
~ ๑๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

สวนท่ี ๒ 
 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะตองติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนวา  มี
ความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แผนการบริหารราชการแผนดิน  ยุทธศาสตรประเทศ  
คานิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) 
ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตรการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  แผนพัฒนาตําบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและ
แหลงน้ํา)  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผูบริหาร  รวมท้ังปญหา 
ความตองการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตรดังกลาวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 
๑.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

เนื่องดวยในการจัดทําแผนพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  แตท้ังนี้  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ไดสิ้นสุดลงและการจัดทําแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี ๑๒  อยูระหวางการดําเนินการและยังไมประกาศใช แตไดกําหนดทิศทางของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒  เอาไวแลว  ซ่ึงทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ มีรายละเอียดดังนี้  

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

จะยังคงประสบสภาวะแวดลอมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงตางๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยงท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี ความทาทายของเทคโนโลยีใหมๆ การเขาสูสังคมผูสูงอายุ การ
เกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตางๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ของประเทศในปจจุบันท่ียังคงประสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแขงขัน 
คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เปนตน ทําใหการพัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ จึงจําเปนตอง
ยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสําคัญ ดังนี้  

(๑)  การนอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(๒)  คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม  
(๓)  การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ  
(๔)  การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 

โดยมีแนวทาง... 
 
 
 
 

แผนยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  พันธกิจ  จดุมุงหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร 



~ ๑๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 
๑)  การยกระดับศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
๒)  การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสรางสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
๓)  การลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม 
๔)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง 
๕)  การสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
๖)  การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

๒.  แผนการบริหารราชการแผนดิน   
รัฐบาลมีนโยบายท่ีจะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสูการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ

ประชาชน  เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษสิทธิของตนไดเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังจะมุง
เพ่ิมประสิทธิภาพ  สรางความโปรงใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผนดินและการใหบริการประชาชน  
ท้ังนี้  เพ่ือสรางความเปนธรรมในสังคมและเอ้ือตอการพัฒนาประเทศท้ังในปจจุบันและอนาคต  ซ่ึงนโยบายการ
บริหารราชการแผนดินท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 
 นโยบายท่ี  ๑  นโยบายเรงดวนท่ีจะเริ่มดําเนินการในปแรก     
 นโยบายท่ี  ๒  นโยบายความม่ันคงแหงรัฐ     
 นโยบายท่ี  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายท่ี  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายท่ี  ๕  ท่ีดิน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม      

นโยบายท่ี  ๖  วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายท่ี  ๗  การตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ     

นโยบายท่ี  ๘  การบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  
  

๓.  ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)   
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) จัดทําข้ึนจากการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหนาระดับปลัดกระทรวง

หรือเทียบเทา วาระพิเศษ  เม่ือวันท่ี ๑๓ ตุลาคม  ๒๕๕๕  ณ โรงแรมเชอราตัน พัทยา จังหวัดเพ่ือรวมกันวาง
ยุทธศาสตร วิสัยทัศน เปาหมายและแนวทางในการทํางานรวมกันในปงบ  ๒๕๕๖ และเปนกรอบ ในการจัดทํา
งบประมาณป  ๒๕๕๗  ตลอดจนแลกเปลี่ยนความเห็นเก่ียวกับภาพรวมของการทํางานท่ีผานมา ซ่ึงเดิมประกอบดวย 
๔ ยุทธศาสตร ๒๘ ประเด็นหลัก ๕๖ แนวทางการดําเนินการ รวมท้ังไดมีการบูรณาการ รวมกับยุทธศาสตรการเขาสู
ประชาคมอาเซียน (ASEAN Strategy) จากการประชุมเชิงปฏิบัติการการเขาสูประชา อาเซียน ป ๒๕๕๘ ครั้งท่ี ๒ 
เม่ือวันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ หองประชุม ๕๐๑ตึกบัญชาการ ทําเนียบ เพ่ือเตรียมความพรอมของหนวยงานท่ี
เก่ียวของในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซ่ึงเดิมประกอบดวย ๘ ยุทธศาสตร โดยหลังจากการบูรณาการเปน
ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ๓๐ ประเด็นหลัก ๗๙ แนวทางการดําเนินการ 
เพ่ือเปนกรอบการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้    

วิสัยทัศน... 
 
 
 
 
 



~ ๑๘ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

วิสัยทัศน     
“ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขงขัน คนไทยอยูดีกินดี มีสุขและเปนธรรม”   

หลักการของยุทธศาสตร    
“ตอยอดรายไดจากฐานเดิม  สรางรายไดจากโอกาสใหม  สมดุล  และการพัฒนาอยางย่ังยืน”    

วัตถุประสงค  
๑)  รักษาฐานรายไดเดิม และสรางรายไดใหม     
๒)  เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการผลิต (ตองผลิตสินคาไดเร็วกวาปจจุบัน)     
๓)  ลดตนทุนใหกับธุรกิจ (ดวยการลดตนทุนคาขนสงและโลจิสติกส)     

เปาหมายเชิงยุทธศาสตร     
๑)  การเพ่ิมรายไดจากฐานเดิม    
๒)  การสรางรายไดจากโอกาสใหม     
๓)  การลดรายจาย     
๔)  การเพ่ิมประสิทธิภาพในการแขงขัน    

ยุทธศาสตร  ประกอบดวย ๔  ยุทธศาสตร ดังนี้ 
ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 

๒๐ แนวทางการดําเนินการ    
ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 

ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   
ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal process) 

ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 
 

๔.  คานิยมหลักของคนไทย   
คานิยมหลักของคนไทย เพ่ือสรางสรรคประเทศไทยใหเขมแข็ง  มีท้ังหมด ๑๒ ประการ  ดังนี้ 
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  ซ่ึงเปนสถาบันหลักของชาติในปจจุบัน 
๒)  ซ่ือสัตย  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม 
๓)  กตัญู  ตอพอแม  ผูปกครอง  ครูบาอาจารย 
๔)  ใฝหาความรู  หม่ันศึกษา  เลาเรียน  ทางตรงและทางออม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)  มีศีลธรรม  รักษาความสัตย  หวังดีตอผูอ่ืน  เผื่อแผและแบงปน 
๗)  เขาใจ  เรียนรู  การเปนประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ 

๙)  มีสติ... 
 
 
 
 
 
 



~ ๑๙ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

๙)  มีสติ  รูตัว  รูคิด  รูทํา  รูปฏิบัติ ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
๑๐) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน  มีไวพอกินพอใช  ถาเหลือก็แจกจาย จําหนาย  และขยายกิจการ เม่ือมี
ความพรอมโดยภูมิคุมกันท่ีดี 

๑๑) มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ําหรือกิเลส มีความละอาย เกรงกลัวตอ
บาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม  และตอชาติ  มากกวาผลประโยชนของตนเอง 
 
๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดกําหนดนโยบายหรือยุทธศาสตรประชารัฐข้ึนเพ่ือเปน

แนวนโยบายในการสรางความสามัคคีรวมพลังของผูคนในสังคมไทยโดยไมแยกฝกแยกฝายและไมกันใครออกไปจาก
สังคมอีกท้ังยังเปนสานึกและหนาท่ีท่ีคนไทยทุกคนจะตองรวมมือกันในการปกปองแผนดินแมจากภยันตรายท้ังปวง
และรวมกันพัฒนาชุมชนทองถ่ินและประเทศชาติใหเจริญกาวหนาม่ันคงและยั่งยืน ประสานพลังการสรางชาติท่ีตอง
เติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความ
รวมมือรวมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือรวมแกปญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติท่ีเกิดข้ึน
เพราะวา ประชารัฐ เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือขาย โยงใยสัมพันธกัน
เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนเปนแนวทางการบริหารราชการแผนดินยุคปจจุบันท่ีเกิดจากการหลอหลอม
รวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมูเหลา เห็นไดจาก เพลงชาติไทยซ่ึงมีใจความวา “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อ
ไทยเปนประชารัฐไผทของไทยทุกสวนอยูดํารงคงไวไดท้ังมวลดวยไทยลวนหมายรักสามัคคี...” 

๕.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ  จันทรโอชา   
       ประกอบดวยนโยบาย  ๑๑  ดาน  ดังนี้ 

๑)  การปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย 
๒)  การรักษาความม่ันคงของรัฐบาลและการตางประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และการสรางโอกาสเขาถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการดานสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนาและ

นวัตกรรม 
๙)  การรักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากรและการสรางสมดุลระหวางการอนุรักษกับการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน 
 

๑๐)  การสงเสริม... 
 
 
 
 



~ ๒๐ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

๑๐)  การสงเสริมการบริหารราชการแผนดินท่ีมีธรรมาภิบาล และการปองกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๕.๓  ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  

๑)  การแกไข ปญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผูผลิต ผูคาผูมี
อิทธิพล และผูประพฤติมิชอบโดยบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแนวนโยบายของ
รัฐบาล/คสช. ไปปรับใชตามอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

๑.๑)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหนวยดําเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผูผลิตผูคา ผูนําเขา และสงออกรวมท้ังผูสมคบและสนับสนุนชวยเหลือใหไดผลอยางจริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ีดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายวา
ดวยสถานบริการท่ีพักอาศัยเชิงพาณิชยสถานท่ี  ท่ีจัดใหมีการเลนบิลเลียด สนุกเกอร รวมท้ังโรงงานตามกฎหมายวา
ดวยโรงงานและสถานประกอบการมิใหเจาของหรือผูประกอบการปลอยปละละเลยใหมีการซุกซอนหรือคายาเสพติด
หากพบใหดําเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน สงเสริม หนวยงานท่ี รับผิดชอบนําผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา
โดยทันที และติดตามดูแลใหความชวยเหลือใหสามารถกลับมามีชีวิตอยางปกติสุข 

๑.๔)  ดําเนินการลงโทษเจาหนาท่ีรัฐท่ีมีสวนเก่ียวของกับยาเสพติด (ขาราชการองคการ
บริหารสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานสวนตําบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจางประจําและพนักงานจาง) ท้ังนี้ 
ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ยึดหลัก ผูเสพคือผูปวยท่ีตองไดรับการบําบัดรักษาใหกลับมาเปนคนดีของสังคม พรอม
ท้ังมีกลไกติดตามชวยเหลือ อยางเปนระบบ ดําเนินการ อยางจริงจังในการปองกันปญหาดวยการแสวงหาความ
รวมมือเชิงรุกกับองคกรภาครัฐตางๆ ในการควบคุมและสกัดก้ันยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด 
ท่ีลักลอบเขาสูประเทศภายใตการบริหารจัดการอยางบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมท้ังดําเนินการปองกันกลุมเสี่ยง
และประชาชนท่ัวไปไมใหเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติดดวยการรวมพลังทุกภาคสวนเปนพลังแผนดินในการตอสูกับยา
เสพติด 

๒)  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสราง จิตสานึกและคานิยมใหกับเจาหนาท่ีของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการ

ปฏิบัติหนาท่ีการปลูกจิตสานึกคานิยมคุณธรรมจริยธรรมและสรางวินัยแกทุกภาคสวน รวมรวมพลังแผนดินปองกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงใหถือปฏิบัติตามคาสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ปองกันและแกไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันท่ี ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และกําหนดแนวทางการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินดังนี้ 

๒.๑)  ทําการสํารวจ  ศึกษารูปแบบการกระ ทําผิดในอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานท่ี
เกิดหรือนาจะเกิดสมํ่าเสมอกระบวนการข้ันตอนใดท่ีนาจะเกิดการทุจริต ตําแหนงหรือตัวเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบและ
วิธีการกระทําผิด 

๒.๒)  กําหนดแนวทางวิธีการแกไขลดโอกาสและปองกันการทุจริตในทุกข้ันตอนท่ีมีความ
เสี่ยง 

๒.๓)  กําหนด... 
 
 
 



~ ๒๑ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

๒.๓)  กําหนดวิธีดําเนินการท่ีสามารถปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางจริงจังกับการ
กระทาผิดท่ีปรากฏเห็นเปนท่ีประจักษอยูโดยท่ัวไปท่ีทาใหประชาชนมีความรูสึกวาเจาหนาท่ีไมดําเนินการใดๆเพราะ
รับผลประโยชน 

๒.๔)  สํารวจและจัดทําขอมูลการกระทําผิดท่ีเห็นเปนท่ีประจักษในพ้ืนท่ีของแตละ
หนวยงานพรอมท้ังระบุตัวเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดทําขอมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีไดรับงานจัดซ้ือจัดจางยอนหลัง  ๕  ป 
๒.๖)  จัดทําขอมูลเรื่องท่ีหนวยงานรองทุกขตอพนักงานสอบสวน ดําเนินคดีกับผูกระ ทําผิด

ตามอํานาจหนาท่ีของหนวยงานนั้นและยังอยูระหวางการสอบสวนใหนาแนวทางดังกลาวมาจัดทํายุทธศาสตรหรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือเปนมาตรการปองกันและแกไขปญหา
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

 
๖.  ยุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ 

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑ (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย  สุรินทร)  ระยะ 
๔ ป  พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๑ (ฉบับทบทวน)  ไดจักทําข้ึนบนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน  
ท้ังภาคราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคกรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมท้ัง  ๔  จังหวัด  ทุก
ข้ันตอน  ต้ังแตการรวบรวมและจัดทําขอมูลการประเมินศักยภาพของกลุมจังหวัด การกําหนดตําแหนงทาง
ยุทธศาสตร  วิสัยทัศน  เปาประสงครวม กลยุทธ  ตัวชี้วัด  แผนงานและโครงการ  
 จากการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน  กลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ๑  จึงไดกําหนด
ตําแหนงทางยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในอนาคต  คือ  

๑)  เปนศูนยกลางเกษตรอุตสาหกรรมและพลังงานทดแทนท่ีสําคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
๒)  เปนแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ  อารยะธรรมและไหม 
๓)  เปนศูนยกลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic  กระจายสินคาในภูมิภาคและการคาขายชายแดน 
๔)  เปนแหลงทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร  :  ประกอบดวย ๔ ยุทธศาสตร ดังนี้     

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากประเทศ
รายไดปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบดวย ๙ ประเด็นหลัก ๓๓ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๒  :  การลดความเหลื่อมล้ํา (Inclusive Growth) ประกอบดวย ๘ ประเด็นหลัก 
๒๐ แนวทางการดําเนินการ    

ยุทธศาสตรท่ี  ๓  :  การเติบโตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (Green Growth) ประกอบดวย  ๕ 
ประเด็นหลัก  ๑๑  แนวทางการดําเนินการ   

ยุทธศาสตรท่ี  ๔  :  การสรางความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 
ประกอบดวย  ๘ ประเด็นหลัก  ๑๕ แนวทางการดําเนินการ 

 
 

๗.  ยุทธศาสตร... 
 
 
 
 
 



~ ๒๒ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

๗.  ยุทธศาสตรการพัฒนาจงัหวัดนครราชสีมา 
แผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ป (พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐)  
วิสัยทัศน  “โคราช  เมืองหลวงแหงภาคอีสาน” 
เปาประสงครวม 

๑)  พัฒนาจังหวัดนครราชสีมาเปนเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ือมุงสู
เมืองท่ีนาอยู 

๒)  พัฒนาสังคมอยางท่ัวถึงและยั่งยืน 
๓)  พัฒนาระบบโครงขายคมนาคมขนสง  พลังงานสะอาด และศูนยกระจายสินคารองรับความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
๔)  พัฒนาสินคาเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุงสูครัวโลก   
๕)  เสริมสรางอุตสาหกรรมสะอาดและการทองเท่ียวสีเขียว 

ประเด็นยุทธศาสตร 
  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  พัฒนาปจจัยแวดลอมทางการแขงขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยง
หวงโซ อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสูครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 
  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  พัฒนาระบบโลจิสติกสและการคาเพ่ือเปนศูนยกลางความเจริญของภาคอีสาน
และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  พัฒนาคุณศักยภาพภาพการทองเท่ียว และผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือสรางและ
กระจายรายไดสูประชาชนในพ้ืนท่ี 

ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  พัฒนาสังคมคุณภาพท่ีท่ัวถึงและยั่งยืนเพ่ือสูการเปนเมืองนาอยู 
  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมและการบริหารจัดการน้ําอยาง
บูรณาการ 
  ยุทธศาสตรท่ี  ๑  :  สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความม่ันคงของบานเมือง 
 
๘.  ยุทธศาสตรการพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดนครราชสีมา 

๘.๑  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสานตอแนวทางพระราชดําริ 
๑)  ประสานและบริหารจัดการน้ํา ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เม่ือป 

๒๕๓๘ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาอุทกภัยอยางเปนระบบ 
๒)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสรางแหลงน้ํา  สงวนและเก็บกักน้ําเพ่ือการเกษตร เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภครวมท้ังวางโครงการเพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมและน้ําแลง 
๓)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

๘.๒  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
๑)  สงเสริมและพัฒนาดานการศึกษา ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 
๒)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรดานการศึกษา (ครู  บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน) ใหเปนผูมี

คุณภาพ  มีทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
๓)  สนับสนุน... 

 
 
 
 



~ ๒๓ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

๓)  สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา เปน
เครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

๔)  สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและสงเสริม
ใหประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียนในทุกดาน 

๕)  สงเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
๘.๓  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาเกษตรกร 

๑)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพ  สงเสริมใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม  
เกิดพันธุพืชใหมๆ ท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน  โดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับ
หนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๒)  ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมมูลคาผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ   มี
มาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท่ังภาครัฐและเอกชน 

๓)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบ
เกาใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

๔)  สงเสริมสนับสนุนการถนอมอาหารและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพ     นํา
เครื่องจักรและเทคโนโลยีใหมๆ มาใช เพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคาและปริมาณสินคาคุณภาพในทองถ่ิน สงเสริมการกระจาย
สินคาไปสูท้ังภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๕)  สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๖)  สงเสริมประชาชนในทองถ่ินใหมีการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจําหนวยและเพ่ือ
การอนุรักษ โดยขอความรวมมือและใหความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

๘.๔  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสังคม 
๑)  สงเสริมและพัฒนาบทบาทของผูนําชุมชน  คณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพ่ือเปน

ผูนําการพัฒนาชุมชนและทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ 
๒)  สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 
๓)  สงเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผูสูงอายุ  ผูพิการและ

ผูดอยโอกาส  ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
๔)  สงเสริม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานทองถ่ิน  เพ่ือเตรียมยกระดับ

เขาสูประชาคมอาเซียน  
๕)  ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพ่ือปองกันและ

ใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและการจําหนวยยาเสพติดในทุกระดับ 
๖)  ดําเนินการโครงการ เพ่ือใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา  อุปสรรค และความตองการ

ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
๗)  สงเสริม... 

 
 
 
 
 
 



~ ๒๔ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

๗)  สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม รวมท้ัง
จัดสรางหอเกียรติ (Hall of fame) เพ่ือประกาศเกียรติคุณ  ผูมีคณูปการและสรางชื่อเสียงใหแกจังหวัดนครราชสีมา  

๘.๕  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาสาธารณสุข 
๑)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนและเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุข

หมูบาน(อสม.) 
๒)  สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในระดับตําบล  หมูบานและชุมชนท่ีมี

คุณภาพและมาตรฐาน  เพ่ือใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี  ท่ัวถึงและทันเหตุการณ   โดยรวมมือกับโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลและหนวยงานหรือองคกรท่ีเก่ียวของ 

๓)  สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมูบานและชุมชนใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยให
การเรียนรูการดูแลสุขภาพ การออกกําลังกายการปองกันโรค การใชยาอยางถูกตองการรับประทานอาหารท่ีมี
ประโยชนและการเขารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

๘.๖  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
๑)  สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานใหสอดคลองกับ

ความจําเปนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 
๒)  กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 
 ๓)  ประสาน  สนับสนุน  รวมมือกับสวนราชการ  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือเครื่องจักกล  ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมีความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน 
 ๔)  ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให

ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 
๕)  ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสงในจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือแกไขปญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเปนระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 
๘.๗  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

๑)  พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช  เพ่ือการอนุรักษ  สืบสานตอและเชื่อมโยงสูกิจกรรมการทองเท่ียว 

๒)  พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม  รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียว  
และสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ  เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ  และสรางรายไดจากการทองเท่ียวของจังหวัดนครราชสีมา
เพ่ิมข้ึน 

๓)  สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว  และสรางเครือขาย  เพ่ือ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ  โดยการจับคูธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ังภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

๔)  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ  ตั้งแตระดับ
หมูบานจนถึงระดับจังหวัด  รวมถึงการสรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ 

๗.๘  ยุทธศาสตร... 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๕ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

๘.๘  ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
๑)  ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงาน เพ่ือใหรองรับการปฏิบัติภารกิจ หนาท่ี ตามท่ีกฎหมาย

กําหนดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังนี้ รวมถึงการสรางความสัมพันธและ
แลกเปลี่ยนความรูและทัศนคติในดานตางๆ กับองคกรปกครองทองถ่ินในประชาคมอาเซียน และของประเทศตางๆ 
ในโลก 

๒)  นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร  เพ่ือใหบริการกับประชาชนใหสะดวก  
รวดเร็ว  แมนยํา  โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน  ผูรับบริการเปนสําคัญ 

๓)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ใหไดรับการศึกษา อบรม การทําวิจัย เพ่ิมพูนความรู เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและรวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

๔)  บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด แกประชาชนในองคการบริหารสวนตําบล 

๕)  เปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและความตองการของ
ประชาชนในการพัฒนาตําบล 

๖)  เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
๘.๙  ยุทธศาสตรดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

๑)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติและภัยพิบัติตางๆ 
๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  หนวยงาน  มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ี

เก่ียวของในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัยและการชวยเหลือผูประสบภัย 
๓)  สงเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชนและสถานท่ีสําคัญ  เพ่ือสราง

ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
๔)  สนับสนุนการฝกอบรมจัดตั้งและอบรมฟนฟูตํารวจบานและอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 

(อปพร.)  เพ่ือเปนกําลังสนับสนุนเจาหนาท่ีรัฐและดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน 
๘.๑๐  ยุทธศาสตรดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

๑)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ภาคเอกชน  ใน
การพัฒนาฟนฟูและอนุรักษธรรมชาติ  สิ่งแวดลอม  แหลงน้ํา  ลุมน้ําลําคลองและปาไมใหมีความอุดมสมบูรณ 

๒)  สงเสริม  สนับสนุนและรวมมือกับสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคเอกชน  ใน
การรณรงคสรางจิตสํานึก  เพ่ือปองกันและแกไขปญหามลพิษและปญหาสิ่งแวดลอมของชุมชนทองถ่ินทุกระดับ   

๓)  สงเสริม  สนับสนุนและสรางความรวมมือกับสวนราชการท่ีเก่ียวของ  องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในการจัดทําระบบกําจัดขยะรวม  เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอยางเปนระบบ 

 
 

๙.  ยุทธศาสตร... 
 
 
 
 
 
 
 



~ ๒๖ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

9. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 9.๑ วิสัยทัศน 

องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ไดกําหนดวิสัยทัศน (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณในอุดมคติ  
ซ่ึงเปนจุดมุงหมายความคาดหวังท่ีตองการใหเกิดข้ึนในอนาคตขางหนา ซ่ึงจะสามารถสะทอนถึงสภาพการณของ
ทองถ่ินในอนาคตอยางรอบดาน  ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมดานตางๆ จึงไดกําหนดวิสัยทัศน  
คาดหวังท่ีจะใหเกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

“วิสัยทัศนการพัฒนา องคการบริหารสวนตําบลกุดจอก คือ 
 
 
 
 
 
พันธกิจ 

1. กอสรางและปรับปรุงระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภครวมถึงการบริการสาธารณะตางๆ 
ภายในตําบลกุดจอก ใหไดรับมาตรฐานและเพียงพอตอความตองการของประชาชน 

2. ดูแลรักษาความสะอาดในหมูบานและตําบล จัดใหมีการดูแลรักษาสภาพแหลงน้ํา ถนน รวมถึง
การอนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอม 

3. สงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
4. สงเสริมการศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
5. พัฒนาระบบการศึกษา สงเสริมการเรียนรูเพ่ือการอนุรักษ สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี รูรัก

สามัคคีและภูมปญญาทองถ่ิน 
6. สงเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ 
7. สงเสริมและพัฒนาศักยภาพของประชาชน เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียงและการมีสวนรวม 
8. สงเสริมการพัฒนาอาชีพดานการเกษตร 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1.  จัดใหมีระบบคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตาง ๆ เพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน รองรับการยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของประชาชน 
2.  จัดใหมีการดําเนินการพัฒนาหมูบาน/ชุมชน ทําความสะอาดในแตละหมูบาน ดูแลแหลงน้ํา 
ถนน และการอนุรักษธรรมชาติ 
3.  ประชาชนไดรับการพัฒนาศักยภาพ เรียนรูหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถ่ิน 
4. ประชาชนไดรวมกันสงเสริมอนุรักษศาสนา ประพฤติปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม 
5.  ประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับการศึกษา โดยเทาเทียมกัน 
6.  สงเสริมกิจกรรมดานกีฬา นันทนาการ 
7.  ประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
8.  ประชาชนไดพัฒนา ดานอาชีพเกษตรกรรม  

ยุทธศาสตรการพัฒนา 
 1. ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และดูแล รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
 แนวทางการพัฒนา 

1.1 กอสราง ปรับปรุงหรือซอมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

“บานเมืองนาอยู  รู รักสามัคคี อยูอยางเศรษฐกิจพอเพียง”  



~ ๒๗ ~ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกุดจอก  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
รอบเดือนตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหวางเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) 

1.2 สงเสริมการสรางจิตสํานึกและการมีสวนรวมดูแล รักษา อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

2. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของประชาชน 
แนวทางการพัฒนา 
 2.1 สงเสริมและจัดใหมีระบบสังคมสงเคราะห ระบบสวัสดิการและพิทักษเด็ก เยาวชน 
ผูดอยโอกาส คนพิการ และผูสูงอายุ 
 2.2 เสริมสรางสุขภาพและการปองกันโรค 

2.3 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
2.4 จัดสวัสดิการใหประชาชน เพ่ือหางไกลยาเสพติด 
2.5 จัดระบบสวัสดิการภาคประชาชน 

3. ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุงการศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปญญาทองถิ่น 
แนวทางการพัฒนา 
 3.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 
 3.2 สงเสริมบํารุงศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
 3.3 จัดใหมีและบํารุงสถานท่ีประชุม การกีฬา และนันทนาการ 
 3.4 สงเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย และการมีสวนรวมของประชาชน 
4.  ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพประชาชน 

4.1 สงเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
 

 หนวยงานรับผิดชอบหลัก  

ลําดับท่ี ยุทธศาสตร หนวยงานรับผิดชอบหลัก 
1 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน และดูแล 

รักษา ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 
1.กองชาง 
 

2 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
 

1.สํานักปลัด 
2. กองคลัง 
 

3 ยุทธศาสตรสงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บํารุง
การศาสนา สืบสานวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปญญา
ทองถิ่น 

1.สํานักปลัด 
2.กองการศึกษา 
 

4 ยุทธศาสตรสงเสริมดานเศรษฐกิจและการพัฒนาอาชีพ
ประชาชน 

1.กองสวัสดิการสังคม 

 
 

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


