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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   
 

     ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๐  ป ี
 

  ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวางแผนและ
ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน 
ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาค
ส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ
และบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้
สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติ
ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 
        มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้ง
สร้างความเชื่อมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
     ทรงเป็นประมุข 
(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
     สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการ 
     ความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา 
     ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบ 
     เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและ ระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความ 
     มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

       ๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจ าเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและ
การใช้นวัตกรรมในการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ 
การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการ
พัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการทั้งในภาครัฐ
และภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ                                                              
             (๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น การส่งเสริม
การค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติ
การค้าเพื่อให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   (๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมี
การใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลก 
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และในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนิน
ธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาค
เกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการ
พัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง 
และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพิ่มมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดย
การยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอื่นๆ 
   (๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพแรงงานและ
พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร 
   (๔) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมืองศูนย์กลาง
ความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม
และเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   (๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
และการวิจัยและพัฒนา 
   (๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานาประเทศ ส่งเสริมความ
ร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพิ่มบทบาทของไทยใน 
องค์กรระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
  ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

  เพื่อพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็นรากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มี 
ความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความ
เป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   (๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และทั่วถึง 
   (๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
   (๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   (๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของครอบครัวในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  ๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
         เพื่อเร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและ
เป็นธรรม กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   (๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   (๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   (๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 
   (๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 
  ๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    เพื่อเร่งอนุรักษ์ฟื้นฟู  และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้ง 
มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   (๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้ มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ 
                  การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
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   (๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   (๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   (๖) การใช้เคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม 
  ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
      เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ 
   (๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   (๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   (๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   (๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   (๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ  
 
        ๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒ 
 

            แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 โดย สศช. ได้จัดท าร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
12 บนพื้นฐานของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  โดยหลักการส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่  12 
ประกอบด้วย  

   (1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”  
   (2) ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  
   (3) ยึด “วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”มาเป็นกรอบของวิสัยทัศน์ประเทศไทยในแผนพัฒนาฯ ฉ. 12 
   (4) ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579”  เป็นกรอบการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุ 
        ใน 5 ปีแรก  และเป้าหมายในระดับย่อยลงมา  ควบคู่กับกรอบเป้าหมายที่ยั่งยืน และ 
   (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 

 วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  ประกอบด้วย  
            (1) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ 
                 ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  
            (2) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม  ผู้ด้อยโอกาสได้รบัการพัฒนาศักยภาพ  รวมทัง้ 
                 ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้  
            (3) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ  และมีความยั่งยืน  
            (4) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ  
            (5) เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน มปีระสิทธิภาพ  โปร่งใส  และมีการท างานเชิงบูรณาการ  
            (6) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค  และ   
            (7) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ได้อย่างสมบูรณ์และมีประสทิธิภาพ 
   เป้าหมายรวม  ประกอบด้วย  
            (1) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์   
            (2) ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 
            (3) ระบบเศรษฐกิจมคีวามเข้มแข็งและแข่งขันได้   
            (4) ทุนทางธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
            (5) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยและเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาตติ่อประเทศไทย และ  
            (6) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสทิธิภาพ โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมสี่วนร่วม 
 
 



๘ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มี 10 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  
            1) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพฒันาศักยภาพทนุมนุษย์  
            2) ยุทธศาสตร์การสร้างความเปน็ธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
            3) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อยา่งยั่งยนื    
            4) ยุทธศาสตร์การเตบิโตที่เปน็มิตรกับสิง่แวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ั่งยืน   
            5) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมัน่คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมัน่คั่งและยั่งยนื   
            6) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกนัการทุจริตประพฤติมชิอบ และธรรมาภิบาล 
            7) ยุทธศาสตร์การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจสิติกส์   
            8) ยุทธศาสตร์การพฒันาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย  และนวตักรรม   
            9) ยุทธศาสตร์การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ   
           10) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

 
   1.3 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

       พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. 2561 – 2565)               
(ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์)  

       วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “ ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม สังคมเป็นสุข” 

พันธกิจ (Mission) 
1)  ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิ 
2) ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลัง เพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3) ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4) ส่งเสริมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) ส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ได้รับความนิยม และบริหารจัดการให้มีศักยภาพ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาการค้า การลงทุน และค้าชายแดน 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสังคม 

ประเด็นการพัฒนา   
1) การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  

วัตถุประสงค์  เพ่ือเป็นศูนย์กลางด้านเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตร   
แนวทางการพัฒนา  

1.1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร        
1.2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค        
1.3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม        
1.4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน        
1.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
1.6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน        
1.7 ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
1.8 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย        
1.9 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร        
1.10 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
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2) การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม  
     วัตถุประสงค์  

   1. เพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย   
   2. เพ่ือให้กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการไหมมีรายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์เพ่ิมข้ึน   

            แนวทางการพัฒนา  
   2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก       
   2.2 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว       
   2.3 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว       
   2.4 สร้างความเชื่อม่ันและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว       
   2.5 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว  

                2.6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา       
   2.7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามรอยช้าง       
   2.8 ส่งเสริมพัฒนา การค้า การลงทุน การค้าชายแดน       
   2.9 ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน       
   2.10 ส่งเสริมนวัตกรรมการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ และการตลาด       
   2.11 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมให้มีคุณภาพ       
   2.12 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม  
   2.13 พัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 

3) ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญาดีขึ้น  
2. เพ่ือให้ผู้สูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได้ แข็งแรง มีความสุข   

     แนวทางการพัฒนา    
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นตัวเด็กปฐมวัยเป็นส าคัญ                 
3.2 พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาด้านสังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
3.3 ส่งเสริมอาชีพ ทักษะชีวิต และส่งเสริมสร้างศักยภาพการพ่ึงพาตนเอง    
3.4 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

  แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2561 – 2565 (ฉบับทบทวน ปี 2563) 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ 

   “เมืองเกษตรอินทรีย์  ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน  ท่องเที่ยววิถีชุมชน  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” 
วัตถุประสงค์รวม 

    1. เพื่อเพ่ิมรายได้ให้ประชาชน 
    2. เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3. เพื่อเพ่ิมคุณภาพชีวิตที่ดี และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนา 

    1. จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมข้ึน 
    2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน 
    3. ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 
    4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด 
    5. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มข้ึน 
    6. ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง 



๑๐ 
 

 ประเด็นการพัฒนา 
 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อย่างครบวงจร 
   วัตถุประสงค์    1. เพื่อเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
          2. เพื่อยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
          3. เพื่อเพ่ิมช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
    ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เพ่ิมขึ้น 
          2. จ านวนสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น 
          3. จ านวนช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
    แนวทางการพัฒนา 1. การเพิ่มพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
          2. การยกระดับสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน 
          3. การเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 
 ประเด็นการพัฒนาที่  2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน การบริการ และการเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน 
   วัตถุประสงค์    1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการายใหม่ 
          2. เพื่อเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
   ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. จ านวนผู้ประกอบการรายใหม่เพ่ิมขึ้นต่อปี 
          2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยปีฐาน 
   แนวทางการพัฒนา  1. การพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการและผู้น าเข้า-ส่งออก 
          2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานบริเวณด่านศุลกากรให้เพียงพอสนับสนุนการ
จัดการด่านพรมแดนแบบเบ็ดเสร็จ ให้ได้มาตรฐานสากล 
          3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุน และการบริการ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3. การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน 
      วัตถุประสงค์    1. เพื่อเพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยว 

2. เพื่อเพ่ิมจ านวนนักท่องเที่ยว 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว 

2. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา  1. การพัฒนาตลาดการท่องเที่ยว และการบริการ 

2. การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
3. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว สินค้า ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
วัตถุประสงค์    เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ และรักษาสิ่งแวดล้อมให้สมดุล 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. จ านวนพื้นที่ป่าเพ่ิมขึ้น 

2. ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย 
3. จ านวนชุมชน / หน่วยงานที่ใช้พลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

แนวทางการพัฒนา  1.  การส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติให้ยั่งยืน 
2.  การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
3.  การส่งเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
วัตถุประสงค์    เพ่ือให้ประชาชนมีความสุขและสังคมร่มเย็น 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่  80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น 

2. รายได้เฉลี่ยครัวเรือนเพ่ิมข้ึน 
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3. จ านวนต าบลต้นแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน 
4. จ านวนคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไม่มีงานท าได้รับการ 

ฝึกอบรมอาชีพทุกคน 
5. สัดส่วนของนักเรียนด้อยโอกาสต่อนักเรียนทั้งหมดลดลง 

แนวทางการพัฒนา  1. การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี 
2. การส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตร์พระราชา 
3. การส่งเสริมให้องค์กรภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง สามารถพ่ึงตนเองได้ 
4. การพัฒนาคุณภาพและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษา 

ประเด็นการพัฒนาที่ 6. การเสริมสร้างความม่ันคงและความปลอดภัย 
วัตถุประสงค์    1. เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. เพ่ือให้หมู่บ้าน / ชุมชน ปลอดยาเสพติด 
3. เพ่ือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 1. จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. จ านวนหมู่บ้าน / ชุมชน ทีป่ลอดยาเสพติด (หมู่บ้านสีขาว) เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละคดีอาชญากรรมลดลง 

แนวทางการพัฒนา  1. การส่งเสริมและพัฒนาความร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
2. การพัฒนาคน องค์กร เครือข่าย หมู่บ้าน / ชุมชน เพื่อความม่ันคง ความสงบ    

เรียบร้อย และห่างไกล ยาเสพติด 
3. การรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

      
           1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร    
                                              ( พ.ศ. 2560 - 2562 )  

วิสัยทัศน (Vision)  
“ เมืองเกษตรอินทรีย วิถีชางไทย ผาไหมสุรินทร สูสากล ” 

         “ Organic Silk Route city of Thailand Surin Elephant internationally.” 
ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร ประกอบดวย 5 ดาน ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาศักยภาพภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 
1.1 พัฒนาระบบการเกษตรใหเหมาะสมกับพ้ืนที่ (โซนนิ่ง) 
1.2 เพ่ิมขีดความสามารถดานพ้ืนที่ การผลิต และการแปรรูปการเกษตรใหไดมาตรฐาน 
1.3 สรางความเขมแข็งใหเกษตรกรและองคกรเกษตรกร 
1.4 สงเสริมและเพ่ิมชองทางการตลาด 
1.5 พ้ืนที่เกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
1.6 การพัฒนาแหลงน้ าและบริหารจัดการน้ าอยางมีระบบ 

ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
2.1 สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหไดคุณภาพ 
2.2 การพัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร วัฒนธรรม อารยธรรมขอม เชิง 

นิเวศน เชิงเกษตร ใหเกิดความยั่งยืนโดยการมีสวนรวมของชุมชน 
2.3 ยกระดับผลิตภัณฑชุมชนใหสามารถแขงขันไดในตลาดสากล 
2.4 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก 
2.5 การสงเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑผาไหม ผลิตภัณฑชุมชน และสินคาเกษตรใหมี 

คุณภาพและมาตรฐานตรงกับความตองการของตลาด 
2.6 สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการคา การลงทุน และการทองเที่ยว 
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2.7 สงเสริมการคา การลงทุน การตลาด การทองเที่ยว และการประชาสัมพันธ 
ยุทธศาสตรที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

3.1 สงเสริมการอนุรักษ ฟนฟู ปองกันและการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม 

3.2 การบริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล 
3.3 สงเสริมการใชพลังงานทดแทน เพื่อสรางความมั่นคงทางพลังงานและรักษา 

สิ่งแวดลอม 
3.4 พัฒนาแหลงน้ําและระบบบริหารจัดการน้ําใหมีประสิทธิภาพ 
3.5 การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี 

ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 
4.1 การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 
4.2 การพัฒนาแหลงเรียนรูและการสงเสริมใหประชาชนเขาถึงแหลงเรียนรู 
4.3 การสงเสริมกีฬา นันทนาการ และการพัฒนากีฬาสูความเปนเลิศ 
4.4 การสงเสริมและเสริมสรางสุขภาพแบบองครวมของประชาชนใหแข็งแรง 
4.5 การพัฒนาบุคลากรทางดานสุขภาพใหมีสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน 
4.6 การเสริมสรางความม่ันคงของชีวิตและสังคมภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.7 การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสรางอนุรักษวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม 
4.8 การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีอาชีพ มีงานท า มีรายได 
4.9 การสงเสริมการมีสวนรวมทางการเมือง การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริยเปนประมุข 
4.10 การสงเสริมเครือขายเฝาระวังและการปองกันแกไขปญหาทางสังคม 
4.11 การเสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน 
4.12 การสงเสริมใหสถาบันครอบครัวและชุมชนมีความเขมแข็ง 
4.13 การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความม่ันคงชายแดน 
1.1 พัฒนาศักยภาพหมบูาน / ชุมชนชายแดน 
1.2 การพัฒนาความสัมพันธดานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา กับประเทศ 

เพ่ือนบาน 
1.3 การพัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐานในพื้นท่ีชายแดน 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง               
     นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง (นายพรเพ็ชร  สังข์จันทร์) 
           แถลงต่อสภา อบต.ตระแสง  เมื่อวันที่  6  ธันวาคม  2556  ณ  ห้องประชุม อบต.ตระแสง   
ความละเอียดตามที่แถลงไว้แล้วนั้นภายใต้  วิสัยทัศน์ส่วนตนในการพัฒนา  “เต็มใจให้บริการ ปฏิบัติงานด้วยใจ ฉับไว
ทันเวลา  มุ่งพัฒนาต าบล”  และวิสัยทัศน์ในการพัฒนาต าบลที่ว่า   “โครงสร้างพ้ืนฐานครบครัน  เศรษฐกิจ
เจริญก้าวหน้า  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ชุมชนเข้มแข็ง” 
นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
1.  นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน การก่อสร้าง บ ารุง ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ท่อ รางระบายน้ า 
และเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพที่ดี 

    1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
    1.3 พัฒนาและจัดท าแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค – บริโภคและการเกษตร 
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2.  นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
  2.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
  2.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
  2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
3. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
  3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
  3.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพและสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
  3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมทักษะความเป็นเลิศทางกีฬาเพ่ือให้เกิดความสามัคคีมีน้ าใจเป็นนักกีฬาของเด็ก 
เยาวชนและประชาชนในต าบล ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล และส่งเด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับต่าง ๆ  
  3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขท่ีเป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
  3.5 ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเพื่อดูแลความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 
4. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
  4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
  4.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพและให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยจัดให้มีการก่อสร้าง
และปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยพร้อมจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างเหมาะสม 
  4.3 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา
ให้ได้รับสารอาหารตามเกณฑ์ 
  4.4 สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 
5. นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
  5.1 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
  5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม 
  5.3 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ริมทางและที่สาธารณะ 
6. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
  6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
  6.3 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมากขึ้น 
โดยการเสนอแนะ แสดงความคิดเห็น รวมถึงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  6.4 ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพ และองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
  6.5 ปรับปรุงและพัฒนารายได้ในด้านการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  6.6 สนับสนุนเพ่ิมศักยภาพของพนักงาน สมาชิกสภา และผู้บริหารให้ได้รับการฝึกอบรม ได้เพ่ิมพูนความรู้
ทักษะ และมีประสบการณ์ในการท างานมากยิ่งขึ้น 
  6.7 บริการการคลังอย่างมีศักยภาพ และยั่งยืน โดยเฉพาะการรักษาวินัยทางคลัง โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 



๑๔ 
 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ โครงสร้างพ้ืนฐานครบครนั เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง” 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
  ๑. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
        ๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมขึ้น 
        ๓. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
        ๔. ประชาชนให้ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
        ๕. ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
        ๖. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๗. ประชาชนมีส่วนร่วมและจิตส านึกในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  เป้าหมาย  
            มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค   เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน  ทางคมนาคมและการสัญจรในพื้นที่  พร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอันเกิดจากน้ าท่วม  
และขยายเขตไฟฟ้า  ประปา แหล่งน้ า   เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมและเพ่ืออุปโภค-บริโภค   
     แผนงาน  ๑. ก่อสร้าง ปรบัปรุง บ ารุงรกัษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า   

๒. พัฒนาระบบจราจร 
๓. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภคและเกษตร 
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

     ตัวช้ีวัด    ๑. จ านวนที่ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า 
               ๒. จ านวนที่มีการพัฒนาระบบจราจร 
               ๓. จ านวนที่มีการพัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาด เพื่ออุปโภค บริโภคและเกษตร 
               4. จ านวนที่มีการพัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
     เป้าหมาย         

มุ่งเน้นการส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบอาชีพ  เพ่ือเพ่ิมรายได้ของประชาชน  พัฒนาการ 
รวมกลุ่มอาชีพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้ครบวงจร สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเกษตร
อินทรีย์  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนแก้ไขสภาวะการว่างงาน 
      แผนงาน    ๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจภายในชุมชน 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 

      ตัวช้ีวัด      ๑. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
               ๒. จ านวนที่มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 



๑๕ 
 

               ๓. จ านวนที่ธุรกิจภายในชุมชนมีงบประมาณบริหารกิจการกลุ่ม 
                  ๔. จ านวนที่ปรบัปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
     เป้าหมาย 
            มุ่งเน้นการยกระดับด้านคุณภาพชีวิต ทางด้านสวัสดิการชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย   ตลอดจนจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
   แผนงาน    ๑. การพัฒนาและส่งเสรมิด้านสวัสดิการของชุมชน 

๒. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

   ตัวช้ีวัด     ๑. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน 
               ๒. จ านวนที่มีการจัดการแข่งขันกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ 
                  ๓. จ านวนที่พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
                ๔. จ านวนที่การจัดกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม 
  เป้าหมาย 
             มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยการ
ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของประชาชนทุกเพศ ทุกวัย และมีการให้ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับรู้ข่าวสารเพ่ิมเติม 
และส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     แผนงาน   ๑. ส่งเสริมสนบัสนุนการศึกษา 

      ๒. เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
          ๓. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     ตัวช้ีวัด     ๑. จ านวนที่มกีารส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
                 ๒. จ านวนช่องที่ในการรับรู้ข่าวสารเพิ่มขึ้น 
                ๓. จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     เป้าหมาย 
              มุ่งเน้นการปลุกจิตส านึกให้ประชาชนเข้าใจ  รู้จักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และลด
ปัญหาด้านมลภาวะเป็นพิษ  ที่มีผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  ตลอดจนการเป็นหูเป็นตาแทนเจ้าหน้าที่ของรัฐและ
คอยสอดส่องดูแลผู้ที่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
      แผนงาน  ๑. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  ๒. จัดระบบบ าบัดน้ าเสียและกลิ่นควัน 
                 ๓. บ าบัดและจัดการขยะ      
        ตัวชี้วัด   ๑. จ านวนประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
               ๒. จ านวนโรงงาน บ้านเรือนมีการจัดระบบน้ าเสีย และกลิ่นควัน 
                  ๓. จ านวนประมาณขยะมูลฝอยลดลง 
 
 
 
 



๑๖ 
 

 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     เป้าหมาย 
           มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร  
ตลอดจนการพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนามากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
     แผนงาน   ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                      ๒. ส่งเสริมการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 

      ๓. ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
    ตัวช้ีวัด      ๑. จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. 
                ๒. จ านวนที่มีการเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
                ๓. จ านวนประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 
การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  

  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย
วิเคราะห์ถึงโอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาต่างๆ ของ
ท้องถิ่น รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการ
ประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบค าถามว่า  “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุด
ไหน” ส าหรับใช้เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงานในอนาคตต่อไป ทั้งนี้โดยใช้เทคนิค SWOT analysis การ
พิจารณาถึงปัจจัยภายใน ได้แก่จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weak – W) และปัจจัยภายนอก ได้แก่ โอกาส 
(Opportunity – O) และอุปสรรค ( Threat – T) เป็นเครื่องมือ 

  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

จุดแข็ง 
-  มีโครงข่ายการคมนาคมที่ สามารถติดต่อ 
ได้ตลอดทั้งท้องถิ่น อ าเภอและจังหวัด 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การกระจายอ านาจแก่องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2542 ได้ท าให้  
อบต.มีรายได้เพิ่มขึ้นในการน าไปพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้านอื่น ๆ 
-ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง 
จากหน่วยงานอื่นๆ 
 

จุดอ่อน 
-  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไป 
อย่างล่าช้า เพราะมีงบประมาณจ ากัดใน 
การน าไปพัฒนา 
-  ขาดแคลนแหล่งน้ าขนาดใหญส่ าหรับ 
น าไปผลิตน้ าประปา 
อุปสรรค 
-  สภาพภูมิประเทศ ความเปลีย่นแปลง 
จากสภาวะโลกร้อน การเกดิภัยธรรมชาติที ่
รุนแรงมากขึ้นส่งผลกระทบต่อระบบ 
โครงสร้างพื้นฐาน ท าให้ถนนช ารุดเสื่อม 
โทรมเร็วกว่าปกต ิ
- ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการ
ท าการเกษตรกรรม 

ด้านเศรษฐกิจ จุดแข็ง 
- มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ ธนาคารหมู่บา้น และ
กองทุนหมู่บ้าน  
- มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก   
- ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าประเภทตา่งๆ 
- มีแหล่งผลติข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและ
สารพิษ 
 - การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤต

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม

ผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
 
 



๑๗ 
 

เศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ 
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้ง 
สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร 
-   มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง 
สามารถติดต่อไดต้ลอดพื้นท่ีทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก
ตัดผ่าน 
- มีสินค้าทางการเกษตรผลติและจ าหน่าย 
หลากหลาย เช่น พืชไร่ พืชสวน เป็นต้น  

โอกาส 
-  รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการ 
ปลูกพืชหมุนเวียน 
-  ภาวะวิกฤตด้านอาหารโลกท าให้รัฐบาล 
ให้ความสนใจและสนับสนุนส่งเสรมิการ 
ปลูกพืชที่เป็นอาหารเพิม่มากข้ึน 
- การพัฒนาสินค้าทางเกษตรกรรม เพื่อเป็นสินค้าออกที่
ส าคัญของต าบล 
-ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพหลังฤดูเก็บเกี่ยวทางการเกษตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
อุปสรรค 
- สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจใน 
ระดับประเทศ ภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
- ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน ส่งผลกระทบ
ต่อรายได้ของเกษตรกร 
 
 
 

ด้านสาธารณสุข 
 

จุดแข็ง 
- มีโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบลและ 
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีศักยภาพสามารถให้บริการ
ด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนได้ดีในระดับหนึ่ง 
โอกาส 
-   ประชาชนสามารถเข้ารับการรกัษาพยาบาลใน 
โรพยาบาลได้ง่ายเนื่องจากเป็นพื้นที่ไม่ห่างไกล  

จุดอ่อน 
-  ประชาชนบางกลุ่มไม่ใส่ใจสุขภาพอนามัย 
และอนามัยสิ่งแวดล้อม 
-  ประชาชนขาดความรู้ในการดูแล และ 
รักษาสุขภาพ 
อุปสรรค 
- ประชาชนมีรายได้น้อย ไม่มีเงินค่ารักษา 

ด้านการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

จุดแข็ง 
-  มีวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น 
-  ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน 
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
-  มีศาสนาเป็นศูนยร์วมจติใจ ประชาชนมีจิตใจโอบอ้อม
อารี เอื้อเฟือเผื่อแผ่  
-  มีสถานศึกษาในระดับประถมศกึษาและมัธยมศึกษา
ในต าบลที่มีความพร้อมมศีักยภาพในการจัดการศึกษา 
-  มีวัดเป็นสถานท่ีที่สามารถพัฒนาและเสรมิสร้างความ
พร้อมให้เป็นแหล่งวัฒนธรรม 
-  มีปราชญ์และภมูิปัญญาท้องถิ่นจ านวนมากที่มี
ศักยภาพในการพัฒนา 
โอกาส 
-  พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติจะท าให้ภายในจังหวัดมีการ 
จัดการศึกษาทีส่อดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 
ต่างๆในเขตจังหวัด 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ให้ อบต. มีอ านาจหน้าท่ีจัดการศึกษา 
-  รัฐบาลสนับสนุนให้แตล่ะท้องถิ่นมีบทบาทในการ 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู เผยแพร่ถ่ายทอดวฒันธรรมประเพณ ี
และภมูิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
-   ภายในจังหวัดมีการศึกษาทุกระดับ 
 

จุดอ่อน 
-  คนบางกลุ่มขาดจรยิธรรม คุณธรรม ขาด 
ระเบียบวินยั 
-  ค่านิยมยึดตดิกับวัตถุสิ่งของและบริโภค 
ฟุ่มเฟือยแพร่กระจายเพิม่มากข้ึน 
- ประชาชนมีความรู้น้อยและรายได้ต่ า 
- เยาวชนขาดความตระหนักในการเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมทางศาสนา 
 
 
 
 
อุปสรรค 
-  สื่อต่างๆ เช่น โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต เข้า 
มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน ท าให้กระแส 
บริโภคนิยมและวัตถุนิยมรุนแรงมากขึ้น  
ท าลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน  
 
 



๑๘ 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-   มีองค์กรชุมชนหลายกลุ่ม เช่น กรรมการหมู่บ้าน  
   กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร.    ฯลฯ  
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 ได้ให้อ านาจหน้าท่ี  
อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ 
สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 
-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาต ิ

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 
-  การแพร่ระบาดของยาเสพตดิในหมู่บ้าน 
 

ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง 
- สภาพแวดล้อมยังมสีภาพที่ดเีนื่องจากยัง 
ไม่มีอุตสาหกรรมและชุมชนยังไมห่นาแน่น 
- มีแหล่งดินเหนียว เหมาะส าหรับใช้ในการท า
เครื่องปั้นดินเผาเป็นอย่างมาก 
- มีความหลากหลายด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
 โอกาส 
- รัฐบาลมีนโยบายและใหค้วามส าคญักับ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนขาดจิตส านึกในการรกัษา 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-  การใช้ทรัพยากรไม่คุม้ค่า ฟุ่มเฟอืย 
- ขาดระบบการก าจัดขยะที่ถูกต้อง 
-ประชาขนบุกรุกป่าสาธารณะ  
 
 
 
 

ด้านพัฒนาการเมือง
และการบริหาร 

จุดแข็ง 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวและมสีว่นร่วมใน 
กระบวนการพัฒนาท้องถิ่น มีการรวมกลุม่ในชุมชน 
-  ประชาชนมีความตื่นตัวทางการเมือง 
-  มีการน าเทคโนโลยสีมัยใหม่มาให้บริการ 
อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม 
-   ผู้น ามีความรู้ความสามารถ มภีาวะ 
ความเป็นผู้น า มีศักยภาพในการบริหารงาน 
โอกาส 
-  รัฐบาลเน้นการให้สิทธิเสรภีาพแก ่
ประชาชน ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นและเปดิ
โอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- การพัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการจดัเก็บรายได้เพิ่มมากขึ้น 

จุดอ่อน 
-  ประชาชนยังขาดความรู้กฎหมายที ่
เกี่ยวข้องกับประชาชน 
-  ขาดบุคลากรผู้ปฏิบตัิงานท่ีมีความรู ้
ความสามารถในบางสาขาของงาน 
 
 

 



๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

ของ อปท.ในเขต

การพั ฒ นา ศักยภ าพ ภ าคการเกษ ตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน 

การพัฒนาความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจ 
การคา การลงทุน และ การทองเที่ยว 

การพัฒนาคนและสังคมเพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตบนพื้นฐานความเสมอภาค 

การเสริมสรางความมั่นคงชายแดน 

ยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัด 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
 ฉบับท่ี ๑๒ 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย ์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอยา่งยั่งยืน 

การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภบิาลในสังคมไทย 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 

เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเท่ียวเชิง
นิเวศน ์

เป็นประตูอีสานพัฒนาระบบ Logistic 
และการกระจายสินค้าในภูมภิาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
 

ความมั่นคง 
การสร้างความสามารถ 

ในการแข่งขัน 
การพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพคน 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นปี  (พ.ศ.2561 – 2565) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การเสริมความเป็นธรรมลดความ
เหลื่อมล ้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่นค่ังและยั่งยืน  

 การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภาค เมือง 
และพื นที่เศรษฐกิจ 



๑๕ 
 

๓.๓  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เพื่อให้ประชาชนต าบล
กระเทียม  มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

- เพื่อพัฒนาคนให้มีความอยู่ดี
กินดี มีความสุข พัฒนาชุมชน
ให้เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองได้

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื นฐาน 

การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ของ อปท.ในเขตจังหวดั 

การพัฒนาศักยภาพภาค
การเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตร
เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม 

การพัฒนาความสามารถในการแขงขัน
เศรษฐกิจ การคา การลงทุน และ 
 การทองเที่ยว 
 

การเสริมสรางความ
มั่นคงชายแดน 

 

ก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมอยาง
ยั่งยืน 

การพั ฒ นาคน และสั งคม เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตบนพื้นฐาน
ความเสมอภาค 

ประชาชนมีอาชพีและ
รายได้เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีสุขภาพ
พลานามัยที่ดแีละ
คุณภาพชีวิตที่ดีถว้น
หน้า 

ประชาชนให้
ความส าคัญของ
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประชาชนได้รับบริการ
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการและ
โครงสร้างพื นฐาน
อย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
และศิลปวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

การพัฒนาด้านการ
จัดการบ้านเมืองที่ด ี

ประชาชนอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

ประชาชนมีความพึง
พอใจต่อการ
ให้บริการของ อบต. 
 

ประชาชนมีส่วนร่วม
และจิตส านึกในการ
พัฒนาระบบ
ประชาธิปไตย 

เป้าประสงค ์

แนวทางการพัฒนา ก่อสร้างปรับปรุง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
ถนนสะพาน ทางเท้า
และท่อระบายน้ า 

พัฒนาระบบจราจร 

พัฒนาและจัดหาแหล่ง
น้ าสะอาดเพื่ออุปโภค 
บริโภคและเกษตร 
พัฒนาระบบไฟฟา้
สาธารณะ 

ส่งเสริมศักยภาพและ
ขีดความสามารถการ
เพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตรอินทรีย ์

พัฒนาและส่งเสริม
อาชีพให้แก่ประชาชน 

ส่งเสริมสนับสนุน
ธุรกิจภายในชุมชน ปรับปรุงและพัฒนา
สถานที่ท่องเท่ียว 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมด้านสวัสดิการ
ของชุมชน 

การพัฒนาด้านกีฬา
และนันทนาการ 

การพัฒนาและ
ส่งเสริมสุขภาพ
อนามัยของประชาชน 

การรักษาความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สินของ
ประชาชน 

ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษา 

เพิ่มช่องทางในการ
รับรู้ข่าวสารให้แก่
ประชาชน 

ส่งเสริมศาสนา
วัฒนธรรมและ
ประเพณีภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สร้างจิตส านึกและ
ความตระหนักในการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จัดระบบบ าบัดน้ าเสีย
และกลิ่นควัน 

บ าบัดและจัดการขยะ 

ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพและองค์กร
ให้มีขีดความสามารถ
ในการพัฒนาท้องถิ่น 

ส่งเสริมการพัฒนาการ
บริการประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพ 



๙๐ 
 

 


