ่มขึ น ๓ แห่ง ต่อป ี
 ระดับความส้าเร็จในการขับเคล่ือนแผน Khonkaen Smart city ๒๐๒๙ ไปสู่การ

ปฏิบัติ 
 

๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดขอนแก่น  
    ประจ าปี ๒๕๖๐-๒๕๖๔ 

วิสัยทัศน์   

“ ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจ 
ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ”  

พันธกิจ                                                                                                                                                      

๑. เสริมสร้างชุมชนและพัฒนาให้เป็นเมืองท่ีน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

๒. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

๓. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐานและสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 

๔. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเช่ือมโยงการค้า การลงทุน การบริหารและการ

ท่องเท่ียว 

๕. พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครื่องข่ายการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 

๖. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุลและเกิด

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

๗. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ท่ีดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการท่องเท่ียวของชุมชน

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
   

ประเด็นยุทธศาสตร์    ประกอบด้วย   ๘  ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๑   การพัฒนาเมืองและชุมชน    
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๒   การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๓   การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง 



 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๔   การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนา 
  อย่างยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๕   การพัฒนาการเกษตรยั่งยืน 
 
 
 

๓๔ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๖   การพัฒนาการเสริมสร้างสุขภาวะ 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๗   การพัฒนาการสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ 

  แข่งขัน – ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 ยุทธศาสตร์ท่ี  ๘   การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
     
ประเด็นยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา  ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ๔๔ แนวทาง การพัฒนา ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ที่  ๑ การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 
๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างท่ัวถึงและเป็นระบบ 

๑.๒ พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มีประสิทธิ

ได้มาตรฐาน 

1.1 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

1.2 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบครบวงจร 

1.3 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจรและการลด

อุบัติเหตุ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   ประกอบด้วย ๕  แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๒.๑  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

๒.๒  พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย 

๒.๓  พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็นศูนย์กลาง

การพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างสมดุล 

๒.๔  พัฒนาพื้นท่ีสีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม เหมาะสม 

๒.๕  สนับสนุนชุมชน หน่วยงานผู้ประกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาลและรักษาความสะอาดของ

ครอบครัว ชุมชน(ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย การก าจัดของเสีย) 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๓  การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย  ๗ แนวทางการพัฒนา             
 ดังนี้ 

๓.๑  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับ 



      การพัฒนาเต็มศักยภาพ   

๓.๒  เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยส าหรับประชาชนทุกเพศวัยอย่าง 

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

๓.๓  พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการ 
กีฬา/นันทนาการเพื่ออกก าลังกาย 

๓.๔  ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ ท่ีเหมาะสมตรงศักยภาพของ 
ประชาชน 

 
 
 
 

๓๕ 
๓.๕  ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก  ๑๒ ประการ 
๓.๖  เพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตท่ีดีเห็นคุณค่าตนเอง   
       และสังคม 
๓.๗  ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็น 
       ผู้น าการเปล่ียนแปลง 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔   การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  

   ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ๗  แนวทาง  ดังนี้ 

๔.๑  บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการและยั่งยืน 

๔.๒  อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นท่ีป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้ าล าธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์ 

๔.๓  พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ และมีประสิทธิภาพโดย

ประชาชนมีส่วนร่วม 

๔.๔  เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน ส่ิงปฏิกูล และน้ าเสีย 

๔.๕  สร้างสังคมและพลเมืองท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม           
 ๔.๖ ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม 
 ๔.๗ พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท ตามศักยภาพ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕   การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย  ๕  แนวทางการพัฒนา  ดังนี ้

1.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร 
1.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารท่ีปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตรอินทรีย์เพื่อ

ภาวะสุขภาพ 
1.4 สนับสนุนพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรท่ีเหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นท่ี 



1.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งน้ าเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงท่ีสอดคล้องกับพื้นท่ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่  ๖   การเสริมสร้างสุชภาวะ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ๕  แนวทาง  ดังนี้ 

23.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ 

23.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างท่ัวถึงเท่าเทียม 

23.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเช่ือมโยงกับการดูแล

สุขภาพ 

23.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารูปแบบการบริการ

ประชาชน 

23.5 เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพื้นท่ี และพัฒนาระบบการส่งต่อ

ร่วมกับหน่วยบริการท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

๓๖ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗   การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้  

       หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ๕  แนวทาง  ดังนี้ 

7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมท่ีดีงามแก่เด็กและเยาวชน 

7.2 อนุรักษ์ สืบสานท านุบ ารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ 

7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเท่ียว 

7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการประกอบ

อาชีพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘ การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา  ๗   

แนวทาง  ดังนี้ 

 ๘.๑  ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่ประชาชน 

 ๘.๒  ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และนวัตกรรมใหม่ในการปฏิบัติงานและ

บริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง 

 ๘.๓  พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มข้ึนและพร้อมรับการเปล่ียนแปลง 



 ๘.๔  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน 

 ๘.๕  พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและ

ประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น 

 

๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๒.๑ วิสัยทัศน์ 
 

“นางิ้วมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม มีคุณภาพชีวิต  ส่ิงแวดล้อมดี มีชุมชนเข้มแข็ง” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์ 
   ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๑.๑ การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง  การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหล่ียม คสล.  ร่องระบายน้ า  ฝาย

น้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  

1.2 การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซม 

ภายในต าบล 

1.3 การส่งเสริมพัฒนาการด าเนินงานเรื่องน้ าอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ า 

การเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพื้นท่ี 

 

 

 

 

๓๗ 

  ๒.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพ 

 ๒.๑ การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 ๒.๒ การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 

 ๒.๓ การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและโรค

ไม่ติดต่อ 

   ๒.๔  การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน 

๒.๕ การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 

๒.๖ การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนรุักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน  

   ๓.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

๓.๑ การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมีจิตส านึก 

๓.๒ การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน 



๓.๓ การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 

   ๔.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  ๔.๑ การป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 

  ๔.๒ การป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 

  ๔.๓ การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 

   ๕.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรและภาครัฐ 

 ๕.๑ การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 ๕.๒ การพัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและบุคลากรในองค์กร 

 ๕.๓ การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๒.๓ เป้าประสงค์ 

๑. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านงานบริการชุมชนและสังคมข้ันพื้นฐาน 

๒. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านแหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ าตามธรรมชาติ 

๓. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาด้านการเศรษฐกิจในพื้นท่ี 

๔. ส่งเสริมการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีสมบูรณ์ อย่างยังยืนและมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม และรับผิดชอบต่อชุมชน 

๖. ส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมท่ีดี 

๗. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างภาคีเครือข่าย การพัฒนาด้านต่าง ๆ 

๒.๔ ตัวชี้วัด 

๑. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน 

๒. มีการพัฒนาท่ียั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

 

๓๘ 

๓.  ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

๔.  ประชาชนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง  ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 

 
๒.๕ กลยุทธ์ 

 ๒.๕.๑  การส่งเสริมพัฒนางานก่อสร้าง  การปรับปรุงและซ่อมแซมถนน  ท่อเหล่ียม คสล.  ร่องระบายน้ า   
ฝายน้ าล้น  ประปาหมู่บ้าน  บ่อบาดาล  บ่อน้ าโยก  



 ๒.๕.๒  การส่งเสริมพัฒนางานการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ  ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะและการซ่อมแซม
ภายในต าบล 
 ๒.๕.๓  การส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานเรื่องน้ าอุปโภค - บริโภค แหล่งน้ าสาธารณะ แหล่งน้ า
การเกษตรและการปรับปรุงแหล่งน้ าพื้นท่ี 
 ๒.๕.๔  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 ๒.๕.๕  การส่งเสริมสนับสนุนและฝึกอบรมกลุ่มอาชีพ ให้มีศักยภาพและสามารถพึ่งพาตนเองได้ 
 ๒.๕.๖  การส่งเสริมสนับสนุน งานสาธารณสุขมูลฐาน และส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันรักษาโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 
 ๒.๕.๗  การส่งเสริมสนับสนุน ระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินท่ีได้มาตรฐาน 
 ๒.๕.๘  การสนับสนุนสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและผู้ด้อยโอกาส 
 ๒.๕.๙  การส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ประเพณี  และภูมิปัญญาพื้นบ้าน  
 ๒.๕.๑๐  การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินและป่าไม้อย่างมีจิตส านึก 
 ๒.๕.๑๑  การพัฒนาแหล่งน้ า การจัดการคุณภาพน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๕.๑๒  การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการใช้พลังงานอย่างยั่งยนื 
 ๒.๕.๑๓  การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมแบบบูรณาการ 
 ๒.๕.๑๔  การป้องกันปัญหาช่วยเหลือ การลดผลกระทบความเสียหายจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ 
 ๒.๕.๑๕  การป้องกันปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน 
 ๒.๕.๑๖  การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 ๒.๕.๑๗  การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ 
 ๒.๕.๑๘  การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้ 
 ๒.๕.๑๙  การพัฒนาระบบและการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๕.๒๐  การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
๒.๖ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

๑.  การศึกษา  เป็นพื้นท่ีท่ีมีสถานศึกษา  ๓  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา  และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนางิ้วที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มีการให้บริการการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย 
เช่น  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นต้น   

 

 

 

 

๓๙ 



๒.  สาธารณสุข ต าบลนางิ้ว มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล จ านวน ๑  แห่ง  คือ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนางิ้ว  ท่ีสามารถให้บริการประชาชนได้อย่างครอบคลุม  พร้อมท้ังมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้านคอยให้บริการ  และปฏิบัติหน้าท่ีในการดูแลด้านสาธารณสุขมูลฐานให้กับประชาชนในพื้นท่ี 

๓.  การพัฒนาคุณภาพชีวิต  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  ประกอบกับได้รับความร่วมมือจาก ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น า
ชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง   นอกจากนี้ยังมีกองทุนต่างๆ  ภายใน
หมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในต าบลได้ 

๔.  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีศิลปวัฒนธรรม  มี
ประเพณีท่ีดีงาม  และมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบส่ี  บุญประเพณีท้องถิ่นที่ชัดเจน  
และยังถือปฏิบัติเป็นประจ าจนถึงทุกวันนี้ 

๕.  การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีต ารวจบ้าน และอาสาสมัคร
ในหมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพกู้ภัย , อปพร.  พร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 

๖. ผลผลิตทางการเกษตร  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีพื้นท่ีกว้างขวางเหมาะแก่การท า
การเกษตร  ท าให้สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่อ้อย ท าไร่มันสับปะ
หลัง  ท าสวนต่างๆ   เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา    เป็นต้น   

๗.  การท่องเที่ยว เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยท่ัวไปเป็นป่าไม้  ภูเขา
และท่ีเนินสูงเป็นส่วนใหญ่  มีท่ีราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึง่สามารถรองรับ
การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์  หรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคงความเป็นชนบท   

๘.   การพัฒนาแหล่งน้ า เขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีแหล่งน้ าธรรมชาติ    หลักท่ีผ่านต าบลนางิ้ว 
จ านวน  ๒  ล าห้วย  มีอ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๒  แห่ง  หนอง/บึง  จ านวน  ๑๑  แห่ง  สระน้ า  จ านวน  ๗  แห่ง  
ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  ๗  แห่ง  และบ่อโยก/น้ าบาดาล  จ านวน  ๗  แห่ง  รวมทั้งมีแหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นจาก
งบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการเกษตรและการอุปโภค บริโภคอย่าง
เพียงพอ 

๙.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มีป่าสาธารณะประโยชน์อยู่ในบริเวณพื้นท่ี บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี  ๑  และ บ้านนาโพธิ์  
หมู่ท่ี  ๗  จ านวน  ๑,๒๘๓  ไร่บ้านนาง้อง   หมู่ท่ี  ๒  จ านวน  ๘๖  ไร่  บ้านสวรรค์  หมู่ท่ี  ๓  จ านวน  ๓๐  ไร่ บ้าน
แสงสว่าง  หมู่ท่ี   ๔  จ านวน  ๖๕  ไร่  บ้านดงเย็น  หมู่ท่ี  จ านวน  ๔๒  ไร่  และบ้านขามป้อม  หมู่ท่ี  ๖  จ านวน  
๑๐๐  ไร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณท่ีดินสาธารณะหมู่ท่ี  ๑
และ ๗   เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าให้มีความหนาแน่น อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

 

 



 

 

๔๐ 

๑๐.   การพัฒนาองค์กร องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ นขนาดกลาง 
ประกอบด้วยโครงสร้าง  ๒  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสถานท่ี
และอาคารท่ีท าการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 

๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

๓.๑.๑  ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน ในองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีดังนี ้
เพื่อจะให้ทราบถึงสภาวการณ์แวดล้อมของการพัฒนาและศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

ของต าบลนางิ้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการและประชาชน จึงได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาวการณ์
เกี่ยวกับการพัฒนาด้านต่างๆ  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Analysis  เพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  และ
อุปสรรคท่ีจะน าไปสู่การพัฒนาดังผลการวิเคราะห์  ดังนี้ 

 

๑.  ด้านคนและสังคม 

๑.๑  การศึกษา 

จุดแข็ง   ในพื้นท่ีเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีสถานศึกษา  ๒  ระดับ  คือ  ระดับประถมศึกษาและ
ระดับมัธยมศึกษา  และในอนาคตจะก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในเขตต าบลนางิ้วที่ให้การศึกษาระดับปฐมวัย มี
การให้บริการการศึกษานอกระบบ และตามอัธยาศัย เช่น  ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจ าหมู่บ้าน  การฝึกอบรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมอาชีพต่างๆ  เป็นต้น   

 
จุดอ่อน  หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการศึกษา  ปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน และ

ขาดส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยส าหรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน  มีงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายด้าน
การศึกษา 
 

โอกาส  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานทางการศึกษา  มีการประสานความร่วมมือเป็นอย่างดี 
ในการร่วมกันพฒันาการศึกษา   
 

อุปสรรค  ปัจจัยด้านกฎหมาย  หรือระเบียบในเรื่องการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่มี 
ความชัดเจน  จึงท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นท่ีของ อบต.นา
งิ้วได้อย่างเต็มศักยภาพ  และค่านิยมของผู้ปกครองท่ีส่งบุตรหลานเข้าเรียนในโรงเรียนนอกเขตพื้นท่ี 



 
 ๑.๒ กีฬา 

จุดแข็ง  ในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีสนามกีฬาประจ าโรงเรียนในแต่ละแห่ง  ซึ่งใช้เป็น 
สถานท่ีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  เช่น  กีฬาฟุตบอล  และมีการฝึกซ้อมนักกีฬาอย่างต่อเนื่อง  
 

 
 
 

๔๑ 
 

จุดอ่อน  ถึงแม้ว่าทางองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วจะมีสนามกีฬาประจ าหมู่บ้าน และมีนโยบายให้การ 
สนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับด้านกีฬา  แต่ยังมีปัญหาด้านงบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่อง  และ
ขาดแคลนผู้ฝึกสอนท่ีมีทักษะและความเช่ียวชาญในกีฬาบางประเภท 
 

โอกาส รัฐบาลมีนโยบายให้การสนับสนุนในด้านกีฬา   
 
อุปสรรค  การประสานงานระหว่างหน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมด้านกีฬา ยังขาดการประสานงานท่ีจะ 

ร่วมมือกันพฒันาในด้านการกีฬา  และยังไม่มีผู้รับผิดชอบหน่วยงานท่ีด าเนินกิจกรรมด้านกีฬาอย่างจริงจัง 
 
 ๑.๓  สาธารณสุข  

จุดแข็ง 
 -  มีชุมชนภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมด าเนินงาน 
 -  มีงบประมาณกองทุนส่งเสริมสุขภาพท่ีสนับสนุนในการด าเนินงาน 
 -  มีการส่ือสาร และเทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินงานท่ีสะดวกมากขึ้น 
 จุดอ่อน 
 -  ขาดแคลนบุคลากรด้านทันตกรรมประจ าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพฯ 
 -  มีปริมาณงานมากกว่าบุคลากรผู้รับผิดชอบ 
 -  การบริการประชาชนยังไม่ท่ัวถึงและดีพอ  

โอกาส 
 -  มีเครือข่ายวิชาชีพ 
 -  มีการตรวจวัด ตรวจประเมินคุณภาพการบริการ 
 -  มีระบบการส่งต่อผู้ป่วย 

 
 อุปสรรค 
 -  ต าแหน่งท่ีต้ังของโรงพยาบาลฯไม่กึ่งกลางในพื้นท่ีท่ีต้องรับผิดชอบดูแลรักษาประชาชน 



 - ระบบน้ าประปามีปัญหา 
 -  ห่างไกลจากตัวอ าเภอ 
 

 ๑.๔  การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

จุดแข็ง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิต  คือ ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจ าหมู่บ้าน  และมีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรง  ประกอบกับได้รับความร่วมมือ
จาก ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้น าชุมชน  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   ท าให้สังคมมีความเข้มแข็ง   นอกจากนี้
ยังมีกองทุนต่างๆ  ภายในหมู่บ้าน  สามารถสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในต าบลได้ 
 

จุดอ่อน  ด้านข้อมูลพื้นฐาน ยังเป็นข้อมูลท่ีไม่ถูกต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  ประชาชนไม่เปิดเผย 
ข้อมูลพื้นฐานท่ีเป็นจริงกับหน่วยงานของรัฐ  เนื่องจากมีทัศนคติท่ีไม่ดีต่อรัฐบาลหรือองค์กรของรัฐ 

 
 
 

 ๔๒ 
 

 โอกาส  รัฐบาลจัดสรรเงินทุนให้แก่หมู่บ้าน เช่น กองทุนหมู่บ้าน  โครงการชุมชนพอเพียง เป็นต้น  มี
สวัสดิการให้กับคนชรา  ผู้พิการและผู้ป่วยโรคเอดส์  รวมทั้งมีมาตรการลดค่าครองชีพให้กับประชาชน 
 

อุปสรรค  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  มีการอพยพแรงงานภายในหมู่บ้านไปท างานใน  
ต่างถิ่น  ท าให้เกิดปัญหาประชากรแฝง  เด็กและเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์ท่ีทางการก าหนดเนื่องจากเกิด
การย้ายถ่ินฐานการท างานของผู้ปกครองบ่อย ๆ ส าหรับการสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส  ผู้พิการ  และคนชราไม่สามารถ
ด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี  เนื่องจากกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 
 

 ๑.๕  ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

 จุดแข็ง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีศิลปวัฒนธรรม  มีประเพณีท่ีดีงาม  และมีภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่หลากหลาย  เช่น  ฮิตสิบสอง ครองสิบส่ี  บุญประเพณีท้องถิ่นที่ชัดเจน  และยังถือปฏิบัติเป็นประจ าจนถึง
ทุกวันนี ้

 จุดอ่อน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วยังขาดแคลนบุคลากรและขาดการส่งเสริมสนับสนุนด้าน
งบประมาณในเรื่องความรู้ ความสามารถในด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น  ขาดการจัดต้ังกลุ่ม/องค์กรใน
การสืบสานภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้เก่าๆ ในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  และขาดสถานท่ีในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนรุ่นหลัง 
 
 โอกาส  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ มีความพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนในด้าน
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 



 
 อุปสรรค  สภาพสังคมในปัจจุบันเยาวชนได้ให้ความสนใจกับวัฒนธรรมจากต่างชาติ  การรับวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ตามกระแสนิยมท าให้ค่านิยมเปล่ียนไปจากประเพณีด้ังเดิม  มีความสนใจในวัฒนธรรมของไทยลดน้อยลง 
 

 ๑.๖  การรักษาความสงบเรียบร้อย 

จุดแข็ง  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีต ารวจบ้าน และอาสาสมัครในหมู่บ้าน  เช่น  กู้ชีพ 

กู้ภัย , อปพร.  พร้อมท่ีจะปฏิบัติภารกิจท่ีจะก่อให้เกิดความสงบเรียบร้อย  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน รวมทั้งการช่วยเหลือบรรเทา    สาธารณภัยต่างๆ 

 

 จุดอ่อน  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเป็นพื้นท่ีท่ีกว้าง ในการเกิดเหตุบางครั้งอาจไปถึงสถานท่ี
นั้นๆ ล่าช้า ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  และปัญหายาเสพติดท่ียังมีอยู่ในพื้นท่ี   
 
 โอกาส  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  
เพื่อด าเนินงานเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อย  และพร้อมท่ีจะให้การสนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

 
 
 

๔๓ 
 

 อุปสรรค  สภาพสังคมในปัจจุบันเกิดปัญหาการลักขโมยและปัญหาอาชญากรรมเพิ่มขึ้น  เนื่องจากสินค้า
อุปโภคบริโภค และราคาน้ ามันมีราคาท่ีแพงมากขึ้น  อีกท้ังการเกิดภัยพิบัติต่างๆ  จากธรรมชาติ  เช่น อุทกภัย  วาต
ภัย เป็นต้น ซึ่งภัยต่างๆ เหล่านี้เป็นอุปสรรคต่อการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 

๒.  ด้านเศรษฐกิจ 

 ๒.๑  ผลผลิตทางการเกษตร 

 จุดแข็ง  พื้นท่ีในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีพื้นท่ีกว้างขวางเหมาะแก่การท าการเกษตร  ท าให้
สามารถปลูกพืชได้หลายชนิด  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพท านา  ท าไร่อ้อย ท าไร่มันสับปะหลัง  ท าสวนต่างๆ   
เช่น  สวนแตง  สวนผัก  สวนยางพารา    เป็นต้น   
 
 จุดอ่อน  ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว ขาดแคลนบุคลากรหรือคณะกรรมการผู้ท่ีท าหน้าท่ี
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจ ท่ีมีความเช่ียวชาญ ทักษะและประสบการณ์ทางการบริหารจัดการด้านการตลาด  ขาดแคลน
ตลาดรองรับผลผลิตทางการเกษตร   



 
 โอกาส  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว หน่วยงานราชการ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดขอนแก่น  ให้ความส าคัญในการแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า  ในการแทรกแซงราคาพืชผล
ทางการเกษตรด้วยการรับซื้อจากเกษตรกรเพื่อพยุงราคาให้สูงขึ้น 
 
 อุปสรรค  เกษตรมีภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของต้นทุนสูงขึ้น  แต่ราคาพืชผลทางการเกษตรกลับมีราคาตกต่ า 
เป็นปัญหาท่ีเรื้อรัง    และการเกิดภาวะโลกร้อนส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหาย  และมีปริมาณ
ผลผลิตลดลงในทุกด้าน    เนื่องจากสภาพอากาศท่ีเปล่ียนแปลงไปมาก 

 
   ๒.๒  การท่องเที่ยว 

 จุดแข็ง 
 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีภูมิประเทศ สภาพโดยท่ัวไปเป็นป่าไม้  ภูเขาและท่ีเนินสูงเป็น
ส่วนใหญ่  มีท่ีราบเป็นบางตอน  ประกอบกับราษฎรประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งสามารถรองรับการท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์  หรือการท่องเท่ียวเชิงเกษตรได้  เนื่องจากมีความเป็นธรรมชาติและยังคงความเป็นชนบท   

จุดอ่อน  
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วยังขาดแคลนบุคลากรท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับด้านการท่องเท่ียว  
และสถานท่ีท่องเท่ียวยังขาดการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง  ขาดการบริหารจัดการด้านการท่องเท่ียวอย่างจริงจัง   
รวมทั้งขาดการประสานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเกี่ยวกับการท่องเท่ียวโดยตรง 

โอกาส 
 ในพื้นท่ีต าบลนางิ้วมีสถานท่ีท่ีสามารถพัฒนาส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวได้     
 
 
 
 
 

๔๔ 
อุปสรรค 

 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วเส้นทางการคมนาคมมีความคับแคบ  ถนนในต าบลส่วน
ใหญ่เป็นถนนลาดยางและถนนลูกรัง  ต้องใช้งบประมาณสูงในการปรับปรุง  และขาดการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวให้มี
ความสวยงาม  นอกจากนี้ยังขาดมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะให้บริการนักท่องเท่ียว 
 

๓.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

 ๓.๑  การคมนาคมและการขนส่ง 

 จุดแข็ง 
  มีสถานท่ีและเส้นทางการคมนาคมขนส่งท่ีจะพัฒนาต่อยอดได้หลายเส้นทาง 



 จุดอ่อน 
 องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีงบประมาณไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซม
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว   

 โอกาส 
 ขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 อุปสรรค 
 ระเบียบข้อกฎหมายไม่เอื้อต่อการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท าให้การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วไม่ท่ัวถึง 

 
 ๓.๒  การพัฒนาแหล่งน้ า 

 จุดแข็ง 
 ภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้วมีแหล่งน้ าธรรมชาติ (หนองน้ า , บ่อน้ า,ล าห้วย) ท่ีมาก  มี
แหล่งน้ าหลักท่ีผ่านต าบลนางิ้ว จ านวน  ๒  ล าห้วย  มีอ่างเก็บน้ า  จ านวน  ๒  แห่ง  หนอง/บึง  จ านวน  ๑๑  แห่ง  
สระน้ า  จ านวน  ๗  แห่ง  ประปาหมู่บ้าน  จ านวน  ๗  แห่ง  และบ่อโยก/น้ าบาดาล  จ านวน  ๗  แห่ง  รวมท้ังมี
แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้นจากงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ  เพื่อให้ประชาชนมีน้ าส าหรับท าการเกษตรและการ
อุปโภค บริโภคอย่างเพียงพอ 

 จุดอ่อน 
 ขาดการศึกษา ส ารวจพื้นท่ีตามหลักวิชาการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว แหล่งเก็บกั๊กน้ า
ต้ืนเขิน  การบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบ  เมื่อถึงฤดูแล้งจะประสบปัญหาขาดแคลนน้ า  จึงต้องมีการพัฒนาระบบ
การกักเก็บน้ าให้มีประสิทธิภาพ 

 โอกาส 
 นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งน้ าและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง 
 อุปสรรค 

 ในปัจจุบันต าบลนางิ้วประสบปัญหาภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย  จนเกิดภาวะน้ าท่วม  
และเกิดภัยแล้ง  ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล 
 

 
 
 

๔๕ 
 ๔.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๔.๑  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 จุดแข็ง   



 ภายในเขตขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดมสมบูรณ์  มีป่าสาธารณะ
ประโยชน์อยู่ในบริเวณพื้นท่ี บ้านนางิ้ว  หมู่ท่ี  ๑ และ บ้านนาโพธิ์  หมู่ท่ี  ๗  จ านวน  ๑,๒๘๓  ไร่บ้านนาง้อง   หมู่ท่ี  
๒  จ านวน  ๘๖  ไร่  บ้านสวรรค์  หมู่ท่ี  ๓  จ านวน  ๓๐   ไร่ บ้านแสงสว่าง  หมู่ท่ี   ๔  จ านวน  ๖๕  ไร่  บ้านดง
เย็น  หมู่ท่ี  จ านวน  ๔๒  ไร่  และบ้านขามป้อม  หมู่ท่ี  ๖  จ านวน  ๑๐๐  ไร่ ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  ยัง
มีกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติในบริเวณท่ีดินสาธารณะหมู่ท่ี  ๑และ ๗   เพื่อเพิ่มพื้นท่ีป่าให้มีความหนาแน่น 
อุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น 

 จุดอ่อน 
 การใช้สารเคมีด้านการเกษตร  อุตสาหกรรม  และการใช้ส่ิงของท่ีฟุ่มเฟือย ท าให้ส่งผลกระทบต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 โอกาส 
 ในปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสนใจในเรื่องการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซึ่งด าเนินการในเรื่องการประชาสัมพันธ์การให้ความรู้  สร้างความเข้าใจและสร้างจิตส านึกของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 อุปสรรค 
 การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ  และการขาด
ความใส่ใจในการลดภาวะโลกร้อน 
 

 ๕.  ด้านการบริหารจัดการ 

  ๕.๑   การพัฒนาองค์กร 

 จุดแข็ง  องค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดกลาง ประกอบด้วย
โครงสร้าง  ๒  ส่วน คือ สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีสถานท่ีและอาคารท่ี
ท าการเหมาะสมและเพียงพอ  มีการมอบหมายหน้าท่ีรับผิดชอบ  และพัฒนาบุคลากรโดยการเข้ารับการฝึกอบรม
อย่างต่อเนื่อง  อีกท้ังยังมีเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

 

 จุดอ่อน  หน่วยงานยังขาดแคลนจ านวนบุคลากรการท างานท่ีเข้มแข็ง  เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่
สมบูรณ์ 

  

 โอกาส  พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 
๖) พ.ศ. ๒๕๕๒  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๒  และระเบียบ กฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

  

 อุปสรรค  ระเบียบ  กฎหมาย  บางอย่างล้าสมัยและไม่ชัดเจน  การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่สอดคล้อง
กับความเจริญของโลกาภิวัตน์ และเทคโนโลยีใหม่ๆ  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

๔๖ 
๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 

ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนางิ้ว  เทคนิคท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล  โดยใช้เทคนิค  SWOT  Anlysis   และจัดล าดับความส าคัญของปัญหา  มี
เกณฑ์ท่ีจะใช้ส าหรับการจัดล าดับความส าคัญ ปริมาณปัญหา  ขนาดของกลุ่มคนท่ีได้รับประโยชน์  ความร้ายแรงและ
ความเร่งด่วน  ซึ่งสามารถประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้องกับปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนประกอบด้วยโอกาส และข้อจ ากัด ของปัญหาในแต่ละด้านของการพัฒนา ได้ดังนี้  

ปัจจัยภายนอก  

โอกาส (Opportunities) หมายถึง สถานการณ์และส่ิงแวดล้อมภายนอกท่ีมีลักษณะเกื้อกูลหรือสนับสนุน
ต่อแนวทางการพัฒนา  

- การวิเคราะห์โอกาสท่ีมีลักษณะเกื้อกูลและสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
งิ้ว   ดังนี้ 

๑.  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ ส่วนท่ี ๓ แนวนโยบายดานการบริหารราชการ 
แผนดิน มาตรา ๗๗ (๓) รัฐต้องกระจายอ านาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึง่ตนเองและตัดสินใจในกิจการของ
ท้องถิ่นได้เอง โดยค านึงถึงเจตนารมณ์ของประชาชน หมวด ๑๔ การปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา ๒๗๒ รัฐจะต้องให้
ความเป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น หน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะและมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในพื้นท่ี และมาตรา ๒๗๔ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งหลาย ย่อมมีความเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย 
การปกครอง การบริหาร การจัดบริการสาธารณะท่ีมีความหลากหลาย การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
และมีอ านาจหน้าท่ีของตนเองโดยเฉพาะ โดยต้องค านึงถึงความสอดคลองกับการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ 

๒.  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๔) ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าท่ีในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ในท้องถิ่น โดยสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
ตามแผนการกระจายอ านาจ ๖ ด้าน ท าให้มีโอกาสได้รับการจัดสรรท้ังงบประมาณ การฝึกอบรมความรู้ 

ศักยภาพของเจ้าหน้าท่ี และมีอ านาจหน้าท่ีในการควบคุม ดูแล ป้องกันและแก้ไขเพิ่มมากขึ้น ทาให้สามารถด าเนินการ
แก้ไขปัญหาความเร่งด่วนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓.  พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ท่ีสร้างความ
ต่ืนตัว และสร้างแรงขับเคล่ือนกระบวนการเข้ามามีส่วนร่วมภาคประชาชนและภาคบุคลากรผู้ปฏิบัติงานต้ังแต่การร่วม
คิด ร่วมตัดสินใจ และร่วมปฏิบัติ โดยก าหนดให้เป็นกลไกในการประเมินผลการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

๔.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔ ) ปรับเปล่ียนบริบทการ
พัฒนาและ ทิศทางการปรับตัวพร้อมรับการเปล่ียนแปลงโลกาภิวัตน์  โดยการขับเคล่ือนกระบวนการพัฒนา “ความ



รอบรู้” รอบคอบ สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมไทย และเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินชีวิต 

 
 
 
 
 

๔๗ 
 

๕.  กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มีนโยบายท่ีจะเปิดโอกาสให้มีการส่งตัวบุคลากรสังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เข้ารับการอบรม สัมมนา และพัฒนาความรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยมีหลายหลักสูตรท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อทุกต าแหน่ง 

๖.  มีการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในภาครัฐ เน้นประสิทธิภาพ ประหยัด เป็นธรรม โปร่งใส เปิดโอกาสให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมคิด ตัดสินใจ และร่วมรับผลประโยชน์ 
 

อุปสรรค (Threat) หมายถึง สถานการณ์และส่ิงแวดล้อมภายนอกท้องถิ่นที่มีลักษณะส่งผลให้เกิดความ
เสียหาย หรือมีผลด้านลบต่อการพัฒนา  

- การวิเคราะห์โอกาสท่ีมีลักษณะเกื้อกูลและสนับสนุนต่อแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
งิ้ว   ดังนี้ 
 ๑.  อบต.นางิ้ว ต้ังอยู่ในเขตพื้นท่ีเส่ียงต่อการระบาดของยาเสพติด และเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์การขนส่ง 

และส่ิงผิดกฎหมายอื่นๆ ผ่านต าบลนางิ้วเข้าสู่ตัวอ าเภอ และจังหวัดขอนแก่น 

 ๒.  ปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทาให้ครัวเรือนเกิดความไม่ปลอดภัย 

เส่ียงต่อภัยคุกคาม รวมทั้งความไม่มั่นคงในท่ีอยู่อาศัย 

 ๓.  ประชาชนในพื้นท่ีอพยพย้ายถ่ินหางานในพื้นท่ีอื่นๆ ประชาชนพื้นเดิมจึงไม่ได้อาศัยอยู่ในเขตพื้นท่ี มีผล

ต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๔.  ความต้องการของประชาชนบางโครงการ กิจกรรม มีแนวทางปฏิบัติท่ีไม่สอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย 

จึงเกิดความไม่พึงพอใจในการดาเนินงาน มีผลต่อความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

 ๕.  ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ขาดการวิเคราะห์ฤดูการความต้องของตลาดกับพืชผลการเกษตร 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

๔๘ 

ส่วนท่ี ๓ 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน งาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐาน 
การเศรษฐกิจ ๑.๑ อุตสาหกรรม

และการโยธา 
๑.๑.๑ งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและ
การโยธา 
๑.๑.๒  งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน 

กองช่าง 

๑.๒ การเกษตร ๑.๒.๑  งานส่งเสริม
การเกษตร 
๑.๒.๒  งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและป่าไม้ 

กองช่าง 

บริการชุมชน
และสังคม 

๑.๓ เคหะและ
ชุมชน 

๑.๓.๑  งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับเคหะและชุมชน 
๑.๓.๒  งานไฟฟ้าถนน 
๑.๓.๓  งานก าจัดขยะมูล
ฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ส านักปลัด 
กองช่าง 

๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิตและ
สังคม 

บริการชุมชน
และสังคม 

๒.๑ การศึกษา ๒.๑.๑ งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการศึกษา 
๒.๑.๒  งานระดับก่อนวัย
เรียนและประถมศึกษา 

กองการศึกษา 



๒.๒ สาธารณสุข ๒.๒.๑ งานบริการ
สาธารณสุข 

ส านักปลัด 

๒.๓  สังคม
สงเคราะห์ 

๒.๓.๑ งานสวัสดิการ
สังคมและสังคมสงเคราะห์ 

ส านักปลัด 

๒.๔ สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

๒.๔.๑ งานส่งเสริม
สนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน 

ส านักปลัด 

๒.๕  การศาสนา
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

๒.๕.๑ งานกีฬาและ
นันทนาการ 
๒.๕.๒ งานศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษา 

 

 

 

 

๔๙ 

 

ท่ี ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน งาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 
๓ ยุทธศาสตร์การบริหาร

จัดการทรัพยากร  
ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ยืน 

การเศรษฐกิจ ๓.๑ การเกษตร ๓.๑.๑  งานส่งเสริม
การเกษตร 
๓.๒.๒  งานอนุรักษ์แหล่ง
น้ าและป่าไม้ 

ส านักปลัด 

๔ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

๔.๑  การรักษา
ความสงบภายใน 

๔.๑.๑ งานบริหารท่ัวไป
เกี่ยวกับการรักษาความสงบ
ภายใน 
๔.๒.๑ งานป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

๕ ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการองค์กรและภาครัฐ 

บริหารงาน
ท่ัวไป 

๕.๑  บริหารงาน
ท่ัวไป 

๕.๑.๑  งานบริหารท่ัวไป 
๕.๑.๒  งานวางแผนสถิติ
และวิชาการ 
๕.๑.๓  งานบริหารงานคลัง 

ส านักปลัด 

 


