
 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

๑.๑.๑  ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมืองขจัดคอร์รัปชั่น 

สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร จัดการ

ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไข ปัญหาความม่ันคงรูปแบบใหม่  
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลัง ป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ

เรียบร้อยภายในประเทศ  สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ

มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไก ที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น  

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง ความ

เชื่อมั่นการส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และรับผิดชอบต่อ สังคม ตลอดจนการ
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า เพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากขึ้น  

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐาน ของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าท่ีเข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม และขยายกิจกรรม การผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและใน ระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการ
ที่หลากหลายตาม รูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก  
   - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิต ให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริม เกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหาร
คุณภาพ สะอาดและปลอดภัย  
  - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรม
ปัจจุบันที่มี ศักยภาพสูง และ พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและ การค้ามาเพ่ิม
มูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น  

 

/ภาคบริการ … 
 
 



 
   - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม โดยการ ยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้าน การเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆเป็นต้น 
  (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิต
ภาพแรงงานและ พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สู่สากล และพัฒนา วิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร  

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญจัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคม และเศรษฐกิจที่ สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในด้าน การขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และการวิจัยและพัฒนา (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความ
เป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือ กับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้าน ต่างๆ 
เพ่ิมบทบาทของไทยใน องค์กรระหว่างประเทศรวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้าน การต่างประเทศ  

๑.๑.๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการ เรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบัน ครอบครัวใน

การบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง  
๑.๑.๔. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความ เหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหาร จัดการสุขภาพ  
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่ เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง ของ

ชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกใน การสนับสนุนการพัฒนา  

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการ ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง  ๒๕  ลุ่มน้ า  เน้นการปรับระบบการ

บริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
 (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและ เมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้ พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ (๖) 
การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
 

 

 

/๑.๑.๖. ยุทธศาสตร์... 
 
 

 



 
๑.๑.๖. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

(๑) การปรับปรุงโครงสร้างบทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีขนาดที่ เหมาะสม  
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและ พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของ หน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และ รายจ่ายของภาครัฐ  

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒  
๑.๒.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  

(๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรม              
ทีพึ่งประสงค์  

(๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
(๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
(๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 
(๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
(๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง   

๑.๒.๒ การเสริมความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
 (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถ

เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ ทั้งในด้านการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นการได้รับขยายการคุ้มครอง 
ทางสังคม (Social Protection) และสวัสดิการ (Welfare) ที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม และการ 
พัฒนาทักษะฝีมือเพ่ือประกอบอาชีพและยกระดับรายได้  

(๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา  สาธารณสุข และสวัสดิการ ที่มี 
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึงตลอดจนปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฎหมาย  กฎ ระเบียบ ให้
เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมเพ่ือให้ประชากรทุกกลุ่มมีโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐและทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน 
สามารถพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 

(๓) การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ เข้มแข็ง 
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชน สามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการ 
จัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายใน ชุมชน  

๑.๒.๓  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
(๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและเสถียรภาพ 

ทางเศรษฐกิจจ าเป็นต้องเพ่ิมศักยภาพของเศรษฐกิจเพ่ือให้เศรษฐกิจขยายตัวได้สูงขึ้นโดยไม่สร้างแรงกดดันให้ 
เกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด เกิดภาวะเงินเฟ้อ และแรงกดดันต่อภาระการคลังที่มากเกินควร มีการกระจาย 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเพ่ือสนับสนุนการกระจายผลประโยชน์การพัฒนา 

(๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและการบริการ 
มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม การบริการ การค้า และการ
ลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขัน ของประเทศ สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่วนในชุมชนอย่าง
ทั่วถึงอันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวมและเศรษฐกิจฐานราก ตามหลักการพัฒนาที่
ยั่งยืน  

/๑.๒.๔  การเติบโต… 
 
 



 
๑.๒.๔  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

(๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม  ใช้ประโยชน์จากทุนธรรมชาติโดยค านึงถึงขีดจ ากัดและ ศักยภาพในการฟ้ืนตัว  รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่าง การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
รวมทั้งผลักดันแนวทางการประเมินมูลค่าของระบบนิเวศ และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ เพ่ือใช้ในการ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน   

 (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า เพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และ
ยั่งยืน ทั้งในมิติเชิงปริมาณและคุณภาพ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ีลุ่มน้ าเพ่ือก าหนดทิศทาง การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ าในทุกมิติ 
โดยค านึงถึง ศักยภาพ และข้อจ ากัดด้านสิ่งแวดล้อมและมิติเชิงสังคมของพ้ืนที่ลุ่มน้ า 

(๓) แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ด้วยการเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ ขยะ น้ า
เสีย และของเสียอันตรายที่เกิดจากการผลิตและบริโภค สร้างเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือเมืองสีเขียว
เพ่ือสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 

(๔) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการบริหารจัดการ 
ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้แนวคิดตลอดวัฏจักรชีวิต 
(Life Cycle Thinking)  

(๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

(๖) บริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติเพ่ือให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด และ
น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน  

(๗) พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

(๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยผลักดันการจัดท าแผน
แม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของอาเซียน แสวงหาแนวทางความร่วมมือกับ 
อาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงในประเด็นการขนส่งข้ามพรมแดน การบริหารจัดการพลังงานและทรัพยากร 
ธรรมชาติและการแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามแดน สร้างความรู้ความเข้าใจและแนวทางปฏิบัติ ที่ถูกต้องเกี่ยว 
กับกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศให้กับทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งควรมีการทบทวนกฎหมายและ
ข้อตกลง ระหว่างประเทศด้าน การค้าและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมและความสอดคล้องกับสถานการณ์
ในปัจจุบัน เพ่ือป้องกันปัญหาทางด้านการค้าหรือการตัดสิทธิ์ทางการค้า อาทิ ปัญหาการท าประมงผิดกฎหมาย 
ขาดการรายงานและไร้การควบคุม (Illegal, Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ติดตามและเฝ้า
ระวัง มาตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบทางการค้าและ การลงทุน 
ตลอดจน สนับสนุนการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับพันธกรณีด้าน สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

 ๑.๒.๕ การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  
(๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ       
(๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือ 

ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ  
 
 
 

/(๓) การส่งเสริม... 
 
 

 



 
(๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับ

มิตรประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัย คุกคามข้ามชาติ  
(๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว้ซึ่งประโยชน์ ทาง 

เศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชาติเหนืออาณาเขตทางทะเล  
(๕) การบริหารจัดการความมั่นคง เพ่ือการพัฒนา ให้เกิดความสอดคล้องกัน ระหว่างแผนงาน

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ ภาคประชาชน 
๑.๒.๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ  การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล

ในสังคมไทย 
 (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความ

โปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือก 
ที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่องค์กรมี
สมรรถนะสูง และมีความทันสมัย ราชการบริหารส่วนกลางมีขนาดเล็กลง และราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมี
ขนาดทีเ่หมาะสมกับพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 (๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน การ 
คลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ เวลา เกิดความเสมอภาค ลดความ
เหลื่อมล้ า มีกลไกและช่องทางให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้าถึงข้อมูล  สามารถตรวจสอบกระบวนการ 
ด าเนินงาน งบประมาณ และการคลังของภาครัฐได้อย่างโปร่งใสยิ่งขึ้น 

(๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากลให้ประชาชน 
และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  

(๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชน 
ได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง ผู้มีส่วนได้เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา ลดการพ่ึงพิง
งบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มีความคล่องตัว พึ่งตนเองทางการคลังได้ในระยะยาว และสามารถ
จัดบริการ สาธารณะขั้นพ้ืนฐานแก่ประชาชนอย่างมีมาตรฐานและประสิทธิภาพมากขึ้น   

(๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
และยุติธรรม รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งเป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทยให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน และ ภาค
ประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านการทุจริต  

(๗) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ 
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนอย่างเสมอภาค  ผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย มีความม่ันใจ ยอมรับ และปฏิบัติตามกติกาเอ้ือต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน  การด าเนินธุรกิจ 
ภาคเอกชน ดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าและเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตลอดจน 
มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการวินิจฉัยคดีมี ความถูกต้อง รวดเร็ว 
โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักนิติธรรมและลดปริมาณผู้กระท าผิดในที่ควบคุม  

๑.๒.๗ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์  
(๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่ง  
- พัฒนาระบบขนส่งทางราง  - พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
- พัฒนาโครงข่ายทางถนน  - พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศ  
- พัฒนาระบบขนส่งทางน้ า 
 

 
 

/(๒) การสนับสนุน… 
 
 



 
   (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 

- สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน 
- พัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 
(๓) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ให้ได้

มาตรฐานสากลและสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพ่ิมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า ให้สอดคล้อง กับ 

มาตรฐานการค้าโลก 
- พัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส์ให้สอดคล้อง กับ ความ

ต้องการของภาคธุรกิจ  
- บริหารจัดการระบบติดตามประเมินผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ  
(๔) การพัฒนาด้านพลังงาน 
- ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
- จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน  
- เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและ พลังงาน สะอาด    
- ปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแลการประกอบกิจการพลังงานให้เป็นไปตามกฎหมายและ

ระเบียบอย่างถูกต้องเหมาะสม มีธรรมาภิบาล และทันสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในตลาด พลังงาน 
- ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางพลังงานและเพ่ิมโอกาสของไทยในการ พัฒนา 

พลังงานในภูมิภาคอาเซียน  
 (๕) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
- พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
- ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
- ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ ของไทย 
- สร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยจัดตั้งศูนย์การเฝ้าระวังและรับมือภัย คุกคามทาง

ไซเบอร์เพ่ือดูแลปัญหาและรับมือกับภัยคุกคามท่ีเปลี่ยนแปลงไปตาม ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยเฉพาะ
ความมั่งคงปลอดภัยในภาคการเงิน และ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล 

 - ปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุน การ
พัฒนากิจการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศ และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 

(๖) การพัฒนาระบบน้ าประปา 
- พัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึง 
- การบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 
- เร่งรัดการลดอัตราน้ าสูญเสียในเชิงรุกควบคู่กับการบ ารุงรักษาเชิงป้องกันของ ระบบประปา

ทั่วประเทศ 
- เร่งปรับปรุงโครงสร้างการบริหารกิจการประปา 
๑.๒.๘. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  
(๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และ 

เชิงสังคม  
(๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี (Technopreneur) 
(๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

/๑.๒.๙  การพัฒนา… 
 
 
 



 
๑.๒.๙  การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ  
(๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง  
- ภาคเหนือ : พัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : พัฒนาให้หลุดพ้นจากความยากจน สู่เป้าหมายการ พ่ึงตนเอง 
- ภาคกลาง : พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า ศูนย์กลางการผลิตอาหาร และสินค้า

เกษตรปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเที่ยวของเอเชีย 
- ภาคใต้: พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจสีเขียว ได้มาตรฐานสากล และแหล่งท่องเที่ยว ระดับโลก     
(๒) การพัฒนาเมือง  
- พัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมี ความ

ปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการมีคุณภาพและ  
ทั่วถึง และเน้นความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บนพื้นฐานการมีส่วน 
ร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

(๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
- พ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาฟื้นฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็น

ฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของ
พ้ืนที่บนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วม และได้รับการยอมรับจากชุมชน มีโครงสร้างพื้นฐานด้านการ ขนส่ง ระบบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ บริการ สังคม และการจัดการสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและทั่วถึง สามารถ 
สนับสนุนการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ของประชาชน ควบคู่กับการพัฒนาภาคการผลิตต่างๆ ได้อย่าง
เกื้อกูลและยั่งยืน  

- พ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจ
เชื่อมโยงกับประเทศ เพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ในพ้ืนที่เป้าหมายเขต 
พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ชายแดน ๑๐ พ้ืนที่  ได้แก่ ตาก สระแก้ว สงขลา หนองคาย นครพนม มุกดาหาร ตราด 
กาญจนบุรี เชียงราย และนราธิวาส  

๑.๒.๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
 (๑) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และโทรคมนาคมใน กรอบความ 

ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลด ต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

(๒) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ ลงทุนที่
โดด เด่นในภูมิภาค   

(๓) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
(๔) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
(๕) การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และ นานา

ประเทศ 
(๖) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ  
(๗) การเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศระหว่างภูมิภาคโดยมีบทบาท ที่

สร้างสรรค์เพ่ือเป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพ่ือรักษาสมดุล ในปฏิสัมพันธ์
ระหว่างไทยและมหาอ านาจต่างๆ ทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  

(๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความม่ันคง 

/๑.๓ แผนพัฒนา... 
 
 



 
๑.๓ แผนพัฒนาภาค/พัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
   ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ 
และมาตรา ๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอด 
คล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคท่ียึด
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  

๑. แนวคิดและหลักการ  
๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล 

เป็นธรรมและมีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่
กับแนวคิด “การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึดคน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสังคม ยุทธศาสตร์พระราชทาน 
เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน  

๑.๒ หลักการมุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน เพ่ือสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย  

 (๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน  
                      (๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของ
พ้ืนที่  

๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื นที่  
   ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การ
พัฒนาที่สมดุล ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้  
   ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือเป็นฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค 
โดยเฉพาะ  

(๑) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก-ตะวันตก (East West 
Economic Corridor)  เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน แนวสะพาน
เศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา  

(๒) พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต ้(North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร  

๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ 
โดยเน้นพ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต ้และ ตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจ
ชายแดน  
 

 
/๒.๓ พัฒนาระบบ... 

 
 
 



 
   ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความ 
สามารถในการแข่งขันเชิงพื้นที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น  
   ๒.๔ สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบ
นิเวศให้ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม 
และการจัดให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

(๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
   (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู ้
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ  
   (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัวได้อย่างอบอุ่น     
 (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ ๑๕.๙ ล้าน
ไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน 
ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์  
๒. ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด  
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวล าภ ูและ
เลย เน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร 
ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ  

(๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด การท าการเกษตรก้าวหน้า การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  

(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ 
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และ
พัฒนาเส้นทาง  
  (๕) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และ
อ านาจเจริญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน  
 

 
/๓. โครงการ… 

 
 



 
๓. โครงการที่ส้าคัญ (Flagship Project)  

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพ่ือการส่งออก  
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน  
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม   
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล  
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง  
(๗) โครงการฟ้ืนฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

ต้าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position)  
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร พืชสมุนไพรและอาหารปลอดภัย ที่ได้มาตรฐาน 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม การค้าชายแดน 
และสังคมเป็นสุข”  

พันธกิจ (Mission)  
(๑) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ  
(๒) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน  
(๓) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อกระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
(๔) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๕) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม  
(๖) ส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ  
(๗) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และค้าชายแดน  

เป้าประสงค์รวม (Obgective)  
(๑) ผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน  
(๒) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน  
(๓) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมเพ่ิมขึ้น  
(๔) มูลค่าการส่งออกสินค้าชายแดนเพิ่มขึ้น  

ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ  
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ  
แปรรูป 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยว การค้าชายแดน 
และผลิตภัณฑ์ไหม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

 

/แผนพัฒนา… 

 
 



 
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)  

วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (Vision)  
“ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  เศรษฐกิจมั่นคง  สังคมสันติ

สุข ๙ ดี”  
พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์  (Mission)  

(๑) ส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
(๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าการเกษตรและอาหารปลอดภัยได้มาตรฐาน  
(๓) ส่งเสริมการผลิตตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
(๔) ส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน  
(๕) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(๖) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคง ยั่งยืน มีความปลอดภัย ในชีวิต

และทรัพย์สิน  
เป้าประสงค์รวม  

   (๑) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก 
 (๒) ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
(๓) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
(๔) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี  
(๕) พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล  
(๖) ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน  
(๗) จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(๘) สังคมสงบสุขและอบอุ่น  
(๙ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(๑๐) ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย  

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic lssues )  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที ๑:  ด้านเศรษฐกิจ   

"เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย”  

เป้าประสงค์  (Goals)  
(๑) ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก  
(๒) ศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ

อาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
กลยุทธ์  

(๑) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน  
(๒) พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว  
(๓) พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพ่ือสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของจังหวัด  
(๔) ส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยและสุขอนามัยด้านการท่องเที่ยว  

 

/(๕) พัฒนาสินค้า... 

 
 



 
 

(๕) พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  
(๖) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว  
(๗) ส่งเสริมการมีส่วนร่วม และการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแบบประชารัฐ  
 (๘) พัฒนากีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในทุกรูปแบบ  
(๙) สร้างอัตลักษณ์เมืองบุรีรัมย์ให้เป็น “เมืองแห่งความจงรักภักดี” Buriram Blue City) 

เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(๑๐) ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพ่ือกระจายรายได้สู่ชุมชน  
 (๑๑) เร่งรัดการจัดหาน้ าและการเตรียมความพร้อมในการให้บริการน้ าเพ่ือรองรับการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจของเมืองบุรีรัมย์  
(๑๒) ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์กีฬา และสนามกีฬามาตรฐานโลก  
(๑๓) ส่งเสริมการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวแบบครบวงจร  
(๑๔) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดบุรีรัมย์และ

กลุ่มจังหวัดอีสานใต้  
(๑๕) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
(๑๖) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตร  
(๑๗) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตร

ปลอดภัย  
(๑๘) ส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม/เครือข่ายเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย  
(๑๙) ส่งเสริมการน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติโดยเชื่อมโยงกับแผน

ชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙ ดี  
(๒๐) ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ  
(๒๑) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้ได้การรับรองคุณภาพ

และมาตรฐาน  
(๒๒) ส่งเสริมและพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรปลอดภัย  
(๒๓) ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์จากไหมแบบครบ

วงจร  
(๒๔) การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zonning)  
(๒๕) พัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้ได้รับการรับรองมาตรฐานและคุณภาพ  
(๒๖) พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  
"คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคง ยั่งยืน บนพื้นฐานความพอเพียง"  

เป้าประสงค์  (Goals)  
(๑) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ดีมีสุข  
(๒) หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙  ดี  
 
 
 

/กลยุทธ์… 
 
 
 



 
กลยุทธ์  

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
 (๒) ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน ตามหลักธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข ๙  ดี  
(๓) เสริมสร้างการเรียนรู้และพัฒนาการศึกษาของเด็กและเยาวชนทุกระดับ ตามเกณฑ์

คุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่นและระดับชาติ  
(๔) เสริมสร้างความมีศีลธรรมและการใช้ศีลธรรมเป็นพื้นฐานในการด ารงอยู่ในชุมชนและ

สังคมของเด็กและเยาวชนในทุกระดับ  
 (๕) ส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านแรงงานและการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการตามกฎหมาย

แรงงาน  
(๖) ส่งเสริมการสร้างอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และการจัดการแบบครบ

วงจรของกลุ่มอาชีพและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนโดยกลไกประชารัฐ  
(๗) รณรงค์และส่งเสริมการดูแลตนเอง การรักษาสุขภาพและการป้องกันโรคตลอด จนการ

ดูแลผู้ป่วยในครอบครัวของประชาชนตามหลักสุขภาพดีถ้วนหน้า  
 (๘) ยกระดับการบริการสาธารณสุข การเรียน การสอน และการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และ

เทคโนโลยีทางการแพทย์ 
(๙) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะชีวิตของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน  
(๑๐) ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติตามแผนชีวิตหมู่บ้านสันติสุข ๙  ดี (เป็นคนดี มีปัญญา 

รายได้สมดุล สุขภาพแข็งแรง สิ่งแวดล้อมสมบูรณ์ สังคมอบอุ่น หลุดพ้นอาชญากรรม กองทุนพ่ึงพาตนเอง และ
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง)  

(๑๑) สร้างและเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกลในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐ สู่การปฏิบัติใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม :  
"ทรัพยากรธรรมชาติสร้างสรรค์ชีวิตและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม"  

เป้าประสงค์  (Goals)  
(๑) พัฒนาแหล่งน้ าและคุณภาพของน้ าอย่างสมดุล  
(๒) ฟ้ืนฟู อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากป่าและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมีส่วน

ร่วมของประชาชนอย่างยั่งยืน  
   (๓) จัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบและการมีส่วนร่วมของประชาชน  

กลยุทธ์  
(๑) ส่งเสริมการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภคให้เพียงพอ ควบคู่กับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการจัดการน้ าภาคการผลิต(ภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม) โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายองค์กรต่าง ๆ  

(๒) ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพแหล่งน้ าและการจัดการแหล่งน้ าโดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและเครือข่ายประชาสังคม  

(๓) ส่งเสริมอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพทรัพยากรป่าไม้ และทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ โดยเนน้การ
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและชาญฉลาด  

 
 

 
/(๔) ส่งเสริม… 

 
 



 
 (๔) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนต้นแบบในการบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
(๕) ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็น

หน้าที่ของพลเมืองคนบุรีรัมย์  
(๖) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการควบคุมและลดมลพิษโดยเน้นการผลิตและการบริโภคท่ีเป็น

มิตรกับสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ  
(๗) ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูลในระดับพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นทางถึง

ปลายทาง โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  
(๘) ส่งเสริมให้เกิดชุมชนหรือองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ  
“บุรีรัมย์สันติสุข  ๙ ดี” 

เป้าประสงค์  (Goals)  
(๑) สังคมสงบสุขและอบอุ่น  

   (๒) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
(๓) ลดอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัย 

กลยุทธ์  
(๑) พัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และ

การเพ่ิมจ านวนบุคลากรด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยให้เพียงพอต่อการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน
หมู่บ้าน  

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน อย่างยั่งยืน  

(๓) ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลือภายหลังจาการบ าบัดฟ้ืนฟู  

(๔) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีประมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยการสร้างความเป็นธรรมและความสมานฉันท์ของประชาชนภายใน
จังหวัด  

(๕) ป้องกันและแก้ไขปัญหาเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่อาจเข้า
ไปเกี่ยวข้องกับปัญหาภัยทางสังคม และภัยยาเสพติด  

(๖) เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและท้องถิ่นในการบริหารจัดการ การ
ตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นและการแสวงหาผลประโยชน์จากทรัพยากร ธรรมชาติโดยมิ
ชอบ  

(๗) เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันด้านความมั่นคงภายในจังหวัด  
(๘) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ ของหมู่บ้านตามแนวชายแดนให้เป็น

หมู่บ้านมั่นคงและสงบสุข  
 (๙) พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน  
(๑๐) พัฒนาระบบเครือข่ายข่าวภาคประชาชน 
 

 
 

/(๑๑) สร้างจติส านึก... 
 

  



 
(๑๑) สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรมปฏิบัติตาม

กฎหมายและข้อบังคับอย่างเคร่งครัด  
(๑๒) รณรงค์และส่งเสริมการขึ้นทะเบียน การควบคุมดูแลแรงงานต่างด้าวในสถาน

ประกอบการและในชุมชน เพ่ือจัดระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง  
(๑๓) รณรงค์การเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนและสาธารณภัยโดยการมีส่วนร่วม

ของประชาชนและเครือข่ายของประชาสังคม  
จังหวัดบุรีรัมย์ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด (Positioning) ๔ ด้าน คือ  
๑) พัฒนาศักยภาพเป็น “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬามาตรฐานโลก”  
๒) ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยมาตรฐานสากล  
๓) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม  
๔) ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 

๑.๔ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์                    
(พ.ศ.๒566 – ๒๕70)  

วิสัยทัศน์  (Vision)  
“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเที่ยวล้ าค่า  พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  สู่พื้นฐาน

คุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง”  
พันธกิจ  (Mission)  

๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต  มีคุณธรรม                     
มีความสุข และมีสุขภาวะที่ดี  

๒. การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก  
๓. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
๔. การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 
๕. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  

   ๖. การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ยั่งยืน 

๗. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
๘. การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดย

ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๙. การส่งเสริมและการพัฒนาการค้า การลงทุน และการค้าชายแดน 
๑๐. การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic lssues)  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑:  เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี  
เป้าประสงค์  (Goals)  

๑. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เขม้แข็ง พึ่งพาตนเองได้ 
๒. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
๓. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
๔. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
๕. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
 

/๖. ส่งเสริม… 
 
 



 
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู  ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต                    

ภูมปิญัญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
๗. สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
๒. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและ

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๓. สร้างค่านิยม จิตส านึก และพัฒนาศีลธรรม  คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และ

ประชาชน 
๔. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
๕. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัยที่

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
7.ส่งเสริมและสนับสนุนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของประชาชนในการป้องกันและควบคุม

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
9. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 
10. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
๑1. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้า หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  และผลิตภัณฑ์ ชุมชน (OTOP) 
๑2. เสริมสร้างความม่ันคง ความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๑3. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกัน ปราบปราม  ฟ้ืนฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด   

ปัญหาอาชญากรรม  
๑4. ส่งเสริมและสนับสนุน การป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๑5. ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการขยะ และการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ  
๑6. อนุรกัษ์  ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ  ฟื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๑7. ส่งเสริมและสนับสนุน การอนรุกัษ  ์ ศาสนา ศลิปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และ 

ภูมิปัญญาท้องถิน่ 
๑8. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ตัวชี วัด 
๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
๒. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
๓. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
๔. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
๕. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
๖. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพและการบริการด้านสาธารณสุข 
7. ระดับความส าเร็จของการควบคุมสถานการณ์โรคระบาดต่างๆ 
8. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
 
 

/9. ระดับ... 
 

 



 
9. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่า

เกณฑ ์จปฐ. 
10.ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
๑1. ร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชมชน  ุ (OTOP) 
๑2. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ และความสามัคคีของประชาชน

ภายในจังหวัด 
๑3. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ปัญหาอาชญากรรม  
๑4. ระดับความส าเร็จของการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
๑5. ปริมาณขยะ และสิ่งปฏิกูล ได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง  
๑6. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ  พื้นทีป่่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม 
  ๑7. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ  ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต และ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา  
เป้าประสงค์ (Goals)  

๑. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  
๒. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกดความยั่งยืน 
๓. ส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนและการค้าชายแดน  
๔. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรม  
๕. อนุรักษ์และฟ้ืนฟู  ู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
๖. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา สู่กีฬามาตรฐานโลก 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
๒. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
๓. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
๔. พัฒนาสินค้า และการบริการด้านการท่องเที่ยว 
๕. ส่งเสริมการตลาด และการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว  
๖. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี  วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือการ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
๗. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือ

ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนละเพ่ือการท่องเทียวเชิงนิเวศ 
๘. ส่งเสริมและประสานสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ  เพ่ือ

การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ 
๙. ส่งเสริมและพัฒนาการค้า  การลงทุน และการค้าชายแดน 
๑๐. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชน ให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
๑๑. ส่งเสริมกีฬา และส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงกีฬาทุกรูปแบบ 
 

/ตัวช้ีวัด… 
 
 



 
ตัวชี วัด 
  ๑. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพ ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด  

๒. ร้อยละของจ านวนแหล่งทองเที่ยว ที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
๓. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
๔. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา 

 ๕. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิน่ที่ได้รับการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ที่เพ่ิมข้ึน  
6. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิน่ มาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
๗. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเทีย่วเชิงนิเวศ เพ่ือการท่องเทีย่ว  
๘. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการ

ท่องเทีย่วอย่างต่อเนื่อง  
๙. มีศูนย์ข้อมลูการค้า การลงทนุและการท่องเที่ยว  
๑๐. ร้อยละของมูลค่า การคา้ชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 
๑๑. ระดับความส าเร็จในการสงเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ  
๑๒. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและ ส่งเสริมกีฬา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
เป้าประสงค์  (Goals)  

๑. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความมั่นคง  
๒. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้น    
๓. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้าน การเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย 
๔. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน การเกษตรให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์  อินทรีย์ชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
๒. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการ

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมบริการ 
๓. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม และ

แปรรูปอาหาร  
๕. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
๗. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 
๘. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน ให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวก ในด้านการ 

เกษตรอย่างทั่วถึง 
  ๙. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
  ๑๐. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
  ๑๑. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและการจ าหน่าย 
  ๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร 
 

 
/ตัวช้ีวัด... 

 
 



 
 ตัวชี วัด 
  ๑. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์  อินทรีย์ชีวภาพ และ
เกษตรปลอดภัย  

๒. จ านวนที่เพ่ิมขึ้นของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์  เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย  
๓. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตร ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา 

ศักยภาพในการประกอบการ  
๔. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ  
๕. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการ พัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
๖. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี  
๗. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 

  ๘. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
๙. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
๑๐. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ไหมที่เพ่ิมข้ึน 
๑๑. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
๑๒. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาขีดสมรรถะองค์กร  
เป้าประสงค์  (Goals)  

๑. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง  
๒. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน  
๓. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

กลยุทธ์ (Strategy)  
๑. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม  
๓. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจัดการงานแบบบูรณาการ  
๔. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
๕. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

ตัวชี วัด 
  ๑. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ 

๒. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
๓. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ 
๔. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด 
๕. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์ 
๖. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
๗. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
๘. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ 

ประพฤติมิชอบ 

 

/๒. ยุทธศาสตร…์ 

 
 
 



 
๒. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต้าบลชุมแสง 
 ๒.๑ วิสัยทัศน์ 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ใน
อุดมคติซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดข้ึนในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์ดังนี้ 
  “ต้าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า  ชาวประชาเข้มแข็ง  สิ่งแวดล้อมดี   มีภูมิทัศน์
สวยงาม  ล ้าเลิศการศึกษา  พัฒนาอย่างยั่งยืน” 

๒.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (Strategy) 
  เป็นแนวทางในการพัฒนาโดยแสดงถึงวิสัยทัศน์ สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/
แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  นโยบายผู้บริหาร
ท้องถิ่น  และแผนพัฒนาหมู่บ้าน ซึ่งได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้  ๗  ด้าน   ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

และการท่องเที่ยว 
            ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของชุมชน 
        ๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการเกษตร 
       ๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 

๒.๓  เป้าประสงค์  (Goals)  
องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซ่ึง

จะส่งผลให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน จึงได้ก าหนดเป้าประสงค์เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด ดังนี้  

๑. พัฒนาต าบลน่าอยู่ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคม การสาธารณูปโภค และ
สาธารณูปการ 

๒. ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บ ารุงศาสนา สืบสานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงาม 
  ๓. พัฒนาการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษและเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  ๔. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและการบริหารจัดการ 
  ๕. พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด   
อาชญากรรม และระบบสาธารณสุขอย่างทั่วถึง เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๖. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  ๗. ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเชิงนิเวศน์ 
  ๘. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาทุกระบบเพ่ือเสริมสร้างความรู้คู่คุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

/๒.๔  ตัวช้ีวัด… 
 

 
 



 
๒.๔  ตัวชี วัด 

  ๑. ร้อยละประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  
  ๒. ร้อยละประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
  ๓. ร้อยละประชาชน ทีม่ีความเข้าใจอันดีต่อบทบาทอ านาจหน้าที่และภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ร้อยละเด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
และรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง  
  ๕. ร้อยละประชาชนทีไ่ด้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๖. ร้อยละประชาชนมีการอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  ๗. ร้อยละประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยในต าบล 
  ๘.  ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๙. ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง 
  ๑๐. บุคลากรปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานการมีคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๑. ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ๑๒. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพ่ือ
ให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
  ๑๓. บ้านเมืองน่าอยู่ปราศจากมลภาวะ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมีภูมิทัศน์สวยงาม 

๒.๕  ค่าเป้าหมาย 
  ๑. เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการพื้นฐานด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ที่ได้
มาตรฐานและท่ัวถึง  
  ๒. เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพ 
  ๓. เพ่ือให้ประชาชน ที่มีความเข้าใจอันดีต่อบทบาทอ านาจหน้าที่และภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. เพ่ือให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย
และรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง   
  ๕. เพ่ือให้ประชาชน 
ที่ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๖. เพ่ือให้ประชาชนมีการอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  ๗. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยในต าบล 
  ๘. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๙. เพ่ือท าให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง 
  ๑๐. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล 
  ๑๑. เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีจิตส านึก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  
 
 

/๑๒. เพื่อพัฒนา… 
 
 

 



 
  ๑๒. เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง  
  ๑๓. เพ่ือให้บ้านเมืองน่าอยู่ ปราศจากมลภาวะ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และมีภูมิทัศน์
สวยงาม 

๒.๖  กลยุทธ์ 
  เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้
ความส าคัญกับการวางบทบาทการพัฒนา ในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของ
ประชาชน รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ เพ่ือให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด จึง
ก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนได้รับการบริการพ้ืนฐานด้านสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ที่ได้มาตรฐานและท่ัวถึง  
  ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี  ได้รับการบริการด้านสาธารณสุข
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  ๓. ส่งเสริมให้ประชาชน ที่มีความเข้าใจอันดีต่อบทบาทอ านาจหน้าที่และภารกิจ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล และเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน การตรวจสอบ และพัฒนาท้องถิ่น 
  ๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก และเยาวชน ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ มีแหล่ง
เรียนรู้ที่ทันสมัยและรู้จักใช้เทคโนโลยีที่ถูกต้อง 
  ๕. สนับสนุนให้ประชาชนที่ได้รับสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  ๖. ส่งเสริมให้ประชาชนมีการอนุรักษ์ และสืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น   
  ๗. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เกิดความสงบเรียบร้อยใน
ต าบล 
  ๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ๙. ส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยและทั่วถึง 
  ๑๐. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนการปฏิบัติงานบนพื้นฐานคุณธรรม จริยธรรม และหลัก 
ธรรมาภิบาล 
  ๑๑. ส่งเสริมและสร้างจิตส านึกให้ประชาชนตระหนักในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  ๑๒. สนับสนุนและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง
  ๑๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้บ้านเมืองน่าอยู่  ปราศจากมลภาวะ ขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกูล และมีภูมิทัศน์สวยงาม 

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ในด้านต่างๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
พัฒนาการจัดบริการสาธารณะ และโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐและแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
รวมถึงการพิจารณาวิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  จึงก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๗  ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังน ี้  

/๑. ยุทธศาสตร…์ 
 

 



 
๑. ยุทธศาสตร์ ด้านเมืองน่าอยู่ 
๒. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
๓. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการศึกษา กีฬา นันทนาการ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 

และการท่องเที่ยว 
           ๔. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความเข้มแข็งของชุมชน 

๕. ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาระบบการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖. ยุทธศาสตร์ ด้านการส่งเสริมการเกษตร 

 ๗. ยุทธศาสตร์ ด้านการเมืองการบริหาร 
๒.๘  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
มีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การวิเคราะห์  (SWOT Analysis ) 
จากการศึกษาสภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง โดยการระดมความ

คิดเห็นจากทุกภาคส่วน  เพ่ือร่วมกันวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภาพนอก องค์การบริหารส่วน
ต าบลชุมแสง จึงได้วางแนวคิดในการพัฒนาองค์กร โดยการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสง  (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  โดยน านโยบายของผู้บริหาร  สถานการณ์ปัจจุบัน  แนวโน้มและ    
ทิศทางการพัฒนาในอนาคต รวมทั้งข้อเสนอแนะในการประชุมประชาคม น ามาวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานการณ์ โดยใช้เทคนิค SWOT  Analysis/Demand  (Demand Analysis)/ Global Demand และ 
Trend จากผลการศึกษาวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง
สรุปได้ดังนี้  

/การวิเคราะห…์ 

 

 

วิสัยทัศน์ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
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กลยุทธ์ 

Lk9i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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ค่าเป้าหมาย 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
เป็นการวิเคราะห์ศักยภาพและความพร้อมภายใน โดยมุ่งทราบถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของ

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  โดยสรุปเป็นภาพรวม  ดังนี้  

   จุดแข็ง  (S-Strength)  
๑. ผู้บริหารท้องถิ่น มีวิสัยทัศน์และมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
๒. มีโรงเรียนระดับประถมศึกษา ๓ แห่ง (ขยายโอกาส  ๑ แห่ง)  มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ๑ แห่ง  สามารถรองรับการเรียนการสอนเด็กนักเรียนในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลชุมแสงและพ้ืนที่ใกล้เคียงได้อย่างเพียงพอ 

๓. มีปราชญ์ชาวบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายสาขาอาชีพ โดยเฉพาะผู้สูงอายุมีความ
พร้อมที่จะถ่ายทอดภูมิปัญญา 

๔. มีการจัดตั้งองค์กรชุมชนในพื้นที่ เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) และ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาล 

๕. มีสินค้าของกลุ่มอาชีพในหมู่บ้านที่มีคุณภาพ ท ารายได้ให้กับประชาชนในเขตต าบล 
๖. บุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ท าให้รู้สภาพปัญหาของท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
๘. มีกิจการประปาของเทศบาลให้บริการประชาชนครอบคลุมทั่วทั้งพื้นที่  
๙. มีตลาดสดองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง เป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าที่ส าคัญของ

อ าเภอประโคนชัย โดยเฉพาะสินค้าประเภทพืชผลทางการเกษตร  
๑๐. มีแหล่งน้ าที่เหมาะส าหรับใช้ท าการเกษตรได้ตลอดปี   

  ๑๑. มีเส้นทางคมนาคมถนนลาดยางสายหลัก ๒  สาย ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนหินคลุก 
ถนนลูกรัง และถนนดิน ในเขตพ้ืนที่อย่างเพียงพอในการสัญจร และการขนส่งผลิตผลทางการเกษตร 
  ๑๒. ผู้น าท้องถิ่นและท้องที่มีความเข้มแข็งประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน 

๑๓. คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีความใกล้ชิดและเข้าถึง
ประชาชนและเข้าใจปัญหาความเดือดร้อน และความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

๑๔. องค์การบริหารส่วนต าบล  มีโครงสร้างส่วนราชการคลอบคลุมตามอ านาจหน้าที่ ภารกิจ 
ความรับผิดชอบและสามารถเปลี่ยนแปลงปรับปรุงได้ตามภารกิจที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือถ่ายโอนมาให้ 

๑๕. ประชาชน มีความสามัคคีในการพัฒนาต่างๆ  มีความร่วมมือในการจัดกิจกรรมด้าน
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น และการจัดกิจกรรมต่างๆของส่วนราชการ 

๑๖. มีหน่วยงานราชการที่ดูแลด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน คือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

 จุดอ่อน (W-Weakness)  
๑. เนื่องจากสภาพสังคมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ท าให้ข้อมูลจ านวนผู้เสียภาษีมีจ านวน

เปลี่ยนแปลงตาม ส่งผลให้การจัดเก็บภาษีไม่ครอบคลุม  
๒. งบประมาณมีจ ากัด ท าให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ยังไม่ครอบคลุมและ

ทั่วถึง  ไม่เพียงพอต่อการด าเนินโครงการที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก  
๓. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานจัดการค่อนข้างน้อย และไม่เข้าใจสิทธิการแสดงออก

ความคิดเห็น 
๔. ระเบียบ/กฎหมาย มีการปรับปรุงแก้ไขทุกปี ท าให้ของบุคลากรขาดความชัดเจนในการ

ปฏิบัติงาน 
 

/๕. ปัญหา… 
 
 



 
๕. ปัญหาน้ าท่วมขัง น้ าระบายออกจากชุมชนไม่ทัน  
๖. พ้ืนที่ในต าบลมีรถโดยสารประจ าทางวิ่งผ่านน้อย ท าให้การเดินทางของประชาชนไม่สะดวก 

   ๗. ปัญหาการจับกลุ่มของเยาวชนก่อให้เกิดปัญหาสังคม  
๘. ประชาชนขาดจิตส านึกในการเก็บและก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน 
๙. ประชาชนขาดแหล่งรับรู้ข้อมูลข่าวสารท าให้ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย 
๑๐. ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืช

เชิงเดี่ยว ฯลฯ 
๑๑. ประชาชนมีปัญหาด้านสุขภาพจากพฤติกรรมเสี่ยง เช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ ยาเสพติด 

ขาดการออกก าลังกาย  การบริโภคอาหารไม่ถูกหลักโภชนาการ 

   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง เป็นการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมภายนอก  โดยมุ่งทราบถึงโอกาสและอุปสรรค และสรุปเป็นภาพรวม  ดังนี้     

   โอกาส  (O-Opportunity)  
๑. องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจการบริหารงานได้อย่าง

อิสระ และมีหน้าที่หลักในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนเป็นส าคัญ ท าให้สามารถบริการและตอบสนองต่อ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว  
   ๒. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาในด้านต่างๆ 

๓. ได้รับการถ่ายโอนภารกิจ ตามพระราชบัญญัติการกระจายอ านาจ ท าให้การบริหารจัดการ 
การพัฒนาในด้านต่างๆ ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว คล่องตัว และตรงตามความต้องการของประชาชนมากขึ้น 
และมีกฎหมายรองรับการปฏิบัติงาน 

๔. การขยายตัวทางเศรษฐกิจในภาพรวม ท าให้มีการกระจายความเจริญมาสู่ภูมิภาคและ
ท้องถิ่น เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนา 
   ๕. แนวโน้มของรายได้ท่ีได้รับจัดสรรมีมากขึ้น ตามแผนกระจายอ านาจฯ และการจัดเก็บรายได้เอง
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๖. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีต่างๆ ท าให้การปฏิบัติงานมีความสะดวกคล่องตัว และมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 

๗. มีวัด และส านักสงฆ์  ที่เพียงพอส าหรับการพัฒนา การการฝึกอบรมด้าน คุณธรรม และ
จริยธรรม แก่เยาวชน และประชานในต าบล 

อุปสรรค  (T-Threat)  
๑. ปัญหาการรุกล้ าถนน-ล าห้วยสาธารณะ  เนื่องจากอาจมีการส าคัญผิดในแนวเขตพ้ืนที่การ

ครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของประชาชน ซึ่งเป็นอุปสรรคของการพัฒนา  
   ๒. ภาวะเศรษฐกิจโลกมีความผันผวน ราคาผลิตผลทางการเกษตรไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อ
การพัฒนาในพ้ืนที่ ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
   ๓. ไม่มีสถานที่ท้ิงขยะ ต้องใช้พื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ท าให้ไม่สามารถบริหาร
จัดการขยะได้อย่างเต็มที่  
   ๔. ปัญหาแหล่งน้ าดิบที่ใช้ในการผลิตน้ าประปามีไม่เพียงพอ เนื่องจากแหล่งน้ าดิบบางแห่งตั้งอยู่
ในที่สูงมีปริมาณน้ าเข้าน้อย ส่งผลให้อาจขาดแคลนน้ าในการผลิตน้ าประปาเพ่ืออุปโภคบริโภคในช่วงหน้าแล้ง  
 
 

/๕. ปัญหา… 
 
 

 



 
๕. ปัญหาการปรับภูมิทัศน์ เนื่องจากไม่มีการจัดระเบียบสายไฟและป้ายโฆษณา  
๖. ปัญหาประชากรแฝง เนื่องจากเทศบาลเป็นสังคมเมืองประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น มี

สถานศึกษาหลายแห่ง ส่งผลกระทบในเรื่องของการให้บริการสาธารณะ ประชาชนมีการแข่งขันท ามาหากิน และ
การใช้สาธารณูปโภคในเขตเทศบาลเป็นจ านวนมาก 

  

๓.๒ การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) นั้น ได้ท าการประเมินสถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  

     ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น การกีฬาและนันทนาการ  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง ยัง

ไม่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเท่าท่ีควร  
- สถานที่ในการออกก าลังกาย เช่น ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิด มีไม่เพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่  
- ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นขาดการสืบสาน ส่งเสริม อนุรักษ ์ 
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
ประชาชนทั้งหมดในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- จัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ที่ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทั่วไปได้ใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เช่น การส่งเสริมด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  
- ก่อสร้างและปรับปรุงลานกีฬา  ให้สามารถรองรับประชาชนได้ในทุกพ้ืนที่ในต าบลชุมแสง  
- สนับสนุนและส่งเสริม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วน

ต าบลชุมแสง  ให้ได้รับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความพร้อม มีคุณภาพในทุกๆด้าน  
- ส่งเสริมให้ประเพณีท้องถิ่นมีการปฏิบัติสืบทอดต่อๆ กันจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลาน  

ด้านโครงสร้างพื นฐาน  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ถนนไม่ได้มาตรฐาน ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประกอบกับเป็นชุมชนหนาแน่นท าให้ถนนมี

ขนาดเล็ก ท าให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก  
- พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  มีลักษณะเป็นแอ่งกระทะ มีพ้ืนที่โดยรอบสูง 

เป็นสาเหตุให้ช่วงฤดูฝนระบายไม่ทันเกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่  
- ระบบไฟฟ้า บริเวณทางสัญจรส่วนมากไม่มีไฟฟ้าสาธารณะหรือมีแต่เกิดการช ารุดท าให้ อาจ

เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร์ผู้ใช้เส้นทาง  
- ระบบประปาหมู่บ้าน น้ าประปาหมู่บ้านยังมปีริมาณน้ าและความสะอาดไม่เพียงพอต่อการ

ใช้อุปโภคและบริโภค  
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงและพ้ืนที่ใกล้เคียงจากการเชื่อมโยงเส้นทาง

คมนาคม  
 

 
/การคาดการณ…์ 

 
 

 



 
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- ถนนทุกสายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  ได้รับการก่อสร้างยกระดับถนน ขยาย

ท่อระบายน้ าเพื่อให้น้ าไหลสะดวกป้องกันปัญหาน้ าท่วมขัง สามารถด าเนินการก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยาง
ได้ทุกสาย ซึ่งจะท าให้ไม่ต้องท าโครงการซ่อมแซมถนน ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรือซ้ าซ้อนกับหน่วยงานอ่ืนอีก
และมีการขยายถนนบางสายเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของชุมชน  

- ประสานหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการดูแลให้ความช่วยเหลือโดย
ขอขยายเขตจ าหน่ายไฟฟ้าให้ทั่วถึง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณในการซ่อมแซม  

- ขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ า ส านักงานทรัพยากรน้ าบาดาล หรือการประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอนางรอง ในการช่วยเหลือการตรวจสอบคุณภาพน้ าประปาอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง รวมทั้งขอ
ค าแนะน าในการควบคุมคุณภาพน้ าประปาให้ได้มาตรฐานด้วย  

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ขาดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
- ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต   
- ส่งเสริมให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการ

อบรมและร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ิมพ้ืนที่ป่าสีเขียว ลดปัญหาทาง
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะและสิ่งปฏิกูล 

ด้านการสาธารณสุข  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุข และการดูแลตัวเองและครอบครัวให้  

ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ  
- เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง และได้รับบริการด้านสุขภาพที่ดี จึงท าให้

จ านวนผู้สูงอายุเพ่ิมขึ้น ดังนั้น เทศบาลจึงต้องก าหนดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุใช้เวลาว่างในการมีชีวิตอยู่
นั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

- ในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง มีสภาพอากาศร้อนชื้นเสี่ยงต่อการเกิดโรค
ไข้เลือดออก  

พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่างๆ  
- ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพ่ือจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชนในด้าน 

สาธารณสุข และการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  
- ส่งเสริมและสนับสนุนทั้งทางด้านสาธารณสุข จัดวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจจัด

ให้มีอาสาสมัครสาธารณสุขเป็นตัวแทนองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง สอดส่องดูแลปัญหาสาธารณสุข
ภายในชุมชนของตนเองและประสานมายังองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสงเพ่ือให้ความช่วยเหลือ 

/ด้านการเศรษฐกิจ… 

 
 
 



 
ด้านการเศรษฐกิจ  

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- ประชาชนยังมีระบบความคิด หรือการประกอบอาชีพแบบเดิมๆ เช่น การปลูกพืชเชิงเดี่ยว  
- ประชาชนยังขาดการรวมกลุ่ม ขาดความรู้ ขาดทักษะในการประกอบอาชีพเสริม  
- ขาดการพัฒนา สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ให้เป็นเมืองน่าอยู่ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม  
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนในพ้ืนที่ประกอบอาชีพเสริมทีห่ลากหลายตามความถนัด

และความพร้อม นอกจากอาชีพหลัก  
- ส่งเสริมและจัดให้มแีหล่งท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    

ด้านการพัฒนาสังคม  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา   

  - ปัญหาด้านยาเสพติด เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ก าหนดเป็น วาระแห่งชาติ กลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่
จะเป็นเด็กและเยาวชนในชุมชน/หมู่บ้านการปกปิดปัญหาหรือไม่มีข้อมูลที่เป็นจริง จึงยากแก่การแก้ไข  

พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
- ประชาชนทั้งหมดในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ ในเรื่องปัญหาของยาเสพติด และส่งเสริมคุณธรรม และ

จริยธรรมของเด็กและเยาวชน  โดยการฝึกอบรมให้ทั่วถึง  

ด้านการเมืองการบริหาร  
ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา  
- เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือรองรับความเจริญเติบโตขององค์กร อ านวย

ความสะดวกแก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ  
- ปัญหากฎหมาย ระเบียบ หรือหนังสือสั่งการ  มีการแก้ไข ปรับปรุงอยู่ตลอดเวลา บุคลากร

จึงขาดความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติราชการ ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการลดลง 
- ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานจัดการค่อนข้างน้อย และไม่เข้าใจสิทธิการแสดงออก

ความคิดเห็น 
พ้ืนที่เป้าหมาย/กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  
การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต  
- องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง มีวัสดุ อุปกรณ ์ในการปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และมี

ความทันสมัยทางเทคโนโลยี  สามารถให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุด  
- บุคลากรเพ่ิมประสิทธิภาพตนเองปรับเปลี่ยนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติราชการ 
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานและการจัดการ  และ

เข้าใจสิทธิการแสดงออกความคิดเห็น  โดยการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและต าบลอย่างต่อเนื่อง 
 
 

/ส่วนท่ี ๓… 


