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รายละเอียดแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕66 – ๒๕70)  แก้ไข  ครัง้ที่ 1/๒๕๖6 
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  อำเภอโนนแดง  จังหวัดนครราชสีมา 

 

จากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)   
 

ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อ ๑.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12  รายละเอียดแก้ไขใหม่  ดังนี้ 

 
ข้อ ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  ฉบับที่ 1๓  (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)    
  

 ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ ่น ต้องมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (Strategylinkage) 
ความเชื่อมโยงในเชิงยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกันเพ่ือให้เกิดภาพรวม (Overview) การเชื่อมโยงจากจุดหนึ่งไปจุดหนึ่ง
ในเชิงยุทธศาสตร์ โดยสามารถนำเข้าสู่รอยต่อที่เข้าหากันได้อย่างกลมกลืนแม้ว่าจะเรียกชื่อที่แตกต่างกันก็ตาม    
แต่ก็สามารถเดินทางไปด้วยกันได้ในเชิงยุทธศาสตร์เป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างยุทธศาสตร์ระดับมห
ภาคกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (3) การกำหนดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (4) 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ 
(6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การ
พัฒนาท้องถิ่นจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาคและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบด้วย (1) วิสัยทัศน์       (2) 
ยุทธศาสตร์ (3) เป้าประสงค์ (4) ตัวชี้วัด (5) ค่าเป้าหมาย (6) กลยุทธ์ และ (7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์        ซ่ึง
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่  ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ที่มีความเชื่อมของ
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว และเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่  ๑๓  ด้วย โดยนำหมุดหมาย
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  มาจัดทำรายละเอียดที่มีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสวน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งมารายละเอียดดังนี้ 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) มีสถานะเป็นแผนระดับที่ ๒
ซึ่งเป็นกลไกที่สำคัญในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ และใช้เป็นกรอบสำหรับการจัดทำแผนระดับที่ ๓
เพ่ือให้การดำเนินงานของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องสามารถสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติตาม
กรอบระยะเวลาที่คาดหวังไว้ได้โดยพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๑
บัญญัติให้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีผลบังคับใช้ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ ส่งผลให้
กรอบระยะเวลา ๕ ปีของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เริ่มต้น  ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
ครอบคลุมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นระยะ ๕ ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ  ทั้งนี้ การจัดทำ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ อยู่บนความตั้งใจที ่จะให้แผนมีจุดเน้นและเป้าหมายของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม 
สามารถบ่งบอกทิศทางการพัฒนาที่ช ัดเจนที ่ประเทศควรมุ ่งไปในระยะ ๕ ปี ถัดไป โดยเป็นผลที่เกิดจาก
กระบวนการสังเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้าน ทั้งสถานะของทุนในมิติต่างๆ บทเรียนของการพัฒนาที่ผ่านมาตลอด 
จนการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและเงื่อนไขที่จะมีอิทธิพลต่อองคาพยพต่างๆ ของประเทศ รวมถึงการสนับสนุนให้
ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางตั้งแต่ในขั้นตอนการ
กำหนดกรอบทิศทางของแผนไปจนถึงการยกร่างแผนนอกจากนี้ การจัดทำแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ยังอยู่ใน
ช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยต้องเผชิญกับข้อจำกัดหลากหลายประการที่เป็นผลสืบเนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งไม่เพียงแต่ก่อให้เกิดการเจ็บป่วยและเสียชีวิตของประชากร แต่ยังส่งผลให้เกิด 
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เงื่อนไขทางเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม นอกจากนี้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ 
ยังเป็นช่วงเวลาที่มีแนวโน้มของการพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มี
ความรุนแรงเพิ่มขึ้นการเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทยและหลายประเทศทั่วโลก ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงด้าน
ภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศ ดังนั้น การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ามกลางกระแสแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวจึงต้องให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งจากภายในให้สามารถเติบโตต่อไปได้อย่างมั่นคง
ท่ามกลางความผันแปรที่เกิดขึ้นรอบด้าน และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 ในการกำหนดทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ ให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความท้าทายต่างๆเพื่อให้
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง” ตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ชาติ ได้อาศัยหลักการและแนวคิด ๔ ประการ ดังนี้ 
 ๑. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การสร้างความสามารถในการ 
๓. เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ 
๔. การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว 
 

 เพื่อถ่ายทอดเป้าหมายหลักไปสู่ภาพของการขับเคลื่อนที่ชัดเจนในลักษณะของวาระการพัฒนาที่เอื้อให้
เกิดการท างานร่วมกันของหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนในการผลักดันการพัฒนาเรื่องใดเรื่องหนึ่งให้เกิด
ผลได้อย่างเป็นรูปธรรม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๓ จึงได้กำหนดหมุดหมายการพัฒนา จำนวน ๑๓ หมุดหมาย     ซ่ึง
เป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ “เป็น” หรือมุ่งหวังจะ “มี” เพื่อสะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มี
ลำดับความสำคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน” โดยหมุด
หมายทั้ง ๑๓ ประการ แบ่งออกได้เป็น ๔ มิติ ดังนี้ 
 

 ๑. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย  ประกอบไปด้วย 
  หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 

หมุดหมายท่ี ๒ ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก 
หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของ

ภูมิภาค 
หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรม 

ดิจิทัลของอาเซียน 
๒. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม  ประกอบไปด้วย 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และ
สามารถแข่งขันได้ 

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ 

เหมาะสม           
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๓. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ 
หมุดหมายที่ ๑๑ ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
๔. มิติปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐท่ีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 
 

 ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลักแสดงไว้ในแผนภาพที่ ๓.๑ โดยหมุดหมาย
การพัฒนาที่กำหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการที่ครอบคลุมการพัฒนาตั้งแต่ในระดับต้นน้ำจนถึง
ปลายน้ำ และสามารถนำไปสู่ผลพัฒนาทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กัน 
ทำให้หมุดหมายแต่ละประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ นอกจากนี้การพัฒนาภายใตแ้ต่
ละหมุดหมายไม่ได้แยกขาดจากกัน แต่มีการสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

-4- 
 

               2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  
 

                
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

  

 

 

 

 

   

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(มี 6 ยุทธ์) 

1.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง 

2.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความสร้างในการ
แข่งขันความสามารถ 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาและเสริมเสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6.ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 13 
(มี 13 หมดุหมาย) 

หมุด
หมาย
ที1่ 

หมุด
หมาย
ที2่ 

หมุด
หมาย
ที3่ 

หมุด
หมาย
ที4่ 

หมุด
หมาย
ที5่ 

หมุด
หมาย
ที6่ 

หมุด
หมาย
ที7่ 

หมุด
หมาย
ที8่ 

หมุด
หมาย
ที9่ 

หมุด
หมาย
ที1่0 

หมุด
หมาย
ที1่1 

หมุด
หมาย
ที1่2 

หมุด
หมาย
ที1่3 

เป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน SDGS 
(มี 17 เป้าหมาย) 
 

เป้าหมาย
ที9่ 

เป้าหมาย
ที1่ 

เป้าหมาย
ที2่ 

เป้าหมา
ยที1่ 

เป้าหมาย
ที3่ 

เป้าหมาย
ที4่ 

เป้าหมาย
ที1่1 

เป้าหมาย
ที6่ 

เป้าหมาย
ที3่ 

เป้าหมาย
ที5่ 

เป้าหมาย
ที6่ 

เป้าหมาย
ที9่ 

เป้าหมาย
ที1่1 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 
 

1.การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขนัเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหม 

3.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

เป้าหมาย
ที1่6 

เป้าหมาย
ที1่7 

เป้าหมาย
ที1่2 



  

 

-5- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

 

 

  

 

 

แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด 
 

1.การพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูป 

2.การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และผลิตภัณฑ์ไหม 

3.ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

แผนพัฒนาจังหวัด
นครราชสมีา 
 

1.ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ
ด้านการเกษตรและเกษตรแปร
รปูมูลค่าสูง 

2.ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้าง
พื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ 
การท่องเท่ียว การค้า การ
ลงทุน SCG และเขตเศรษฐกิจ
พิเศษ 

3.ส่งเสริมและพัฒนาคมชุมชน
เมืองและการยกระดับการ
บริหารจัดการภาครัฐเพื่อสังคม
คุณภาพสูง 

4.การยกระดับบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลและยั่งยืน 

5.ยกระดับความมั่นคงปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในจังหวัด
นครราชสมีา 
 

1โครงการตามแนวทางพระราชดำร ิ 2.การพัฒนาคณุภาพชีวิต 3.การพัฒนาเศรษฐกิจ 4.การพัฒนาเมือง 5.การพัฒนาระบบการ   
   บริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ดอนยาวใหญ ่
 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

4.การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข 
 

5.การพัฒนาด้าน
สังคม 
 

6.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล
ดอนยาวใหญ ่
 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
 

2.การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและการ
ท่องเที่ยว 
 

3.การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

4.การพัฒนาด้าน
การสาธารณสุข 
 

5.การพัฒนาด้าน
สังคม 
 

6.การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี
 

กลยุทธ์ 
องค์การบริหารส่วน
ตำบลดอนยาวใหญ ่
 
(มี 12 กลยุทธ์) 

กลยุทธ์ ท่ี7 กลยุทธ์ ท่ี1 กลยุทธ์ ท่ี2 กลยุทธ์ ท่ี11 กลยุทธ์ ท่ี5 

กลยุทธ์ ท่ี10 กลยุทธ์ ท่ี3 กลยุทธ์ ท่ี8 

กลยุทธ์ ท่ี12 

แผนงาน 1.บริหารงาน
ทั่วไป 

2.การศึกษา 3.เคหะและชุมชน 4.อุตสาหกรรมและ    
    การโยธา 

6.สร้างความเขม้แข็งของ 
   ชุมชน 

7.งานการเกษตร 

8.งานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ 

9.งานสาธารณสุข 10.งานการรักษาความ
สงบสุขภายใน 

11.งานสังคม
สงเคราะห ์

12.งบกลาง 

กลยุทธ์ ท่ี9 

กลยุทธ์ ท่ี10 

กลยุทธ์ ท่ี11 

กลยุทธ์ ท่ี12 

5.การพาณิชย ์
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ตารางยุทธศาสตร์ต่างๆ 
 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
(อบต.ดอนยาวใหญ่) 
(พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง  1  
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที ่   
    ยั่งยืน SDGS 
   (มี 17 เป้าหมาย) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  

1.การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
 

๑. ยุทธศาสตรด์้าน
โครงการตามแนว
พระราชดำร ิ

๑. ส่งเสริม พัฒนา และ
ยกระดับด้านการเกษตร
และเกษตรแปรรูปมลูค่าสูง 

๑. พัฒนาขีดความสามารถ
ในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูป 

1.ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบในทุกพ้ืนท่ี 

หมุดหมายที่ ๑ ไทยเป็น
ประเทศช้ันนำด้านสินค้า
เกษตรและเกษตรแปรรูป
มูลค่าสูง 

1. ด้านความมั่นคง 

2.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 
 

๒. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

๒. ส่งเสริม พัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อ
ยกระดับเศรษฐกิจ การ
ท่องเที่ยว  การค้า  การ
ลงทุน  อุตสาหกรรม 
เศรษฐกิจ BCG และเขต
เศรษฐกิจพิเศษ 

๒. พัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและผลิตภณัฑ์
ไหม 
 

2.หยดุความหิวโหยบรรลุ
ความมั่นคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการและ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

หมุดหมายที่ ๒ ไทยเป็น
จุดหมายของการท่องเที่ยว
ที่เน้นคุณภาพและความ
ยั่งยืน 

2. ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

3.การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 
 

๓. ยุทธศาสตรด์้านพัฒนา
เศรษฐกิจ 

๓. เสริมสร้างและพัฒนา
คน  ชุมชน  เมือง  และ
ยกระดับการบรหิารจดัการ
ภาครัฐเพื่อสังคม
คุณภาพสูง 

๓. ยกระดับการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 
 

3.สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตที่มีสุขภาพดีและ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ท่ีดี
สำหรับทุกคนในทุกวัย 

หมุดหมายที่ ๓ ไทยเป็น
ฐานการผลิตยานยนตไ์ฟฟ้า
ที่สำคัญของโลก 

3.. ด้านการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ์

4.การพัฒนาด้านการ
สาธารณสุข 
 
 

๔. ยุทธศาสตรด์้านการ
พัฒนาเมือง 

4. ยกระดับบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใหเ้กิดสมดลุ
และยั่งยืน 
 
 

 4.สร้างหลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษาท่ีมีคณุภาพ
อย่างครอบคลุมและเท่า
เทียมและสนับสนุนโอกาส
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็น
ศูนย์กลางทางการแพทย์
และสุขภาพมลูค่าสูง 

4. ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทาง
สังคม 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 
(อบต.ดอนยาวใหญ่) 
(พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง  1  
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที ่   
    ยั่งยืน SDGS 
   (มี 17 เป้าหมาย) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  

5.การพัฒนาด้านสังคม 
 

๕.  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

5. ยกระดับด้านความ
มั่นคงปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

 5.บรรลุความเท่าเทียม
ระหว่างเพศและเสรมิ
อำนาจให้แก่สตรีและ
เด็กหญิง 

หมุดหมายที่ ๕ ไทยเป็น
ประตูการค้าการลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ทางโลจสิติกส์ที่
สำคัญของภูมภิาค 
 

5. ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 

6.การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการบา้นเมืองท่ีด ี
 

   6.สร้างหลักประกันว่าจะมี
การจัดให้มีน้ำและ
สุขอนามัยสำหรับทุกคน
และมีการบริหารจดัการที่
ยั่งยืนคน 

หมุดหมายที่ ๖ ไทยเป็น
ศูนย์กลางอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและ
อุตสาหกรรมดิจิทัลของ
อาเซียน 

6. ด้านการปรับสมดลุและ
พัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

    7.สร้างหลักประกันให้ทุก
คนสามารถเข้าถึงพลังงาน
สมัยใหม่ที่ยั่งยืนในราคาที่
ย่อมเยา 

หมุดหมายที่ ๗ ไทยมี
วิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ีเข้มแข็ง มี
ศักยภาพสูง และสามารถ 
แข่งขันได้ 

 

    8.ส่งเสรมิการเติบโตทาง
เศรษฐกิจท่ีต่อเนื่องคลอบ
คลุมและยั่งยืนการจ้างงาน
เต็มที่ มผีลิตภาพและการมี
งานท่ีเหมาะสมสำหรับทุก
คน 

หมุดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นท่ี
และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ 
ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง
ยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 
(อบต.ดอนยาวใหญ่) 
(พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง  1  
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที ่   
    ยั่งยืน SDGS 
   (มี 17 เป้าหมาย) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  

    9.สร้างโครงสร้างพื้นฐานท่ี
มีความทนทาน ส่งเสริม
การพัฒนาอุตสาหกรรมที่
ครอบคลมุและยั่งยืนและ
ส่งเสริมนวัตกรรม 

หมุดหมายที่ ๙ ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่นลดลง และมี
ความคุ้มครองทางสังคมที่
เพียงพอ เหมาะสม 

 

    10.ลดความไม่เสมอภาค
ในประเทศและระหว่าง
ประเทศ 

หมุดหมายที่ ๑๐ ไทยมี
เศรษฐกิจหมุนเวียนและ
สังคมคาร์บอนต่ำ 

 

    11.ทำใหเ้มืองและการตั้ง
ถิ่นฐานของมนุษย์มีความ
ครอบคลมุ ปลอดภัย มีภมูิ
ต้านทานและยั่งยืน 

หมุดหมายที่ ๑๑ ไทย
สามารถลดความเสี่ยงและ
ผลกระทบจากภยัธรรมชาติ
และการเปลีย่นแปลง 
สภาพภมูิอากาศ 

 

    12.สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลติและการ
บริโภคที่ยั่งยืน 

หมุดหมายที่ ๑๒ ไทยมี
กำลังคนสมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบ
โจทย์การพัฒนา 
แห่งอนาคต 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 

(อบต.ดอนยาวใหญ่) 
(พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง  1  
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที ่   
    ยั่งยืน SDGS 
   (มี 17 เป้าหมาย) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  

    13.ปฏิบัติการอย่าง
เร่งด่วนเพื่อต่อสู้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบท่ี
เกิดขึ้น 

หมุดหมายที่ ๑๓ ไทยมี
ภาครัฐท่ีทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และตอบ
โจทย์ประชาชน 

 

    14.อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

  

    15.ปกป้อง ฟ้ืนฟูและ
สนับสนุนการใช้ระบบนิเวศ
บนบกอย่างยั่งยืน จัดการ
ป่าไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การ
กลายสภาพเป็นทะเลทราย
หยุดการเสื่อมโทรมของ
ที่ดินและฟื้นสภาพดินและ
หยุดยั้งการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
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ยุทธศาสตร์ อปท. 
(อบต.ดอนยาวใหญ่) 
(พ.ศ.2566-2570 

ยุทธศาสตร์ อปท.ในเขต
จังหวัดนครราชสีมา  
(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ 
จังหวัดนครราชสีมา 
(พ.ศ.2566-2570) 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนล่าง  1  
(พ.ศ.2566-2570) 

เป้าหมายการพัฒนาที ่   
    ยั่งยืน SDGS 
   (มี 17 เป้าหมาย) 

แผนเศรษฐกิจ 
ฉบับท่ี 13 

(พ.ศ.2566-2570) 

ยุทธศาสตร์ชาติ  
20 ปี  

(พ.ศ.2561-2580)  

    16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุข
และครอบคลุมเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน ให้ทุกคน
เข้าถึงความยุติธรรมและ
สร้างสถาบันทีม่ี
ประสิทธิภาพ รับผดิชอบ
และครอบคลุมในทุกระดับ 

  

    17.เสริมความเข้มแข็ง
ให้แก่กลไกการดำเนินงาน
และฟื้นฟูหุ้นส่วนความ
ร่วมมือระดับโลกเพื่อการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 
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กลยุทธ์องค์การบริหารส่วนตำบลดอนยาวใหญ่ 
(มี 12 กลยุทธ์) 

 

แผนงาน 
 

1.พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ำ สงวนและเก็บกักน้ำเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รวมทั้ง   
   วางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้ง 

1.บริหารงานทั่วไป 
 

2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา บุคลากรด้านการศึกษา ครู นักเรียน ให้เป็น ผู้มีคุณภาพมีทักษะและศักยภาพตาม  
    มาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 

2.การศึกษา 
 

3. พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม ลดต้นทุน เพิ่มมูลค่าผลผลิต  
    ทางการเกษตร ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ส่งเสริมใหม้ี
การ  
    เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพื่อการบริโภคเพ่ือจำหน่วยและเพ่ือการอนุรักษ์ และเพ่ิมช่องทางตลาด  

3.เคหะและชุมชน 
 

4. ส่งเสริมชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาบทบาทของผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้พัฒนาบทบาทและคุณภาพ  
   ชีวิตของเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน พัฒนา  
   คุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   

4.อุตสาหกรรมและการโยธา 
 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการเสพ การผลิตและการจำหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ   5.การพาณิชย์ 
 

6. ดำเนินการโครงการ เพื่อให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค  
    และความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) ส่งเสริม
สุขภาพ    
    และอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง  
 

6.สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

7. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความจำเป็นและความต้องการของ  
    ประชาชน ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง  

7.งานการเกษตร 
 



  

8. พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่นโคราช โดยการอนุรักษ์สืบ
สาน  
    ต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 
 

8.งานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

9. ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  นำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุนบุคลากรใน
สังกัด 
    ให้ได้รับการศึกษา อบรม การทำวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ 
 

9.งานสาธารณสุข 
 

10. เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 

10.งานการรักษาความสงบสุขภายใน 
 

11. ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานต่าง ๆ ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการ 
     ช่วยเหลือผู้ประสบภัย ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่สำคัญ สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรม   
     ฟ้ืนฟูตำรวจบ้านและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
 

11.งานสังคมสงเคราะห์ 
 

12. พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ำ ลุ่มน้ำลำคลองและป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ สร้างจิตสำนึก  
     เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จัดทำระบบกำจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอย  
     และสิ่งปฏิกูล 
 

12.งบกลาง 
 

 
 

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





 

 


