
 
 

แผนพัฒนาทองถ่ิน 4 ป 
(พ.ศ.2561- 2564) 

ขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสมีา 
-------------------------------------------- 

สวนที่  1    สภาพทั่วไปและขอมูลพ้ืนฐาน 
1.ดานกายภาพ 
ประวัติความเปนมา  
                       ตําบลคางพลูเปนตําบลท่ีต้ังมานานหลายสิบปแลว  เมื่อกอนตําบลคางพลูนับวา
เปนตําบลท่ีใหญตําบลหนึ่งของอําเภอโนนไทย ตอมาจึงไดแยกออกมาเปน 2 ตําบล คือ ตําบลคางพลู 
และ ตําบลบานวัง ไดเดิมมีฐานะเปนสภาตําบลคางพลู และไดยกฐานะเปนองคการบริหารสวนตําบล
คางพลู  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันท่ี 16 ธันวาคม 2539  ซึ่งประกาศในราชกิจา
นุเบกษา  ฉบับประกาศท่ัวไป เลม 113 ตอนพิเศษ 52 ง ลงวันท่ี 25 ธันวาคม 2539  นับถึง
ปจจุบันมีอายุ 16 ป  
 
ท่ีต้ัง  
    องคการบริหารสวนตําบลคางพลู ต้ังอยูทิศตะวันตกเฉียงใตของอําเภอโนนไทย 
ระยะทางจากอําเภอโนนไทยถึงองคการบริหารสวนตําบลคางพลู 13 กิโลเมตร ท่ีทําการต้ังอยูบน
ท่ีดินสาธารณประโยชนบึงโหงงนอย  บานคางพลูใต หมูท่ี 3 ตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัด
นครราชสีมา  
อาณาเขต 

ตําบลคางพลูมีอาณาเขตติดตอกับตําบลตางๆ ดังนี ้

ทิศเหนือ    ติดกับเขตเทศบาลตําบลบัลลังก และ องคการบริหารสวนตําบล
    สายออ 

ทิศตะวันออก  ติดกับเขตองคการบริหารสวนตําบลตําบลโนนไทย และ  

องคการบริหารสวนตําบลสําโรง 

ทิศใต   ติดกับเขตองคการบริหารสวนตําบลตําบลพันดุง อําเภอขามทะเล
    สอ 

ทิศตะวันตก  ติดกับเขตองคการบริหารสวนตําบลบานวัง 
 

เนื้อท่ี 

                  พ ื้น ท ี่ต ํา บ ล ค า ง พ ล ูม ีเ น ื้อ ท ี่ป ร ะ ม า ณ   5 8 .7 3  ต า ร า ง ก ิโ ล เ ม ต ร  ห ร ือ ค ิด เ ป น จ ํา น ว น  
3 6 ,7 0 6  ไ ร  



 
 

ภูมิประเทศ 

                       สภาพพื้นท่ีท่ัวไปเปนท่ีราบสูง สภาพดินท่ัวไปเปนดินรวนปนทรายเก็บความชุมช้ืน
ไดนอย ความอุดมสมบูรณของดินตํ่ามีเกลือข้ึนอยูท่ัวไป 

2.ดานการเมือง/การปกครอง 
องคการบริหารสวนตําบลคางพลู แบงการปกครองเปน  10   หมูบาน  คือ  
หมู 1   บานคางพลูเหนือ 
หมู 2   บานซิน 
หมู 3   บานคางพลูใต 
หมู 4   บานหนองราง 
หมู 5   บานหนองเขวา 
หมู 6   บานกะพี ้
หมู 7   บานหนองตาล 
หมู 8   บานหนองบัว 
หมู 9   บานโนนหินขาว 
หมู 10 บานคางพลูกลาง   

3.ประชากร 

ตารางแสดงจํานวนครัวเรือนและประชากร 
องคการบริหารสวนตําบลคางพลู อําเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน  2559 
ท่ี บาน ชาย หญิง รวม 
1 หมู 1   บานคางพลูเหนือ 341 313 654 
2 หมู 2   บานซิน 312 347 659 
3 หมู 3   บานคางพลูใต 403 431 834 
4 หมู 4   บานหนองราง 390 411 801 
5 หมู 5   บานหนองเขวา 241 261 502 
6 หมู 6   บานกะพี ้ 309 322 631 
7 หมู 7   บานหนองตาล 200 207 407 
8 หมู 8   บานหนองบัว 106 109 215 
9 หมู 9   บานโนนหินขาว 233 206 439 
10 หมู 10 บานคางพลูกลาง   131 117 248 

รวม 2,666 2,724 5,390 
รอยละ 49.46 50.54 100 

ตําบลคางพลูมีจํานวนประชากรท้ังส้ิน  5,390  คน   บานคางพลูใต  เปนหมูบานท่ีมีประชากรมาก
ท่ีสุด คือ มี 834  คน   สวนหมูบานท่ีมีจํานวนประชากรนอยท่ีสุดคือบานหนองบัวหมู 8   มี



 
 

ประชากร  รวม 215 คน  สายสัมพันธของคนในสังคม / ความขัดแยง (ครอบครัว,ภายในหมูบาน,
ภายนอกหมูบาน) 
              ตําบลคางพลูในสังคมของคนสวนใหญ จะมีความสัมพันธกันในระบบเครือญาติและระบบ
สังคมครอบครัวจะเปนครอบครัวใหญ จะมีท้ังพอ แม ลูก หลาน ตา ยาย   อยูในครอบครัวเครือญาติ 
ซึ่งจะสังเกตไดจากนามสกุลท่ีใช จะมีการขยายหรือแยกครอบครัวไปต้ังบานเรือนอยู ก็ยังคงมี
ความสัมพันธกันรวมท้ังภายนอกหมูบานดวย โดยฐานใหญจะนับถือกันตามระบบเครือญาติ 
4.สภาพสังคม 

- ดานการศึกษาองคการบริหารสวนตําบลคางพลู มีสถานศึกษา  7 แห ง คือ  
โรงเรียนบานซินหนองเขวา โรงเรียนบานคางพลู โรงเรียนกะพี้ โรงเรียนวัดหนองราง สังกัด สํานักงาน
พื้นท่ีเขตการศึกษานครราชสีมา เขต 2 และศูนยพัฒนาเด็กเล็กศูนยฯบานคางพลู  ศูนยพัฒนาเด็ก
ศูนยฯบานซิน ฯ ศูนยพัฒนาเด็กศูนยฯหนองราง 

- หมูบาน    จํานวน   10   หมูบาน   จํานวน   1227   หลังคาเรือน 
- ศาสนา  ประชากรในเขตตําบลท้ังหมด นับถือศาสนาพุทธ ซึ่งจะเห็นไดวาทุกหมูบานในเขต

ตําบลคางพลู จะมีวัดหมูบาน ซึ่งตําบลคางพลูมีวัดท้ังหมด   8  วัด 1 สํานักสงฆ 
1. วัดคางพลูเหนือ  ครอบคลุมพื้นท่ี บานคางพลูเหนือ  หมู 1 
2. วัดบานซิน  ครอบคลุมพื้นท่ี บานซิน  หมู 2 
3. วัดคางพลูใต  ครอบคลุมพื้นท่ีบานคางพลูใต  หมู 3 
4. วัดหนองราง  ครอบคลุมพื้นท่ีบานหนองราง   หมู 4   บานหนองบัว และ หมู 8 
5. วัดหนองเขวา  ครอบคลุมพื้นท่ีบานหนองเขวา  หมู 5 
6. วัดกะพี้  ครอบคลุมพื้นท่ีบานกะพี้  หมู 6 
7. วัดหนองตาล  ครอบคลุมพื้นท่ีบานหนองตาล  หมู 7 
8. วัดโนนหินขาว ครอบคลุมพื้นท่ีบานโนนหินขาว  หมู 9 
สํานักสงฆคางพลูกลาง ครอบคลุมพื้นท่ี บานคางพลูกลาง  หมู 10 
- การคมนาคมติดตอระหวางอําเภอและจังหวัด ประกอบไปดวย 
 ทางหลวงแผนดินหมายเลข 2068 ถนนลาดยางสายโนนไทย  -   หนองสรวง   ตัด

ผาน ซึ่งหมูบานท่ีอยูติดถนนลาดยาง คือ หมูท่ี 1, 3 และหมูท่ี 10 การคมนาคมสะดวก และจะมี
ถนนลาดยางจากบานคางพลูใต หมูท่ี 3 ไปบานหนองราง หมูท่ี 4 และบานหนองบัว หมูท่ี 8 แต
ระยะทางจากบานหนองบัว หมูท่ี 8 บานกะพี้ หมูท่ี 6 จะเปนถนนลูกรัง และจะมีถนนลาดยางจาก
บานสําโรง ตําบลสําโรง ไปบานซิน หมูท่ี 2 และบานซิน หมูท่ี 2 ไป บานหนองตาลหมูท่ี 7  เปน
ระยะทาง 1 กิโลเมตร 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน    องคการบริหารสวนตําบลคางพลู มีเวรยามทองถ่ิน  
1  แหง  ดูแลความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

- รถยนตบรรทุกน้ําเอนกประสงคขนาด 4,000 ลิตร  จํานวน   1     คัน 
- รถกูชีพ EMS                          จํานวน      1     คัน   
- เจาหนาท่ีปองกันและบรรเทาสาธารณภัย    จํานวน     1   คน 



 
 

- อปพร.      จํานวน         125  คน 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 
มีสถานบริการทางสาธารณสุขของรัฐ  จํานวน  1  แหง  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจํา

ตําบล ใหบริการกับประชาชน 
 6.ระบบเศรษฐกิจ 

องคการบริหารสวนตําบลคางพลู ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพดานพาณิชยกรรม 
เกษตรกรรม และรับจาง  

7.เศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน (ดานการเกษตรและแหลงน้ํา) 
การเกษตรกรรม  ในเขตองคการบริหารสวนตําบลคางพลู ประชาชนประกอบอาชีพ

เกษตรกรรมตามลําหวยลําเชียงไกร ซึ่งเปนแหลงน้ําดานการเกษตรกรรม และอาศัยน้ําฝนตามฤดู  
8.ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ประชาชนท่ีอาศัยอยูในเขตองคการบริหารสวนตําบลคางพลู มีงาน
ประเพณีท่ีจัดเปนประจํา คือ 

- เดือนมกราคม ทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม 
- เดือนเมษายน รดน้ําดําหัวผูแกผูเฒา 
- เดือนกรกฎาคม งานแหเทียนเขาพรรษา 
- เดือนพฤศจิกายน งานลอยกระทง 
- เดือนธันวาคม งานสงทายปเกาตอนรับปใหม  

9.ทรัพยากรธรรมชาติ 
  แหลงน้ําธรรมชาติ 
ท่ี แหลงน้ําธรรมชาติ ท่ีต้ัง จํานวน 

(ไร) 
หมายเหตุ 

1 บึงหนองบัว ม.8 190 มีนํ้าตลอดป ใชในการอุปโภคบริโภค/แหลงประมง 

2 คางพลูเหนือ ม.1 80 มีนํ้าตลอดป ใชในการอุปโภคบริโภค/แหลงประมง/เกษตร 

3 โหงงนอย ม.3 130 มีนํ้าตลอดป ใชเปนแหลงนํ้าสํารอง/แหลงประมง 

4 โหงงใหญ ม.3 100 สภาพต้ืนเขิน ใชในการเลี้ยงสัตว /แหลงประมง/เกษตร 

5 บึงหนองไทร ม.6 80 มีนํ้าตลอดป  มีปญหานํ้าเค็มใชในการเกษตรไมได 

6 หวยลําเชียงไกร ม.2 400 มีนํ้าตลอดป ใชเปนแหลงนํ้าสํารอง/แหลงประมง 

7 ลําคางพล ู ม.3 500 ฤดูแลงนํ้าแหง  ใชในการเกษตรกรรม/เลี้ยงสัตว 

8 บึงหนองราง ม.4 90 มีนํ้าตลอดปใชเปนแหลงนํ้าสํารอง /แหลงประมง/เกษตร 

9 หนองหญาขาว ม.10 80 มีนํ้าตลอดปใชเปนแหลงนํ้าสํารอง /แหลงประมง 

  

 



 
 

ตําบลคางพลูมีแหลงน้ําธรรมชาติจํานวน 9 แหงดังนี ้

   -   บึงหนองบัว       เปนแหลงน้ําธรรมชาติอยูท่ี บานหนองบัว หมูท่ี 8 พื้นท่ี 
ประมาณ  180  ไร  ใชเพื่อการอุปโภคบริโภค  และผลิตน้ําประปา บานหนองราง-หนองบัว-กระพี ้

   -   บึงคางพลูเหนือ  เปนแหลงน้ําขนาดใหญท่ีไดรับการพัฒนาแลว สามารถ
เก็บกักน้ําไดตลอดป  ใชน้ําในการปลูกพืชผักในชวงฤดูแลงหลังการเก็บเกี่ยว และใชอุปโภคผลิต
น้ําประปาหมูบานคางพลูเหนือ – คางพลูใต - คางพลูกลาง 

                         -   บึงโหงงนอย  บานคางพลูใต มีพื้นท่ีประมาณ 130 ไร  มีน้ําตลอดป  ใชเปน
แหลงน้ําสํารองในฤดูแลง น้ําสีขุนขาวไมเหมาะแกการใชอุปโภค  ชาวบานใชเปนแหลงประมงหมูบาน 

                         -   บึงโหงงใหญ  บานคางพลูใต  เนื้อท่ีประมาณ 100 ไร  สภาพต้ืนเขินไม
สามารถเกบ็น้ําได  การใชประโยชน  ใชในการเล้ียงสัตว ประมง และพชืเกษตร 

                       -    บึงหนองไทร  บานกะพี้  หมูท่ี 6 มีพื้นท่ีประมาณ  80 ไร  สภาพต้ืนเขิน  
ขุดลอกแลวบางสวน  มีน้ําตลอดป  ฤดูแลงน้ํากรอย ชาวบานใชเปนแหลงประมงหมูบาน 

                       -   หวยลําเชียงไกร  เปนลําหวยท่ีไหลมาจากอางลําเชียงไกร ตําบลบัลลังก ไหล
ผานเขามาทางดานตะวันตกของบานซิน หมูท่ี 2  บานโนนหินขาว หมูท่ี 9  ซึ่งจะไหลผานหมูบานมา
ทางดานตะวันออกของหมูบาน และไหลออกไปสูบานสําโรง หมูท่ี 2   ตําบลสําโรงตอไป   มีน้ําท่ี
สามารถใชประโยชนไดเฉพาะในฤดูฝนเทานั้น 

            -   หนองหญาขาว  บานคางพลูกลาง มีพื้นท่ีประมาณ 80 ไร  มีน้ําตลอดป  ใช
เปนแหลงน้ําสํารองในฤดูแลง น้ําสีขุนขาวไมเหมาะแกการใชอุปโภค  ชาวบานใชเปนแหลงประมง
หมูบาน 

                     -   หวยคางพลู   จะไหลมาจากตําบลบานวัง ผานบานคางพลูเหนอื  หมูท่ี 1 และ
บานคางพลูใต หมูท่ี 3  และไหลมาบรรจบกันกับหวยลําเชียงไกร บริเวณเหนือฝายกั้นน้ําหวยลําเชียง
บานซิน หมูท่ี 2  แตหวยคางพลูมีน้ําเฉพาะชวงฤดูฝนเทานั้น ในฤดูแลงจะไมมีน้ําขังอยูเสมอ 

                     -    บึงหนองราง  เปนบึงท่ีมีน้ําขังตลอดป  ประชาชนใชเปนแหลงประมงหมูบาน 
เพื่อการเล้ียงสัตว  ในฤดูแลงน้ํากรอยใชในการเกษตรไดไมดีนัก 

แหลงน้ําใตดิน 

                       ตําบลคางพลูไมสามารถท่ีจะนําน้ําใตดินมาใชประโยชนได เพราะมีปญหาเรื่อง
น้ําเค็มแหลงน้ําท่ีมนุษยสรางข้ึน 

ลําดับท่ี ช่ือแหลงน้ํา เนื้อท่ีโดยประมาณ
(ไร) 

หมายเหตุ 

1 สระประมงหมูบาน บานคางพลูเหนือ 10 มีน้ําตลอดป 

2 สระ บานซิน 12 มีน้ํานอย 



 
 

3 สระระเริง บานซนิ 2 มีน้ําตลอดป 

4 สระวัดคางพลูใต 8 มีน้ําตลอดป 

5 สระหนองกลางบานหนองราง  5 มีน้ําตลอดป 

6 สระวัดหนองเขวา 15 มีน้ําตลอดป 

7 สระดอนพะงาด บานหนองเขวา 10 มีน้ํานอย 

8 สระหนองขาม บานหนองเขวา 20 มีน้ํานอย 

9 สระประมงบานกะพี ้ 1 มีน้ํานอย 

10 สระบานหนองตาล(สระประปา) 20 มีน้ําตลอดป 

11 สระบานหนองตาล 10 มีน้ําตลอดป 

12 สระบานโนนหินขาว 15 มีน้ํานอย 

13 สระประมงหนองหญาขาวบานคางพลูกลาง 8 มีน้ําตลอดป 

                       ในพื้นท่ีตําบลคางพลู มีการขุดสระน้ํา เพื่อใชประโยชนในการอุปโภคและบริโภค
เทานั้น ซึ่งสระน้ําท่ีขุดจะขุด โดยโครงการ กสช. โครงการประมงหมูบาน  โครงการพฒันาแหลงน้ํา
ของกระทรวงเกษตร  โครงการพัฒนาตําบล  โครงการพัฒนาแหลงน้ําของ อบต. จะมีอยูทุกหมูบาน 
ซึ่งในปท่ีฝนตกตองตามฤดูกาลก็เพียงพอในการอปุโภคบริโภค  แตสวนใหญจะมีน้ํานอยเนื่องจากภยั
แลง 

สวนที่  2  สรุปผลการพัฒนาทองถ่ินตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2557 - 
2560) 
 1 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณท่ีไดรับ และการเบิกจายงบประมาณใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
 1.1 สรุปสถานการณการพัฒนา การต้ังงบประมาณ การเบิกจาย(ขอมูลอยูอยูในเอ็กเซลช่ือ
บัญชีโครงการเพื่อทําแผน4ป) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 1.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
  สรุปผลการพัฒนาป 2557 

1. การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพแผนการดําเนินการ ท้ังหมด จํานวน 
32 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 8  โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  4 โครงการ 
และมีการเบิกจาย 4 โครงการ 

2. การพัฒนาดานสาธารณสุข ท้ังหมด จํานวน 16 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 1  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

3. การพัฒนาดานการศึกษา ท้ังหมด จํานวน 22 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 10  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  8 โครงการ และมีการเบิกจาย 8 โครงการ 

4. การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม ท้ังหมด จํานวน 12 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

5. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  ท้ังหมด จํานวน 5 โครงการ 
อนุมัติงบประมาณ 0  โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการ
เบิกจาย 0 โครงการ 

6. ดานเกษตรกรรม ท้ังหมด จํานวน 17 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 1  โครงการ อบต.ได
ดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

7. พัฒนาการทองเท่ียวและบริการ ท้ังหมด จํานวน 3 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

8. การกีฬาและนันทนาการ ท้ังหมด จํานวน 6 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 5  โครงการ 
อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  3 โครงการ และมีการเบิกจาย 3 โครงการ 

9. การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ท้ังหมด จํานวน 6 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0 
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

10. โครงสรางพื้นฐานท้ังหมด จํานวน 33 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 7  โครงการ อบต.
ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  3 โครงการ และมีการเบิกจาย 3 โครงการ 

11. สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ท้ังหมด จํานวน 4 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3  
โครงการ อบต.ไดดําเนนิการจริง(ลงนามสัญญา)  3 โครงการ และมีการเบิกจาย 3 โครงการ 

12. ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังหมด จํานวน 12 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ 5  โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  2 โครงการ และมีการเบิกจาย 2 
โครงการ 

สรุปผลการพัฒนาป 2558 
1.การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพแผนการดําเนินการ ท้ังหมด จํานวน 33 

โครงการ อนุมัติงบประมาณ 10 โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  7 โครงการ และมี
การเบิกจาย 7 โครงการ 

2.การพัฒนาดานสาธารณสุข ท้ังหมด จํานวน 18 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 6  โครงการ 
อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  1 โครงการ และมีการเบิกจาย 1 โครงการ 



 
 

3.การพัฒนาดานการศึกษา ท้ังหมด จํานวน 33 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 11  โครงการ 
อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  7 โครงการ และมีการเบิกจาย 7 โครงการ 

4.การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม ท้ังหมด จํานวน 13 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 5  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  1 โครงการ และมีการเบิกจาย 1 โครงการ 

5.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  ท้ังหมด จํานวน 8 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ 0  โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 
โครงการ 

6.ดานเกษตรกรรม ท้ังหมด จํานวน 15 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 2  โครงการ อบต.ได
ดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

7.พัฒนาการทองเท่ียวและบริการ ท้ังหมด จํานวน 3 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

8.การกีฬาและนันทนาการ ท้ังหมด จํานวน 9 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 2  โครงการ 
อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  2 โครงการ และมีการเบิกจาย 2 โครงการ 

9.การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ท้ังหมด จํานวน 12 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 2 
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  2 โครงการ และมีการเบิกจาย 2 โครงการ 

10.โครงสรางพื้นฐานท้ังหมด จํานวน 56 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 6  โครงการ อบต.ได
ดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  4 โครงการ และมีการเบิกจาย 4 โครงการ 

11.สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ท้ังหมด จํานวน 5 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

12. ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังหมด จํานวน 19 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ 4  โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 
โครงการ 

สรุปผลการพัฒนาป 2559 
1.การบริหารราชการใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพแผนการดําเนินการ ท้ังหมด จํานวน 32 

โครงการ อนุมติังบประมาณ 6 โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  3 โครงการ และมี
การเบิกจาย 3 โครงการ 

2.การพัฒนาดานสาธารณสุข ท้ังหมด จํานวน 20 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 4  โครงการ 
อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  1 โครงการ และมีการเบิกจาย 1 โครงการ 

3.การพัฒนาดานการศึกษา ท้ังหมด จํานวน 38 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 13  โครงการ 
อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  9 โครงการ และมีการเบิกจาย 9 โครงการ 

4.การพัฒนาดานสวัสดิการสังคม ท้ังหมด จํานวน 14 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 3  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

5.การพัฒนาดานเศรษฐกิจ พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม  ท้ังหมด จํานวน 10 โครงการ 
อนุมัติงบประมาณ 0  โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการ
เบิกจาย 0 โครงการ 



 
 

6.ดานเกษตรกรรม ท้ังหมด จํานวน 17 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0  โครงการ อบต.ได
ดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

7.พัฒนาการทองเท่ียวและบริการ ท้ังหมด จํานวน 3 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

8.การกีฬาและนันทนาการ ท้ังหมด จํานวน 9 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0  โครงการ 
อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

9.การพัฒนาทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ท้ังหมด จํานวน 11 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0 
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

10.โครงสรางพื้นฐานท้ังหมด จํานวน 86 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0  โครงการ อบต.ได
ดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

11.สงเสริมศาสนาและวัฒนธรรม ท้ังหมด จํานวน 10 โครงการ อนุมัติงบประมาณ 0  
โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 โครงการ 

12. ดานความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท้ังหมด จํานวน 21 โครงการ อนุมัติ
งบประมาณ 5  โครงการ อบต.ไดดําเนินการจริง(ลงนามสัญญา)  0 โครงการ และมีการเบิกจาย 0 
โครงการ 
2.2 ผลท่ีไดรับจากการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2557 – 2560  
 2.2.1 ผลท่ีไดรับหรือผลท่ีสําคัญ 
  หลักในการพิจารณาวิเคราะหจากปจจัยและความพรอมของ อบต.คางพลู และ
ความตองการของประชาชน คือ 
   1.  จุดแข็ง  (  Strength ) 

- มีการรวมมือระหวางสวนราชการในพื้นท่ีกับองคการบริหารสวนตําบล 
- ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 
- ประชาชนมีความสามัคคี  ไมมีปญหาในดานการปกครองและบริหารพัฒนาทองถ่ิน 
- มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา  4  โรง  ระดับมัธยมศึกษาท่ีอยูในตําบลใกลเคียง1  

โรง  สามารถรองรับการเรียนของเด็กไดอยางเพียงพอ   
- ผูนําชุมชนมีความกระตือรือรนในการพัฒนา   
- ทุกหมูบานมีการประชุมกันเปนประจํา องคกรในหมูบานมีการประสานความ

รวมมือกันและมีจุดมุงหมายรวมกัน 

2.   จุดออน   (  Weakness  ) 
- ประชาชนสวนใหญไมมีการรวมกลุมอาชีพท่ีเขมแข็ง 
- เด็กเยาวชนไมเห็นคุณคาความสําคัญของขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทย 
- ประชาชนสวนใหญมีรายไดจากการเกษตรเพียงดานเดียว  เมื่อเสร็จจากฤดูทําไร-

ทํานา สวนใหญวางงานขาดอาชีพเสริม   

- ความไมพรอมดานโครงสรางพื้นฐาน 
- สภาพพื้นท่ีเปนดินเค็ม ขาดแคลนแหลงน้ําจืดสําหรับการเกษตร  ทําการเกษตร

ไดผลไมเต็มท่ี 



 
 

- ประชาชนบางสวนไมใหความรวมมือในการพัฒนา  เปนผลตอเนื่องมาจากการ
เลือกต้ัง  มีการแบงพักแบงพวก  ไมยอมรับกติกาของชุมชน 

- ประชากรวัยทํางานสวนใหญไดรับการศึกษานอย   
- ประชาชนสวนใหญไมใหความสนใจกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม 
- สภาพทางภูมิศาสตรท่ีไมเอื้อตอการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม  มีปญหาดิน

เค็มน้ําเค็ม 
- ไมมีโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นท่ีทําใหแรงงานท่ีมีการศึกษาอพยพไปทํางานตางถ่ิน  

ชุมชนหมูบานขาดมันสมองในการรวมคิดรวมพัฒนา 
 

3. โอกาส  (  Opportunity  )  
- มีเงินกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ี

มีแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรเริ่มเสถียรภาพ   ขายไดราคาท่ีสูงข้ึน  เนื่องจากการ

ดําเนินนโยบายของทางรัฐบาล 
- ในป  2549  ตามกฎหมายท่ีกําหนดใหรัฐตองจัดสรรงบประมาณใหกับทองถ่ิน

เพิ่มข้ึนฯ ทําใหทองถ่ินมีความสามารถท่ีจะพัฒนาและแกไขปญหาไดมากข้ึน 
- การจัดการศึกษาของภาครัฐท่ี ขยายการศึกษาภาคบังคับถึง 9 ป และสนับสนุนให

เด็กไดเรียนถึง 12  ป  โดยไมเก็บคาใชจาย  ทําใหเด็กและเยาวชนไดรับการศึกษา
สูงข้ึน ซึ่งจะเปนผลดีตอการพัฒนาทองถ่ินตอไป 

- ภาครัฐเริ่มมีการดําเนินงานตามนโยบายหมูบาน SML ซึ่งมีวัตถุประสงคใหชาวบาน
ไดแกไขปญหาของหมูบานเองไดโดยตรง  โดยภาครัฐสนับสนุนงบประมาณใหกับ
กรรมการหมูบาน  เพื่อนําเงินมาแกไขปญหาของหมูบานตนเอง   

 

4.   อุปสรรคหรือขอจํากัด  ( Threat  )  
- การคมนาคมติดตอระหวางตําบลสวนใหญยังขาดการพัฒนา  ไดแก  ตําบลบัลลังก 

,สายออ,หนองสรวง  ยังคงเปนถนนลูกรัง   
- สภาพภูมิประเทศท่ีเปนพื้นท่ีดินเค็ม  มีเกลือข้ึนผิวดินพบไดท่ัวไป  ทําใหเปน

อุปสรรคตอการทําเกษตรกรรมของประชาชนในทองถ่ิน 
- ในตําบลใกลเคียงมีการทํานาเกลือ  เมื่อถึงฤดูฝนน้ําจากนาเกลือจะทวมถึงท่ีนาของ

ราษฎรตําบลคางพลู ไดรับความเดือดรอนทําใหการทํานาไมไดผลเทาท่ีควร หรือ
บางรายเกิดความเสียหายจนไมสามารถทํานาไดเพราะเกิดน้ําเค็มไหลเขาท่ีนา 

- ปญหาภัยแลง  ฝนท้ิงชวง  บอยครั้งเกิดผลกระทบตอการลงทุนทําการเกษตร 

 



 
 

2.3 สรุปปญหาอปุสรรคการดําเนินงานท่ีผานมาและแนวทางการแกไข ปงบประมาณ พ.ศ.
2557 – 2560 
 องคการบริหารสวนตําบลคางพลูไดรับมอบหมายภารกิจหลักในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ซึ่งในการดําเนินงาน ไดยึดแนวทางการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลตลอดจนแผนพัฒนาจังหวัด
และแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน ดังนี ้

1. ถนนสายหลักในเขต อบต.ไมไดมาตรฐานเทาท่ีควร 
2. ถนนหลายสายมีสภาพเปนลูกรัง 
3. ทอระบายน้ํา ทางเทาชํารุด เนื่องจากอายุการใชงานมานาน 
4. ระบบระบายน้ําและระบบบําบัดน้ําเสียไมเพียงพอตอการรองรับปริมาณน้ําเสีย 
5. ชุมชนยังไมมีไฟฟาสาธารณะ ไฟฟาแสงสวางยังไมท่ัวถึง 
6. การพัฒนาดานการทองเท่ียวนอย มีขอจํากัดดานงบประมาณ 
7. การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การเกษตรและอุตสาหกรรมนอย มีขอจํากัดดานงบประมาณ 
8. การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม มีขอจํากัดดานงบประมาณ 
9. พื้นท่ีสวนใหญเปนดินเค็ม 
10. มีขอจํากัดดานงบประมาณ 

สวนที่  3  ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
1.ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
  เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน “ ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ”  นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและ
ตอบสนองตอการบรรลุซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูง 
เปนประเทศพัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเปนธรรม 
ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 
  วิสัยทัศน  “ สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ” ดังนี ้
ความม่ันคง  

1. การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศและภายนอก
ประเทศ 
ในทุกระดับท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล  
    2. ความมั่นคงในทุกมิติ ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง  
  3. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ี 
เขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  
  4. ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตาม
หลัก  ธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ 
ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
 



 
 

ความม่ังค่ัง 
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง 

ความเหล่ือมลํ้าของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียม 
กันมากข้ึน 
  2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายนอก 
ประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ัง
การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและ
ระดับโลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
  3. ความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง 
ความยั่งยืน 
  1. การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพิ่มข้ึน
อยาง 
ตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะตอ 
ส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  
  2. การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลกซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมมี
คุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชนสวนรวม  
 3. มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชนทุกภาค
สวนในสังคม ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาในระดับอยางสมดุล 
มีเสถียรภาพและสมดุล 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย  

1. กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการ
เปล่ียนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกําลังประสบอยูทําใหการกําหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ กรอบหลักการของการวางแผนท่ี
นอมนําและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมี
สวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ตองใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปล่ียนผานประเทศไทย จากประเทศท่ี
มีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข 
และนําไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ  

2. การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปน
การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สศช. ไดจัดทําข้ึน 
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสง
และโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน



 
 

แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูง
ท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

เปาหมาย  
1. การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง  
2. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสราง สังคมสูงวัยอยาง

มีคุณภาพ  
3. การลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม  
4. การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  
5. การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ  

ยุทธศาสตรหลัก  
1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง  
2. ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  
6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ 
3.1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง 
1. การพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรอินทรียเพื่อการสงออก (ขาวหอมมะลิ)  
2. การพัฒนาการแปรรูปสินคาเกษตร    
3. การพัฒนาผลิตภัณฑไหม และอุตสาหกรรมส่ิงทอ  
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต   
5. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 
1.3 ยุทธศาสตรจังหวัดการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2558-2561) 

1. วิสัยทัศน “โคราช เมืองหลวงแหงภาคอีสาน” 
(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การทองเท่ียว ศูนย

กลาง Logistic อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันสําปะหลัง และพลังงานสําคัญของประเทศ 
และสรางสังคมส่ิงแวดลอมท่ีมีคุณภาพใหโคราชเปนเมืองนาอยูรองรับประชาคมอาเซียน) 
 2. เปาประสงครวม 

1. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ โดยเช่ือมโยงอุตสาหกรรมและ
ผลผลิตทางเกษตรแบบครบวงจร สงเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทน การทองเท่ียว และ OTOP 

2. เพื่อลดความเหล่ือมลาทางสังคมและคุณภาพชีวิต โดยเพิ่มรายไดกระจายโอกาสใหคนจน  
สงเสริมพัฒนาดานการศึกษา และสาธารณสุขอยางมีคุณภาพใหครอบคลุมและเทาเทียมทุกกลุม 

3. เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมและแกไขปญหามลภาวะ 
4. เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ  



 
 

3. ประเด็นยุทธศาสตร 
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรแบบครบวงจรเพื่อเปนครัวของโลก 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่อสงเสริมพัฒนาสินคาเกษตรอุตสาหกรรมเปน Food Valley 
2. เพื่อผลิตพลังงานทดแทนชวยลดตนทุนการผลิต 
3. เพื่อเพิ่มรายไดจากการทองเท่ียวและจําหนายสินคา OTOP 
 แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาปจจัยแวดลอมการผลิตสินคาเกษตร(Product champion) การคมนาคมขนสง 

และระบบโลจิสติกส ไปสูภูมิภาคอินโดจีน 
(2) เช่ือมโยงกระบวนการผลิตและเพิ่มศักยภาพเกษตรกร ผูประกอบการ SMEs และผู

บริโภคในอาเซียน 
(3) แปรรูปสินคาเกษตรเปนพลังงานทดแทนเพื่อลดตนทุนการผลิต 
(4) เพิ่มมูลคาการทองเท่ียวสีเขียวและOTOP กับนิคมอุตสาหกรรมอาหาร (F.V.) 
ยุทธศาสตรท่ี 2 ลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่อแกไขปญหาความยากจน 
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตดานการศึกษา สุขภาพ แรงงาน และความมั่นคงปลอดภัย 
 แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางมีคุณภาพ ครอบคลุมและเทาเทียม 
(2) สงเสริมคุณภาพชีวิตและมาตรฐานการบริการสุขภาพทุกกลุมอายุ 
(3) ดูแลผูสูงอายุ เด็ก สตรี และผูดอยโอกาส 
(4) สรางการจางงาน รายได และการเขาถึงแหลงทุนเพื่อพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจใหแก

แรงงาน 
(5) รักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางสังคม (ยาเสพติด แรงงานตางดาว อาชญากรรม 
คุมครองสิทธิเสรีภาพและความยุติธรรม 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาโคราชเมืองนาอยูท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่ออนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
2. เพื่อปองกันและแกไขปญหามลภาวะ 
3. เพื่อเตรียมความพรอมรองรับสาธารณภัยตางๆ 
 แนวทางการพัฒนา 
(1) การจัดการเมืองนาอยูแบบบูรณาการ 
(2) ฟนฟูและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมสรางเมืองสีเขียว 
(3) การจัดการมลภาวะทางส่ิงแวดลอม 
ยุทธศาสตรท่ี 4 การบริหารราชการแบบบูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 



 
 

1. เพื่อจัดบริการภาครัฐอยางมีคุณภาพและเทาเทียม 
2. เพื่อแกไขปญหาและลดผลกระทบจากความเดือดรอนของประชาชน  
3. เพื่อควบคุมกํากับและติดตามผลการปฏิบัติราชการใหมีประสิทธิภาพ 
 แนวทางการพัฒนา 
(1) พัฒนาระบบการบริการและอํานวยการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 
(2) เพิ่มศักยภาพบุคลากร เทคโนโลยีใหมีสมรรถนะสูงทันสมัยเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
(3) เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารงานจังหวัดการวางแผนยุทธศาสตรและงบประมาณ 

 
 2.ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลคางพลู 

 2.1 วิสัยทัศน 

  “พัฒนาระบบบริหาร จัดการเทคโนโลยี  คมนาคมดีปลอดฝุน  เกื้อกูลเศรษฐกิจ  ส่ิง
เสพติดหางไกล  สูเปาหมายคุณภาพชีวิต” 

 2.2 ยุทธศาสตร 

1.ยุทธศาสตรการพัฒนา โครงสรางพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา 

1.1 สงเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาดานโครงสรางคุณภาพชีวิตพื้นฐาน ใหสอดคลองกับ
ความจําเปนและความตองการของประชาชนในการดํารงชีวิตอยางพอเพียง 

1.2 กอสราง ปรับปรุงเสนทางการคมนาคมอยางท่ัวถึง 

1.3 ประสาน สนับสนุน รวมมือกับสวนราชการ และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น ๆ เพื่อสนับสนุน
เครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผูปฏิบัติงานท่ีมความชํานาญในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

1.4 ประสานในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชนในดานสาธารณูปโภค และสงเสริมให
ประชาชนเขาใจในการใชและรักษาสาธารณูปโภคอยางคุมคา 

1.5 ดําเนินการปรับปรุงระบบขนสง เพื่อแกไขปญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป
นระเบียบในการใหบริการแกประชาชน 

2.ยุทธศาสตรการพัฒนา การศึกษา 

แนวทางการพัฒนา 

2.1 สงเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคการบริหารสวนตําบลคางพลู 
ใหเปนไปตามมาตรฐานการศึกษา 

2.2 พัฒนาและเตรียมบุคคลดานการศึกษา (ครู บุคลากรทางการศึกษา เด็กเล็ก) ใหเปนผูมีคุณภาพมี
ทักษะและศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 



 
 

2.3 สนับสนุนใหมีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเปนเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
เปนเครื่องมือของชุมชนและประชาชนท่ัวไป 

2.4 สนับสนุนศูนยคอมพิวเตอรระดับชุมชนเพื่อเพิ่มทักษะประชาชนในชุมชน สนับสนุนและสงเสริม
ใหประชาชนทุกหมูทุกระดับใหเตรียมพรอมและตระหนักถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคม
อาเซียนในทุกดาน 

2.5 สงเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนา สาธารณสุข 

แนวทางการพัฒนา 

3.1 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุน และเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู
บาน (อสม.) 

3.2 สงเสริมและสนับสนุนใหการรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อ
ใหประชาชนไดรับบริการท่ีดี ท่ัวถึงและทันเหตุการณ 

 โดยรวมมือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงาน หรอืองคกรท่ีเกี่ยวของ 

3.3 สงเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ใหมีสุขภาพแข็งแรง โดยใหการเรียนรูการ
ดูแลสุขภาพ การออกกําลังกาย การปองกันโรค การใช 

ยาอยางถูกตอง การรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนและการเขารบัการตรวจสุขภาพหรือการรับ
บริการดานสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย 

4.ยุทธศาสตรการพัฒนาการเกษตร 

แนวทางการพัฒนา 

4.1 พัฒนา ปรบัปรุงพันธุพืชและเมล็ดพันธุพืชท่ีดีมีคุณภาพเพื่อเกษตรกรจะไดเพิ่มผลผลิต สงเสริม
ใหเกิดเกษตรอุตสาหกรรม โดยรวมมือและใหความรวมมือ 

กับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.2 ลดตนทุนการผลิตและเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลใหมีคุณภาพ พัฒนาสินค
าOTOPใหมีมาตรฐานสากลโดยการรวมมือและใหความ 

รวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.3 สนับสนุนการจัดต้ังกองทุนเพื่อเกษตรกรในหมูบาน (อกม.) หารูปแบบใหมๆ ปรับปรุงรูปแบบเก
าใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.4 สงเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินคาทางการเกษตรอยางมีคุณภาพนําเครื่องจักร และ
เทคโนโลยีใหม ๆ มาใช เพื่อเพิ่มมูลคาสินคาและปริมาณสินคา 



 
 

คุณภาพในทองถ่ิน สงเสริมการกระจายสินคาไปสูท้ังภายในและตางประเทศโดยการรวมมือและให
ความรวมมือกับหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน 

4.5 สนับสนุนการทําการเกษตรทางเลือก เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของนโยบายเศรษฐกิจ
พอเพียงโดยอาศัยเทคโนโลยีท่ีทันสมัยโดยขอความรวมมือและ 

5.ยุทธศาสตรการพัฒนา สังคม 

แนวทางการพัฒนา 

5.1 สงเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมูบานและชุมชนใหเขมแข็งเพื่อเปนผูนําการ
พัฒนาชุมชนและทองถ่ินท่ีมีคุณภาพ 

5.2 สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน 

5.3 สงเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก สตรี เยาวชน ผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาส 
ประชาชน และคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 

5.4 สงเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในทองถ่ิน เพื่อเตรียม
ยกระดับเขาสูประชาคมอาเซียน 

5.5 ดําเนินการสนับสนุน และประสานรัฐบาล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเพื่อปองกัน
และใหมีการปราบปรามและแกไขปญหาการเสพ การผลิตและ 

การจําหนายยาเสพติดในทุกระดับ 

5.6 ดําเนินการโครงการ อบจ.สัญจรเพื่อใหบริการประชาชน และรับทราบปญหา อุปสรรค และ
ความตองการของประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนการแกไขความ 

เดือดรอนของประชาชน 

5.7 สงเสริมและประกาศเกียรติคุณผูท่ีเปนแบบอยางท่ีดี และสรางคุณประโยชนตอสังคม รวมท้ังจัด
สรางหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพื่อประกาศ 

เกียรติคุณ ผูมีคุณูปการ และสรางช่ือเสียงใหแกจังหวัดนครราชสีมา 

6.ยุทธศาสตรการ พัฒนาการทองเท่ียว ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา 

แนวทางการพัฒนา 

6.1 พัฒนาฟนฟูและสงเสริมกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนทองถ่ิน
โคราช เพื่อการอนุรักษสืบสานตอและเช่ือมโยงสูกิจกรรมการ 

ทองเท่ียว 

6.2 พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเท่ียวเดิม สรางแหลงทองเท่ียวใหม รวมท้ังกิจกรรมดานการทองเท่ียว 
และส่ิงอํานวยความสะดวกตางๆ โดยรวมมือกับองคกร 

ปกครองสวนทองถ่ินในจังหวัด หนวยงานและสวนราชการ ตลอดจนองคกรภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของ 



 
 

6.3 สนับสนุนและสงเสริมความสามารถของผูประกอบการธุรกิจทองเท่ียว และสรางเครือขาย เพื่อ
พัฒนาคุณภาพสินคาและบริการ โดยการจับคูธุรกิจพัฒนา 

คุณภาพสินคาและขยายตลาดสินคาท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 

6.4 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ รวมถึงการ
สรางความเปนเลิศทางดานกีฬาสูกีฬาอาชีพในระดับชาติและ 

นานาชาติ 

7.ยุทธศาสตรการรักษา ความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพยสิน 

แนวทางการพัฒนา 

7.1 สงเสริมและสนับสนุนการติดต้ังระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติตางๆ 

7.2 สงเสริม สนับสนนุและรวมมือกับสวนราชการ หนวยงาน มูลนิธิการกุศลและองคกรท่ีเกี่ยวของ 
ในการเตรียมความพรอมในการปองกันภัย และการชวยเหลือ 

ผูประสบภัย 

7.3 สงเสริม และสนับสนุนการติดต้ังระบบกลองวงจรปดในเขตชุมชน และสถานท่ีสําคัญ เพื่อสราง
ความอบอุนใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 

ประชาชน 

7.4 สนับสนุนการฝกอบรมจัดต้ังและอบรมฟนฟูตํารวจบาน และอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน 
(อปพร.) และอาสาสมัครอื่น ๆ เพื่อเปนกําลังสนับสนุน 

เจาหนาท่ีรัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรในชุมชนหมูบาน 

7.5 สงเสริมสนับสนุนการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย 

7.6 สงเสริมสนับสนุนการปรับปรุง การแกไขปญหาการจราจร เพื่อใหเกิดความปลอดภัยแกผูใชรถใช
ถนน 

7.7 สงเสริมสนับสนุนการปองกันอุบัติเหตุการใชถนน 

8.ยุทธศาสตรการบริหาร จัดการบานเมือง ท่ีดี 

แนวทางการพัฒนา 

8.1 ปรับปรุงโครงสรางการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา เพื่อใหรองรับการ
ปฏิบัติภารกิจหนาท่ี ตามท่ีกฎหมายกําหนดอยางมี 

ประสิทธิภาพ และเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ท้ังนี้รวมถึงการสรางความสัมพันธและ
แลกเปล่ียนความรูและ ทัศนคติในดานตางๆกับองคกรปกครอง 

ทองถ่ินในประชาคมอาเซียนและของประเทศตางๆในโลก 



 
 

8.2 นําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารงานภายในองคกร เพื่อใหบริการกับประชาชนใหสะดวก 
รวดเร็ว แมนยํา โดยยึดถือประโยชนสูงสุดของประชาชน 

ผูรับบริการเปนสําคัญ 

8.3 สนับสนุนบุคลากรในสังกัดขององคการบริหารสวนจังหวัดนครราชสีมา ใหไดรับการศึกษา อบรม 
การทําวิจัย เพิ่มพูนความรู เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ 

การทํางานใหเกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการส่ือสารและรวมมือกับประชาคม
อาเซียน 

8.4 บูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน รวมกันระหวางหนวยงานภาครัฐ และเอกชนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เพื่อพัฒนาทองถ่ิน สรางประโยชนสูงสุด 

 แกประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5 พัฒนาระบบการบรกิารและอํานวยการ แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนเปดโอกาสให
ประชาชนไดเขามีสวนรวม 

8.6 เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
  2.3 เปาประสงค 
   1. ประชาชนมีรายไดเพียงพอ 
  2. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณแข็งแรง 
  3. ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึน สรางงาน สรางอาชีพในชุมชน 
  4. วัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ินคงอยูสืบไป 
  5. ประชาชนไดรับบริการดานโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบ 
  6. ประชาชนมีการศึกษา 
  7. บริหารจัดการใหมีส่ิงแวดลอมท่ีดีข้ึน 
  8. การคมนาคมดี น้ําไหล ไฟสะดวก 
  9. ภูมิทัศนสวยงามมากข้ึน 
  10. ประชาชนไดรบับริการดานโครงสรางพื้นฐานอยางเพียงพอ 
  11. ประชาชนมีความรูดานกฎหมาย ระเบียบของทองถ่ินเพิ่มมากข้ึน 
 2.4 ตัวช้ีวัด 
   1. ประชาชนเกิดการสรางงาน สรางอาชีพ ไดรับความรู ประสบการณดาน
การเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม 
  2. มีตลาดขายสินคา OTOP 
  3. ประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนจากอาชีพหลักและอาชีพเสริม 
  4. การมีสวนรวมของประชาชนในการสืบทอด อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  5. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  6. เด็กนักเรียนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง ครบถวน และบุคลากรทางการศึกษาได
พัฒนาศักยภาพอยางเปนระบบ 



 
 

  7. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดลอมดีข้ึน 
  8. มีสวนสาธารณะท่ีสวยงามสะอาดตา 
  2.5 คาเปาหมาย 
   1. รอยละ 60 ของประชาชนมีรายไดเพิ่มข้ึนและมีความรูดานการเกษตรเพิ่มข้ึน 
  2. . มีตลาดขายสินคา OTOP มีคุณภาพ ไดมาตรฐานเพิ่มข้ึน 
  3. รอยละ 60 ของกลุมอาชีพมีมาตรฐานในการผลิตสินคาและประชาชนมีรายได
เพิ่มข้ึน 
  4. ประชาชนมีสวนรวมในการสืบทอด อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  5. รอยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับสถานท่ีตางๆ และเกิดประโยชนตอ
สวนรวม 
  6. รอยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจกับการใหบริการตางๆ จากหนวยงาน
ภาครัฐ 
  7. รอยละ 60 ของเด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพเพิ่มข้ึน 
  8. รอยละ 60 ของประชาชนมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรง สมบูรณ 
  9. สภาพแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติไดรับการพัฒนาและอนุรักษไวอยางเปน
ระบบ 
  10. รอยละ 60 ของประชาชนมีความพึงพอใจจากการใหบริการสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการอยางเพียงพอ 
  11. การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 
  12. มีสวนสาธารณะและสภาพภูมิทัศนท่ีสวยงามข้ึน 
  13. รอยละ 60 ของประชาชนเขาใจในกฎหมาย ระเบียบของทองถ่ิน และสามารถ
นําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง 
  2.6 กลยุทธ 
   1. ฝกอบรมใหความรูการทําเกษตรผสมผสานและจัดต้ังศูนยบริการดานการเกษตร 
  2. สงเสริมพัฒนาสินคา OTOP ใหมีคุณภาพ ไดมาตรฐาน 
  3. สงเสริมกลุมอาชีพ 
  4. สงเสริม อนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีทองถ่ิน 
  5. พัฒนาสถานท่ีตาง ๆ ใหมีความพรอมในทุกดาน 
  6. พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานควบคูกับการพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชน 
  7. สงเสริมระบบการศึกษาใหท่ัวถึง ครบถวน 
  8. สงเสริม สนับสนุนโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  9. สงเสริม พัฒนาคุณภาพส่ิงแวดลอม และอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหดีข้ึน 
  10. สงเสริม สนับสนุนโครงการ/กิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐาน 
  11. สงเสริม สนับสนุนใหบุคลากรมีความพรอมในการปฏิบัติงาน เพื่อใหการทํางาน
มีศักยภาพเพิ่มข้ึน 



 
 

  12. ปรับปรุงสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 
  13. พัฒนาโครงสรางพืน้ฐานใหมีความพรอมในทุกดาน 
  14. ฝกอบรมใหความรูแกประชาชนและผูท่ีสนใจ 
  2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
   1. เปนศูนยรวมของสวนราชการ สะดวกตอการเขารับบริการของประชาชนในพื้นท่ี 
  2. มีความหลากหลายทางศิลปะ ภาษา วัฒนธรรมประเพณี ศาสนา ประชาชนอยู
รวมกันในสังคมอยางปกติสุข 
  3. มีสถานศึกษา สนามกีฬา ลานอเนกประสงคขนาดใหญรองรับการศึกษาและการ
กีฬา 
  4. ท่ีต้ังภูมิศาสตรเหมาะสม การคมนาคมสะดวกเช่ือมโยงระหวางหมูบานและ
ชุมชนอยางท่ัวถึง 
  5. ทรัพยากรธรรมชาติสมบูรณ พืชผลทางการเกษตรอุดมสมบูรณ 
  6. การใหบรกิารสาธารณะ  การใหบริการดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ท่ัวถึง ครอบคลุมทุกพื้นท่ี 
  7. การจัดเก็บรายไดทองถ่ินมีประสิทธิภาพ 
  8. บุคลากรทองถ่ินมีความรูและทักษะความชํานาญเหมาะสม ตามภารกิจท่ีถายโอน
จากสวนกลาง 
  2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม  

การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปขององคการบริหารสวนตําบลคางพลูมีความ
สอดคลองเช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรในระดับตาง ๆ เชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 11    (พ.ศ. 2555 – 2559) แผนการบริหารราชการแผนดิน ยุทธศาสตรประเทศ 
(Country Strategy)  ยุทธศาสตรการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ  ยุทธศาสตรหลักของคณะ
รักษาความมั่นคงแหงชาติ (คสช.) คานิยมหลักของคนไทย และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคม
อาเซียน แนวทางการดําเนินการเตรียมความพรอมเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ยุทธศาสตรการพัฒนาเชิงพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตรกลุมจังหวัดภาค
อีสานตอนบน ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
เขตจังหวัดนครราชสีมา นโยบายของผูบริหารเทศบาลตําบล    เปนตน แผนพัฒนาทองถ่ินส่ีปของ
องคการบริหารสวนตําบลคางพลูเปนเครื่องมือท่ีสําคัญในการกําหนด   ทิศทางการพัฒนาทองถ่ินตาม
อํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 เปนแผนท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนในการรวมแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปญหา ความตองการของประชาชนเอง ซึ่งจะทําใหการแกไขปญหาเปนไปอยาง
ถูกตองตรงกับปญหาท่ีเกิดข้ึนจริง ทําใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุดจากการดําเนินงานของ
องคการบริหารสวนตําบลคางพลู 
3.การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถ่ิน 
  3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
ผลการวิเคราะหศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาส 



 
 

 การพัฒนาในอนาคตขององคการบริหารสวนตําบลคางพลูดวยเทคนิค SWOT Analysis  มี
ดังนี้  
 จุดแข็ง (Strength) 

- ระบบสภาเทศบาลมีความเขมแข็ง 
- ผูบริหารมีวิสัยทัศนกาวไกล 
- ประชาชนมีสวนรวมทางการเมืองสูง 
- มีอุปกรณเครื่องมือ เครื่องใชท่ีทันสมัย 
- มีบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงาน 
- มีระบบการติดตอส่ือสาร และการประสานงานภายในองคกรท่ีมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 
- นอมนําแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนกรอบแนวทางในการพัฒนาและแกไข

ปญหาความยากจน และสรางภูมิคุมกันใหกับประชาชนมาโดยตลอด 
- เปนศูนยกลางของการบริหารการปกครอง ธุรกิจ ทองเท่ียว การบริการตาง ๆ การเงิน

การธนาคาร 
จุดออน (Weakness) 
- การบริการข้ันพื้นฐานยังไมครอบคลุมและไดมาตรฐานเทาท่ีควร 
- ขาดการจัดระเบียบของชุมชน และขาดการบังคับใชผังเมืองอยางเครงครัด 
- ขาดการสงเสริม พัฒนาดานการทองเท่ียว และการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
โอกาส (Opportunity) 
-   ไดรับการจัดสรรงบประมาณจากหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื่อง 
-   พ.ร.บ.กระจายอํานาจฯ สามารถรองรับภารกิจตอการใหบริการประชาชนไดมากข้ึน 
-   ผูบริหารใหความสําคัญกับการพัฒนาทองถ่ิน และการบริหารราชการแบบบูรณาการ 
-   การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหมในการบริหารภาครัฐ และการบริการประชาชน 
อุปสรรค (Threat) 
- ประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ จากการมีโครงสรางประชากรวัยสูงอายุเพิ่มข้ึน วัยเด็ก

และวัยแรงงานลดลง 
- การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ภูมิอากาศ และความรุนแรงของภัยพิบัติตาง ๆ 
- งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 
3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเก่ียวของ 

 จากการวิเคราะหปญหาหรือความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคาง
พลูรวมถึงการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ สามารถนํามากําหนดเปน
ประเด็นการพัฒนา     ไดดังนี้ 

1. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
2. สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยและการวางแผนปองกันภัย 
3. พัฒนาการจัดเก็บรายได 
4. พัฒนานวัตกรรม การบริหารจัดการ 
5. สนับสนุน สงเสริมการศึกษา กีฬา และขนบธรรมเนียมประเพณีของทองถ่ิน 



 
 

6. สงเสริมพัฒนาชุมชนเขมแข็ง และพึ่งพาตนเองบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง 
7. สนับสนุนสาธารณสุขข้ันพื้นฐานและคุณภาพชีวิต 
8. พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการผังเมือง 
9. สงเสริม สนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
10. สงเสริมการทองเท่ียวและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
11. พัฒนาระบบขอมูลขาวสารใหทันสมัย 
12. พัฒนาบุคลากรและบริการประชาชน 
13. จัดบริการและใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
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