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สว่นที ่2  ยุทธศาสตรก์ารพฒันาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
๑. ความสมัพนัธร์ะหวา่งแผนพัฒนาระดบัมหภาค 
         ๑.๑  แผนยทุธศาสตรช์าต ิ๒๐  ป ี

    วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ห รือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอานาจรัฐ การด ารงอยู่อย่าง
มั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า    
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 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือ
การสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  
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“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
”หรือคติพจน์ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่ม
ประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้
เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้าน
ความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการ
สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ    (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญ 
ของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได้ ดังนี้ 

    ๑. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกัน
ภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น  
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย 
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย 
ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

  (๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม   

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 

   ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้าน
อาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต 
ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครั ฐและภาคธุรกิจเอกชน 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความ 
เชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนา
ประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วง
โซ่มูลค่ามากข้ึน 
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(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่
ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบ
การด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 

          - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกร
ในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 

          - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม 
ปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
                    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็น 
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต 
ภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบัน
เกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา 
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และ
โครงสร้างพื้นฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ  
ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กรระหว่างประเทศ 
รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

   ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่ง
ของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบ
วินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ ความ
สาคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัวในการบ่ม 

เพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
   ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม เพ่ือเร่งกระจายโอกาสการ

พัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้
ความสาคัญ อาทิ 
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(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

   ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและ
สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถในการป้องกันผลกระทบ
และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่งสู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบ
แนวทางท่ีต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
  (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร

จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 

  ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่น
อย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความสาคัญ อาทิ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ 

ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเป้าหมาย โดย
จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ จะ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
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ปัจจัยความสาเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
๑. สาระของยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการกาหนดเป้าหมายและ 

ภาพในอนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เป้าหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนดตัวชี้วัด
ที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒. ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติและแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ และ
กรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๓. กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่ 
การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 
 
1.2  แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ ฉบบัที ่๑๒ 
 วิสัยทัศน์  จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การ 
ก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการ
พัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ต้องให้
ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน้าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว 
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ 

 การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เปน็การก าหนดต าแหนง่
ทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สศช. ได้จัดท าขึ้น ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มี
การกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งละโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและ
บริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรม
สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมาย 
๑.การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

(๑) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๕.๐ 
(๒) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว      

(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในปี ๒๕๔๖ เพ่ิมขึ้นเป็น ๓๑๗,๐๕๑ บาท (๙,๓๒๕ ดอลลาร์ สรอ.) 
และ ๓๐๑,๑๙๙ บาท (๘,๘๕๙ ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 

(๓) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๒.๕ ต่อปี 
(๔) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๘.๐ (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ า 

กว่าร้อยละ ๑๐.๐ และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๗.๕ ในขณะที่ปริมาณการส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๔.๐ ต่อปี) 
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๒. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ  
(๑) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความม่ันคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio-Economic Security)  

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(๒) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
(๓) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 

๓. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
(๑) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
(๒) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 

๔. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๑) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ 

อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
(๒) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๓) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
(๕) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 

๕. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
(๑) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
(๒) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
(๓) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 

กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  ซึ่งมีทั้งหมด  ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ัง 

และยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ ชอบและ 

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๘  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 

 

 



ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ๑๗ 

    ๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือ
สนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิด
การพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบ้านเหลื่อมนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของ
เทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉียงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้า
การลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารง
ชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มี
สัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    

กรอบยทุธศาสตร์การพฒันาภาค 
 ตามพระราชบัญญติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา ๕๓/๒ 
บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุก
จังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 

๑. แนวคิดและหลักการ 
  ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรม
และ มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่
เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
  ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ 

พ้ืนที ่
๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 

 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น
จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
  ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็น
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West  
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Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุ
ราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic  
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-
อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
  ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
  ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
โครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
  ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มี
การจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  
การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่วม
ภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทัน
การเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความ
ยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และ
เลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริม
การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้น
ให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 
  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การ
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ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้าง
งานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน 

แผนพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือตอนลา่ง ๑ (นครราชสีมา ชยัภมู ิบรุรีัมย ์สรุนิทร์) 
          ต าแหน่งทางยุทธศาสตร ์(Strategics Position)  
    ๑. เป็นแหล่งผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
    ๒. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
    ๓. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่ส าคัญ 
    ๔. เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

   ๕. เป็นประตูอีสาน ศูนย์โลจีสติกส์  และการค้าชายแดน  
วสิยัทัศน ์(Vision)  “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โลจีสติกส์ และ

การค้าชายแดน” 

          เปา้ประสงค ์(Gold)  
๑. เพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพ่ือการส่งออก 
๒. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
๓. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ 
๔. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
๕. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวและกาค้าชายแดน 
๖. เพ่ือส่งเสริมระบบโลจีสติกส์และการกระสายสินค้าในภูมิภาค 

 

ประเด็นยทุธศาสตร ์(Strategic Lssues) 
1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรและอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
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2. การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมภาคและ 

อาเซียน 
         กลยทุธ ์(Strategy) 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรและอุตสาหกรรมและแปรรูป
อาหาร 

1) เพ่ือส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลีให้ได้มาตรฐาน 
2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
3) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดิน น้ า และการใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนการผลิตสินค้า 

เกษตร 
  ๔)  ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดของโคเนื้อและกระบือคุณภาพ 

   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
๑) เสริมสร้างการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
๒) การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
๓) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
๔) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
๕) การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
๖) การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยว

ให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
๗) เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
๘) ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตตรฐาน 
๙) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมภาค
และอาเซียน 

๑) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนในประเทศ 
๒) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 
๓) พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าการลงทุน 

แผนพฒันาจงัหวดับุรรีมัย ์(พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) 
เป้าหมายการพฒันาจงัหวดับรุรีัมย ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก เศรษฐกิจมั่นคง สังคมเข้มแข็ง”  

1  วัตถุประสงค์รวม  
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

มาตรฐานสากล 
3. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
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4. หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
6. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
7. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
8. สังคมสงบสุขและอบอุ่น 
9. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
10. เพ่ือส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2 ตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนา    
 1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

2. อัตราการขยายตัวของ GPP จังหวัดเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 
3. ครัวเรือนที่อยู่ใต้เกณฑ์ความยากจนได้รับการแก้ไขปัญหาให้ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
5. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

3  ประเด็นการพัฒนา 
     3.1 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมกีฬามาตรฐานโลก และ

การพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พื้นฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
2. เพ่ือเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย

มาตรฐานสากล  
          ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 

1.  รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 ) 
2. จ านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน (ร้อยละ 10 ) 
3. ร้อยละของมูลค่าการจ าหน่ายสินค้า OTOP เพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
4. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) 

(ร้อยละ 80) 
 5. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน  (ร้อยละ 10 ) 
 6. อัตราการขยายตัวของ GPP ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5) 
 7. จ านวนพื้นที่การเกษตรได้รับการรับรองมาตรฐาน อินทรีย์/GAP (ไร่) 

แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด 
4.ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  
5. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
6. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
7. ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ 
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8. พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ 
9. สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) เพ่ือส่งเสริมการ

ท่องเที่ยว 
10. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อกระจายรายได้สู่ชุมชน 
11. เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ

เมืองบุรีรัมย์ 
12.  ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก 
13. ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร 
14. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และกลุ่มจังหวัดอีสานใต้ 
15.ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 
 16. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
17. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
18. ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย 
19. ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผนชีวิตหมู่บ้าน 
20. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรม

บริการ และอุตสาหกรรมกลุ่มวิสาหกิจ 
21. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพและมาตรฐาน 
22. ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย 
23. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบวงจร 
24. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning) 
25. พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ 
26. พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร       
3.2  ประเด็นการพัฒนาที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บน

พื้นฐานความพอเพียง" 
วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกช่วงวัย 
2. เพ่ือให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ให้มีรายได้ผ่าน

เกณฑ์ จปฐ. (ร้อยละ 50) 
2. ร้อยละของประชากรได้รับการพัฒนาและสริมสรา้งศักยภาพตามช่วงวัย 
3. คนอายุ 60 ปีขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ (ร้อยละ 90) 
4. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (ร้อยละ 90) 
5. ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50) 
 
แนวทางการพัฒนา 
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพประชาชนทุกช่วงวัย 
2. ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
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3. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4. เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์คุณภาพทางการศึกษา

ของท้องถิ่นและระดับชาติ 
5. เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพ้ืนฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและสังคมของเด็กและ

เยาวชนในทุกระดับ  
6. ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน 
7. ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบวงจรของกลุ่ม

อาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ 
8. ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีทางการ

แพทย ์
9. ส่งเสริมและพัฒนามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (เป็นคนดี มีปัญญา รายได้สมดุล 

สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และคณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง) 

11. สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน 
           3.3 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม “ทรัพยากร ธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิต
และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  

วัถุประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ า ควบคู่การเสริมสร้างความรู้ในเรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 

    2. เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน 
    3. เพ่ือจัดการขยะ/สิ่งปฏิกูล และลดมลพิษอย่างเป็นระบบโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
๑. จ านวนแหล่งน้ าของจังหวัดมีปริมาณและคุณภาพเพียงพอส าหรับการใช้ประโยชน์  (แห่ง) 
2. จ านวนพ้ืนที่ประสบปัญหาภยัแล้ง น้ าาท่วม และภัยธรรมชาติต่างๆ ได้รับการแก้ไขปัญหา (แห่ง) 
3. ร้อยละของพ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมขึ้น 
4. ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้ใน

เรื่องน้ าและการบริหารจัดการน้ า 
2. ส่งเสริม อนุรักษ์ และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืน ๆ โดยเน้นการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด 
3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นหน้าที่ของพลเมือง

คนบุรีรัมย์ 
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5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และระบบนิเวศ 

6. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยเน้น
กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

7. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร 
           3.4 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 : ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  “บุรีรัมย์สงบสุข”  

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้สังคมสงบสุขและอบอุ่น 

      2. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. เพ่ือส่งเสริมป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดฟื้นฟูและได้รับการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง 
แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และการเพ่ิมจ านวน

บุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน 
2.  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืน 
3. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือภายหลังจา

การบ าบัดฟ้ืนฟ ู
4. เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายในจังหวัด 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้าไปเกี่ยวข้องกับ

ปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด 
6 เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การตรวจสอบ และ

การเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยมิชอบ 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความม่ันคงภายในจังหวัด 
8.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็นหมู่บ้านมั่นคงและ

สงบสุข 
9.  พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
10. พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
11. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

อย่างเคร่งครัด 
12. รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบการและในชุมชน 

เพ่ือจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง   
13. รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและ

เครือข่ายของประชาสังคม 
จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางการพัฒนา 4 ด้าน  ดังนี้ 
         1. พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
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 2. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐานสากล   
 3. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  

4. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพื่อการค้าและการลงทุน 

  ๑.๔  ยทุธศาสตร์การพฒันาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิ่นจงัหวดับรุีรมัย์ 

วสิยัทัศน ์(Vision)  “บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  สู่พ้ืนฐาน
คุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

พันธกจิ  (Mission) 
๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมีความสุข 
๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  และกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
๓. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
๔. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
๕. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
๖. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
๘. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยค านึงถึงการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 
๙. การส่งเสริมและพัฒนากาค้าการลงทุน  และการค้าชายแดน 
๑๐.  การส่งเสริมการผลิตและตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์(Strategic Lssues) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ “เมื่อน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี” 
เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
๒. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
๔. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
๕. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
  7.  สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ (Strategy) 
๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน  สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มี

คุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรม  จริยธรรม ของเด็กเยาวชนและประชาชน 
๔. ส่งเสริมบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
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๕. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่สมบูรณ์

อย่างยั่งยืน 
๗. พัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
๘. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรีอนยากจน 
๙. ส่งเสริมสนับสนุนการยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๑๐. ส่งเสริมและพัมนาสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
๑๑. สร้างความม่ันคง  ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน  ปราบปราม ฟื้นฟูและแก้ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญ

กรรม 
๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
๑๕. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 
๑๗. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ “การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา” 
เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
๒. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
๓. ส่งเสริมและพ มนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
๔. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๕. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือก่ารท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 

กลยุทธ์ (Strategy) 
๑. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 
๖. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๗. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือความ

สมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๘. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่าย ความร่วมมือภาคเอกชนหรือภาคส่วนอื่นๆ เพ่ือการค้า การ

ลงทุน  และการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  และการค้าชายแดน 
๑๐. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
๑๑. ส่งเสริมการกีฬาและส่งเสริมการท่องเทียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  “การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม” 
เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น 
๓. ศูฯย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๔. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

กลยุทธ์ (Strategy) 
๑. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  อินทรีย์ชีวภาพและการเกษตรปลอดภัย 
๒. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมเกษตร  และ

อุตสาหกรรมบริการ 
๓. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรูป

อาหาร 
๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๗. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 
๘. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้านการเกษตรอย่าง

ทั่วถึง 
๙. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ และพืชพลังงาน 
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
๑๑. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  “การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร” 
เป้าประสงค์ (Goals) 

๑. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
๒. ประชาชนมีความพึงพิใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
๓. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ (Strategy) 
๑. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมพัฒนาการขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
๓. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ 
๔. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
๕. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปขั่นทุกรูปแบบ 

 

๒. ยทุธศาสตร์ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
๒.๑  วสิยัทศันก์ารพฒันาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลทุง่จงัหนั 
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           “ สังคมน่าอยู่  คุณธรรมคู่ประชา  พ่ึงพาเศรษฐกิจพอเพียง  เน้นเรื่องการมีส่วนร่วม  ครบถ้วนปัจจัยสี่  
พัฒนาชีวีมีสุข” 
 ๒.๒  ยทุธศาสตร ์
  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิ
ปัญญา 
  ๓.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
  ๔.  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  ๕.  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.  การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 
 ๒.๓  เปา้ประสงค ์
  ต าบลทุ่งจังหันมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า  ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชนมีความ
เป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน  จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถด าเนินการจัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด  ดังนี้ 

๑. ระบบคมนาคมขนส่งมีประสิทธิภาพ  ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
๒.  เสริมสร้างทักษะคนภายในชุมชนทั้งด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ ด้านสวัสดิการและ 

สังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 
๓. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๔. ความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น มีความสามารถ 

และทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพ่ิมมูลค่าของสินค้าทางการเกษตร โดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์
และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร  พัฒนาแหลางท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา  ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
๖. การบริหารงานของ อบต.มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือในทุก 

ภาคส่วนเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๒.๔  ตวัชีว้ดั 

ยุทธศาสตร์การพฒันา ตวัชีว้ดั 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑. จ านวนสายของถนนที่ได้มาตรฐาน 

๒. จ านวนแห่งของระบบประปา 
๓. จ านวนแห่งของแหล่งน้ า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตและภูมิปัญญา 

๑. จ านวนครั้งของการป้องกันโรคติดต่อ 
๒. จ านวนโครงการของการส่งเสริมการศึกษา 
๓. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

๑. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
๒. จ านวนครั้งการจัดอบรม 

การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

๑. จ านวนกลุ่มอาชีพ 
๒. จ านวนครั้งของการอบรม 

การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๑. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
๒. จ านวนครั้งการจัดอบรม 
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การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี ๑. จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
๒. จ านวนครั้งการจัดอบรม 

 
 ๒.๕  คา่เปา้หมาย 
   

ยุทธศาสตร์การพฒันา ค่าเปา้หมาย 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมุ่งสร้าง ซ่อมแซม บ ารุงรักษา

ถนนก่อสร้าง 
๒. พัฒนาแหล่งน้ าและบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ  
๓. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อความเป็นอยู่
ที่ดีของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตและภูมิปัญญา 
 

๑. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การบริการสาธารณสุขของต าบล การ
ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
๒. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาท้ังในระบบและนอกระบบ 
๓. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส 
๔. ส่งเสริมและบ ารุงรักษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  
๕. ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 

การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

ด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาให้แก่สมาชิก อปพร. 
เพ่ิมศักยภาพในการด าเนินการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและ
ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ
ท่องเที่ยว 

๑. ส่งเสริมการเกษตร และสร้างอาชีพเสริมเพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับ
ประชาชนตามแนวปรัชญาเศราฐกิจพอเพียง 
๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก 

การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนใช้ทรัพย์กรอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด 
2) การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมท่ีดี พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ
ปฏิบัติงาน พัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน 

 
 ๒.๖  กลยุทธ ์

1. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า ทางระบายน้ า และสาธารณูปโภคครบถ้วน 
2. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในด้านสังคม  สาธารณสุข  การศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม   

ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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3. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
4. ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ 

พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
5. ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. พัฒนาระบบการบริหารงาน เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติงาน เพ่ือ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดความเป็น
ธรรม ในการบริหารงาน 

๒.๗ จดุยนืทางยทุธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหันให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และ 

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟ้ืนฟูพัฒนาการจัดการบริการสาธารณะ หรือ
โครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐาน
ส าคัญของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ
และสภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เก่ียวข้องโดยตรงกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความ
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหาความต้องการของ
ประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน  จึงได้ก าหนดจุดยืน
ทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๖  ประเด็นยุทธสาสตร์  ดังนี้ 

  ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต การศึกษาศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมจารีตและภูมิ
ปัญญา 
  ๓.  การจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของชุมชน 
  ๔.  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
  ๕.  การบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๖.  การบริหารกิจการบ้านเมือง และสังคมที่ดี 

 ๒.๘ ความเชือ่มโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าลฃทุ่งจังหัน มีความเชื่อมโยงของ 

ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
   
 

  
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.ทุ่งจังหัน 

เป้าประสงค์  
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๓. การวเิคราะห์เพื่อการพฒันาท้องถิ่น 
    ๓.๑  การวเิคราะห์กรอบการจัดท ายทุธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งจังหัน โดยการวิเคราะห์ใช้หลัก  SWOT  ดังนี้ 

  จุดแข็ง  (Strength  =  S)  เป็นการพิจารณาปัจจัยใน  อปท.  โดยมีการประเมินข้อได้เปรียบหรือจุดเด่นของ
ทรัพยากรทางการบริหาร  การพัฒนาของ  อปท.  ที่คาดว่าจะสนับสนุนให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ   เช่น  ด้าน
โครงสร้าง  ด้านระบบงาน  ด้านบุคลากร  ด้านงบประมาณ  และด้านวัสดุอุปกรณ์  เป็นต้น 

 เป็นองค์กรขนาดกลาง  การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง  เกิด 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงาน 

 บุคลากรเป็นคนรุ่นใหม่ที่พร้อมให้ความร่วมมือในการท างานกับฝ่ายบริหาร  ใน 
การพัฒนาและให้บริการแก่ประชาชน 

 มีความพร้อมด้านงบประมาณ 
 มีความพร้อมทางด้านวัสดุอุปกรณ์ 
 มีการตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างหนาแน่น ๒ ฝั่ง (ทิศเหนือและทิศใต้) ฝั่งละ ๗ หมู่บ้าน ท าให้ง่ายต่อ

การพัฒนา การประสานงาน 
 มีแหล่งน้ าส าคัญท่ีสามารถประกอบอาชีพเกษตรได้ 
 ประชาชนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
 เป็นชุมชนที่มีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เข้มแข็ง มันส าปะหลัง  ข้าว พืชผักหมุนเวียน 
 เป็นชุมชนที่มีการรวมกลุ่มอาชีพท่ีเข้มแข็ง 

จุดอ่อน  (Weakness  =  w)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายใน  อปท.  โดยมีการประเมินข้อ 
เสียเปรียบ หรือจุดด้อยของทัพยากรทางการบริหาร  การพัฒนา  อปท.  ซึ่งเป็นปัญหา  อุปสรรคที่ขัดขวางมิให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จ  เช่น  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านงบประมาณ  ด้านบุคลากร  ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น 

 ฝั่งเหนือมีลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นจุดอับ มีลักษณะเป็นเมืองลับแล ท าให้ผู้คนทั่วไป
ไม่ค่อยรู้จัก  

 การตั้งบ้านเรือนมีลักษณะการปลูกสร้างอยู่อย่างหนาแน่น การพัฒนาผังเมืองใหม่เป็นไปได้
ยาก 

ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 ขาดความรู้ทางด้านไอที 
 เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
 ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 การพนัน  ยาเสพติด 
 เด็ก เยาวชน นิยมไปเรียนที่อ่ืน ท าให้เกิดปัญหาด้านการศึกษา 
 เด็ก เยาวชน นิยมแต่งงานแต่อายุยังน้อย 

โอกาส  (Opportunity = O)เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก  อปท.  โดยการประเมินโอกาสหรือ 
เงื่อนไขท่ีคาดว่าจะเอ้ืออ านวยต่อการบริการ  การพัฒนา  อปท.  ให้บรรลุผลส าเร็จ  เช่น  ด้านเศรษฐกิจ   
ด้านสังคม  ด้านการเมือง  ด้านเทคโนโลยี 

 นโยบายรัฐขยายโอกาสทางการศึกษา การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การจัดสวัสดิการ 
แก่ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ติดเชื้ออย่างทั่วถึง การส่งเสริมการลงทุน 

 สามารถพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างครบถ้วนและรวดเร็ว เนื่องจากหมู่บ้านอยู่ติดกัน 
ประชาชนได้รับประโยชน์ร่วมกันมากกว่า ๑ หมู่บ้าน 

 ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสื่อสารทั่วโลก 
 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  
 การจัดสรรเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ เพ่ิมมากข้ึน 
 วิกฤติอาหารโลกท าให้สินค้าเกษตร มีราคาเพ่ิมมากข้ึน  

อุปสรรค  (Threat= T)  เป็นการพิจารณาปัจจัยภายนอก  อปท.  โดยการประเมินภาวะคุกคาม   
หรือเงื่อนไขที่เป็นข้อจ ากัดต่อการบริหาร  การพัฒนา อปท. เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านการเมือง   
ด้านเทคโนโลยี 

 งบประมาณท่ีรัฐอุดหนุนยังไม่เพียงพอต่อการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 
อย่างทั่วถึง 

 สถานการณ์ทางเศรษฐกิจระดับประเทศ  ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 การเปลี่ยนแปลงนโยบายและบุคลากรรัฐที่เก่ียวข้อง 
 ความขัดแย้งทางการเมืองและคนในสังคม 

 
 
 
 ๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.นั้น  ได้ท าการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอก
ที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   



ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ๓๓ 

 

ดาน
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อมภายนอกท่ี
เกีย่วข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปญัหา/ความ

ต้องการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
 กลุ่มเปา้หมาย

ความคาดหวังและ แนวโน
มอนาคต

๑) ขาดแคลนแหล่ง
น้้าในการเกษตร

- แหล่งน้้าการเกษตร - ในพืน้ท่ี
การเกษตร

- ประชาชนมีแหล่งน้้าอยา่ง
พอเพยีงมีต่อการประกอบอาชพี

๒) ไฟฟา้ส่องสวา่ง
ทางและท่ีสาธารณะ
ยงัไม่สามารถ
ด้าเนินการ
ครอบคลุมพืน้ท่ีได้
ท้ังหมด

- ไฟฟา้ - ทางและท่ี
สาธารณะใน 
อบต.

- ทางและท่ีสาธารณะมีแสง
สวา่งเพยีงพอประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไป
มาและปอ้งกนัการเกดิ
อาชญากรรมได้

๓) ชมุชนขยายมาก
ขึ้นระบบระบายน้้า
ยงัไม่เพยีงพอ เกดิ
การอดุตัน ส่งกล่ิน
เหม็นกอ่ความร้าคาญ

- ราง/ท่อระบายน้้า - พืน้ท่ีในเขต 
อบต. - มีรางระบายน้้าสามารถ

ระบายน้้าได้สะดวก ไม่อดุตัน 
ไม่ส่งกล่ินเหม็นกอ่ความร้าคาญ

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจร
ไปมาเพิม่มากขึ้นและ
เทศบาลไม่สามารถ
ด้าเนินการได้
เนื่องจากพืน้ท่ียงัไม่
เปน็ท่ีสาธารณะ จะ
ด้าเนินการได้ก็
ต่อเมื่อต้องเปน็ท่ี
สาธารณะ

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทาง
คมนาคมท่ีเปน็
สาธารณะและ
ประชาชนมี
ความต้องการ
ใหด้้าเนินการ

- มีเส้นทางในการคมนาคม
เพยีงพอและ ประชาชนได้รับ
ความสะดวกในการสัญจรไปมา

๑) มีการระบาดของ
โรคอบุติัใหม่ โรค
ระบาด โรคติดต่อ

- ในเขต อบต. ในพืน้ท่ีไม่มีการระบาดของ
โรคอบุติัใหม่  โรคระบาด  
โรคติดต่อ

๒) ประชาชนใน
พืน้ท่ีปว่ยเปน็โรค
เร้ือรังแนวโน้มท่ี
เพิม่ขึ้น เชน่ 
เบาหวาน  ความดัน

- ประชาชนกลุ่ม
เส่ียงและผู้ปว่ย

๑. โครงการสร้างพื้นฐาน

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชวีติ

- ด้านสาธารณสุข



ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ๓๔ 

 

ดาน
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อมภายนอกท่ี
เกีย่วข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปญัหา/ความ

ต้องการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
 กลุ่มเปา้หมาย

ความคาดหวังและ แนวโน
มอนาคต

๓) ปริมาณขยะและ
น้้าเสียเพิม่มากขึ้น

- ในเขต อบต. - ปริมาณขยะและน้้าเสียถกู
กา้จัดใหห้มดด้วยวธิกีารที่
ถกูต้อง

๔) ประชาชนบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัย

- ประชาชนใน
เขต อบต.

- ประชาชนทราบและสามารถ
เลือกบริโภคอาหารท่ีปลอดภัย
ได้ถกูต้อง

๕) ประชาชนใน
พืน้ท่ีบางรายมีท่ีอยู่
อาศัยไม่มั่นคงแขง็แรง

- ท่ีอยู่อาศัย - ประชาชนใน
พืน้ท่ีท่ีได้รับ
ความเดือนร้อน
เร่ืองท่ีอยู่อาศัย

- ประชาชนในพืน้ท่ีได้รับความ
ชอ่ยเหลือซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัย
ใหม้ั่งคงแขง็แรง

๖) มีการขยายตัว
ของประชากรเพิม่
มากขึ้นท้าใหเ้กดิการ
ขยายตัวของอาคาร
บา้นเรือนท้าใหเ้กดิ
เปน็ชมุชนแออดั

- ประชากร - พืน้ท่ีในเขต 
อบต.

ควบคุมการกอ่สร้างอาคาร
บา้นเรือนการพจิารณาออก
ใบอนุญาตเพือ่ไม่เกดิปญัหา
จากการกอ่สร้างอาคาร

ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-
บริโภคน้้าท่ียงัไม่
สะอาดและมี
ส่ิงเจือปน เชน่ จาก
น้้าฝน น้้าท่ีไม่ได้
คุณภาพ มีตะกอน

- การอปุโภค-บริโภค - ประชาชนใน
เขต อบต.

- ประชาชนบริโภคน้้าท่ีสะอาด
ถกูสุขลักษณะ

๑) การศึกษาส่ือการ
เรียนการสอนยงัไม่
พอเพยีง เด็กนักเรียน
ไม่ได้รับการศึกษาต่อ
ในระดับท่ีสูงกวา่ขั้น
พืน้ฐาน และขาด
งบประมาณใน
การศึกษา ครอบครัว
ยากจน

- สังคมในชมุชน - เด็กนักเรียนใน
เขต อบต.

- มีส่ือการเรียนการสอนท่ี
พอเพยีง  เด็กนักเรียนได้รับาร
ศึกษาท่ีสูงขึ้น มีงบประมาณ
ในการศึกษาเล่าเรียน

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชวีติ



ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ๓๕ 

 

ดาน
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อมภายนอกท่ี
เกีย่วข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปญัหา/ความ

ต้องการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
 กลุ่มเปา้หมาย

ความคาดหวังและ แนวโน
มอนาคต

๒. ด้านงานส่งเสริม
คุณภาพชวีติ

๒) เด็กและผู้สูงอายุ
บางครอบครัว 
ผู้สูงอายอุยู่ตามล้าพงั
 และรับภาระในการ
ดูแลเด็ก

- ผู้สูงอายแุละ
เด็กในเขต อบต.

- ผู้สูงอายแุละเด็กได้รับการ
ดูแลท่ีดี

๓) ผู้พกิารไม่ได้รับ
ความชว่ยเหลือใน
ด้ารงชวีติ

- ผู้พกิารในเขต 
อบต.

- ผู้พกิารได้รับความชว่ยเหลือ
ในการด้ารงชวีติและท่ัวถงึ

๔) เยาวชนและ
วยัรุ่นติดเกมส์ ส่ิง
ลามก  บหุร่ี เหล้า สา
เสพติด และท้องกอ่น
วยัอนัสมควร

- เยาวชนและ
วยัรุ่นในเขต 
อบต.

- เยาวชนและวยัรุ่นมีอนาคตที่ดี

๑) ประชาชนไม่มี
การวางแผนในการ
ด้าเนินงาน

- การวางแผน - ประชาชนใน
เขต อบต.

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด้าเนินงานได้เอง

๒) ขาดแหล่งเงิน
ลงทุนในการท้า
กจิการและประกอบ
อาชพี

- การลงทุน - ประชาชนใน
เขต อบต.

- มีแหล่งเงินทุนในการท้า
กจิการและประกอบอาชพี

๔) ผลผลิตทาง
การเกษตรราคาตกต้่า
ระยะทางในการ
ขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซ้ือ

- เกษตรกรใน
พืน้ท่ี

- ผลผลิตมีราคาสูงขึ้น

๕) ค่าแรงต้่าค่าครอง
ชพีสูงขาดแคลนการ
จ้างงาน

- ผู้ประกอบ
อาชพีรับจ้าง

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสมกบัค่า
ครองชพี มีการจ้างงานมากขึ้น

๗) ในเขต อบต.ไม่มี
แหล่งท่องเท่ียวและ
กจิกรรมการท่องเท่ียว

- การท่องเท่ียว - ในเขต อบต. - มีแหล่งทองเท่ียวในเขต
เทศบาลและส่งเสริมกจิกรรม
การท่องเท่ียวเพิม่มากขึ้น

๓. ด้านการวางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเท่ียว

๓) ประชาชนขาด
สถานท่ีจ้าหน่ายสินค้า

- การพาณิชย  กรรม - ร้านค้าแผลง
ลอย

- ร้านค้าแผงลอยมีสถานที่ใน
การขายจ้าหน่ายสินค้า



ส่วนท่ี 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองท้องถิ่น ๓๖ 

 

ดาน
สถานการณ์ภาพ

แวดล้อมภายนอกท่ี
เกีย่วข้อง

ขอบขายและปริมาณ
ของปญัหา/ความ

ต้องการ

พื้นท่ีเปาหมาย/
 กลุ่มเปา้หมาย

ความคาดหวังและ แนวโน
มอนาคต

๑) การจราจรบน
ถนนมีเพิม่มากขึ้น
อาจท้าใหเ้กดิ
อบุติัเหตุขึ้นได้

- การจราจร ประชาชนท่ี
สัญจรไปมาบน
ถนน

มีระบบควบคุมการจราจร เชน่
 ติดต้ังสัญญาณไกระพริบเพือ่
เตือนใหร้ะมัดระวงั

๒) มีการท้าลายและ
ลักขโมยทรัพยสิ์น
ของประชาชนและ
ราชการรวมท้ังเกดิ
การทะเลาะววิาทกนั
ในชมุชน

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีติและ
ทรัพยสิ์นของประชาชน

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ

- มีการปอ้งกนัและรักษาความ
ปลอดภัยในชวีติและทรัพยสิ์น
ของประชาชนละส่วนราชการ 
เชน่ การติดต้ังกล้องวงจรปดิ  
การใหผู้้น้า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาววิาท

๓) เปน็พืน้ท่ีท่ีมีดิน
เค็มและน้้าใต้ดินเปน็
น้้าเค็มหรือมีรสกร่อย
 ไม่สามารถใชใ้น
การเกษตรและ
อปุโภค-บริโภคได้

- ดินและน้้าใต้ดิน - พืน้ท่ีในเขต 
อบต.

- ปญัหาเร่ืองดินเค็มลดลง 
จัดหาแหล่งน้้าจากแหล่งอืน่
เพิม่มากขึ้น

๔) มีปญัหาเร่ืองขยะ
และน้้าเสียเพิม่มาก
ขึ้นส่งกล่ินเหม็น
ร้าคาญ

- ส่ิงแวดล้อม - ผู้ประกอบการ
และชมุชนใน
เขตพืน้ท่ี อบต.

- ปญัหาขยะและน้้าเสียลดลง 
ผู้ประกอบการสามารถกา้จัด
ขยะและน้้าเสียเองได้โดยไม่
ส่งผลกระทบต่อชมุชน

๖. ด้านศิลปะ  
วัฒนธรรม จารีต
ประเพณีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น

๑) ศิลปะ วฒันธรรม 
 จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญัหาท้องถิ่นถกู
ลืมเลือนไปมาก

- ศิลปะ วฒันธรรม  
จารีต ประเพรีและ๓มิ
ปญัหาท้องถิ่น ถกูลืม
เลือนไปมาก

- ประชาชนใน
เขต อบต.

- ยกยอ่ง เชดิชคูนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบา้นในโอกาสต่างๆ
 เพือ่เปน็ตัวอยา่งแกเ่ยาวชน
และประชาชน ศิลปะ 
วฒันธรรม จารีต ประเพรีและ
ภูมิปญัญาท้องถิ่น ไม่ถกูลืม
และคงอยู่สืบไป

๕. ด้านการบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม

๔. ด้านการจัดระเบยีบ
ชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย



 ส่วนท่ี 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัต ิ ๓๗ 

สว่นที ่ 3 การน าแผนพฒันาท้องถิน่สีป่ีไปสู่การปฏบิัติ 
๑.  ยุทธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 

ที ่ ยทุธศาสตร ์ ดา้น แผนงาน หนว่ยงาน
รบัผดิชอบหลกั 

หนว่ยงาน
สนบัสนนุ 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

กองช่าง  

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
คุณภาพชีวิต 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ  

   แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา  

   แผนงานสังคมสงเคราะห ์ กองสวัสดิการฯ  
   แผนงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด  
   แผนงานงบกลาง กองสวัสดิการ  
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น

การจัดระเบียบชุมชน/
สังคมและการรักษาความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

ด้านบริหารงานท่ัวไป แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

ส านักงานปลัด  

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด  

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การการส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษาฯ  

   แผนงานสร้างความแข้ม
แข็งของชุมชน 

กองสวัสดิการฯ ส านักงานปลัด 

๕. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานเคหะและชุมชน ส านักงานปลัด  

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักงานปลัด  

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ด ี

บริหารงานท่ัวไป แผนงานบริหารงานท่ัวไป ส านักงานปลัด  

  ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
 

แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักงานปลัด  

 
 


