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ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค   
 

  
 

  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 า เนินชีวิตและการด 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 ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู ้
                 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 
 
 

๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี  ๑๒ 



๑๓ 
 

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

 
   1.3 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ฉบับทบทวน ดังนั้น เพ่ือให้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง มีความสอดคล้องกับทิศทางแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๕) ฉบับทบทวน องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง จึงได้น าทิศทางของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือดังกล่าวมาประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ซ่ึงแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๖๕) ฉบับทบทวน มีรายละเอียดดังนี้ 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  :  พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น  
“ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาค ลุ่มแม่น ้าโขง”   

วัตถุประสงค์  
๑. เพ่ือแก้ปัญหาปัจจัยพ้ืนฐานด้านน้ าและดิน ให้เอ้ือต่อการประกอบอาชีพ การด ารงชีพ และการพัฒนา

เศรษฐกิจของภาค  
๒. เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพาตนเอง พ่ึงพาครอบครัว 

และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
๓. เพ่ือยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้  เทคโนโลยี และนวัตกรรมสนับสนุนให้การ

เติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่ ากว่าระดับประเทศ  
๔. เพ่ือเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศและภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้  
๕. เพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า โขงและมีบทบาท

สนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
เป้าหมาย  
๑. อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพ่ิมขึ้น  
๒. สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลง  
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า    ทาง

สังคม  

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 



๑๔ 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและ

พ้ืนที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในการสร้างความ

เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลตระแสง มีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ 
(พ.ศ.2561-2565) ฉบับทบทวนปี พ.ศ.2565 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์)      

วสิัยทัศน “ศูนยกลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑไหม ทองเที่ยวอารยะธรรมขอมและสังคมเปนสุข”  
พันธกิจ (Mission)  1) สงเสริมการผลิตและแปรรูปขาวหอมมะลิ  

      2) สงเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพื่ออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน   
      3) สงเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ กระบือ และแพะ และแปรรูปเชิงคุณภาพ  
      4) สงเสริมการเรียนรูสูการปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      5) สงเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑไหม  

      6) สงเสริมการทองเที่ยวใหไดรับความนิยมและบริหารจัดการใหมีศักยภาพ  
      7) สงเสริมและพัฒนาการคาการลงทุนและการคาชายแดน  
      8) สงเสริมการพัฒนาดานสังคม  

 ประเด็นการพัฒนา 1. การพัฒนาขีดความสามารถเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร  
 วัตถุประสงค   เพ่ือเปนศูนยกลางดานเกษตรปลอดภัย และอุตสาหกรรมแปรรูปสินคาเกษตร  
 แนวทางการพัฒนา  
      1) พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพ่ือการเกษตร  
      2) สงเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกสและการกระจายสินคาในภูมิภาค  
      3) สงเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมใหเหมาะสม  
      4) ยกระดับสินคาเกษตรเขาสูระบบมาตรฐาน  
      5) สงเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
      6) สงเสริมการใชนวัตกรรมและพลังงานทดแทน  
      7) สงเสริมการแปรรูปผลผลิตเพื่อสรางมูลคาเพ่ิม  
      8) สนับสนุนใหมีการรวมกลุมการผลิตและจ าหนาย  
      9) ยกระดับความสามารถในการแขงขันดานการตลาดสินคาเกษตร  
      10) สงเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตวคุณภาพสูง  

 ประเด็นการพัฒนา 2. การพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว และผลิตภัณฑไหม  
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพ มีความสะดวก และปลอดภัย  

      2) เพ่ือใหกลมุผูผลิตและผูประกอบการไหมมีรายไดจากการจ าหนาย 
       ผลิตภัณฑไหมเพ่ิมข้ึน  
 
 
 



๑๕ 
 

 แนวทางการพัฒนา   
     1) พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
      2) พัฒนาสินคาและบริการทางการทองเที่ยว  
      3) พัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  
      4) สรางความเชื่อม่ันและความปลอดภัยใหนักทองเที่ยว  
      5) พัฒนาและฟนฟูแหลงทองเที่ยว  
      6) สงเสริมการทองเที่ยวเชิงกีฬา  
      7) สงเสริมการทองเที่ยวตามรอยชาง  
      8) สงเสริมพัฒนา การคา การลงทุน การคาชายแดน  
      9) สงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน  
      10) สงเสริมนวัตกรรมการทองเที่ยว ประชาสัมพันธ และการตลาด  
      11) เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการผลิตไหมใหมีคุณภาพ  
      12) สงเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธการทองเที่ยวและผลิตภัณฑไหม  
      13) พัฒนาผลิตภัณฑไหมใหมีคุณภาพและมาตรฐาน  

ประเด็นการพัฒนา 3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต  
วัตถุประสงค    1) เพ่ือใหเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญาดีขึ้น  
      2) เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถพ่ึงพาตนเองได แข็งแรง มีความสุข  
แนวทางการพัฒนา   
     1) พัฒนา สนับสนุน กิจกรรมการลงทุนพัฒนาดานสังคมเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต 
      2) สงเสริมอาชีพ ทักษะชีวิตและสงเสริมสรางศักยภาพการพึ่งพาตนเอง  
      3) สงเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
      4) สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนตัวเด็กปฐมวัยเปนส าคัญ    
        5) สงเสริมและสรางความรวมมือในการพัฒนาครอบครัวสูชุมชนเขมแข็ง 

 

  แผนพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ (พ.ศ.2561-2565) รอบปี 2565  
 เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์   
 “ เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ”  
 ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเปาหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร  
     1) จ านวนพ้ืนที่การเกษตรที่ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
     2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลค่าการคาชายแดน  
     3) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
     4) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ปาไมจังหวัด  
     5) ครัวเรือนยากไรเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน  
     6) รอยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง  
     7) ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาและสงเสริมเกษตรอินทรียอยางครบวงจร  
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
      2) เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
      3) เพ่ือเพ่ิมชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรีย  
 



๑๖ 
 

 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
     1) จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรียที่เพ่ิมข้ึน  
      2) จ านวนสินคาเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
      3) จ านวนชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา   
     1) สงเสริมสนับสนุนการใชผลการวิจัยและพัฒนาพันธุพืชและสัตวมาด าเนินการ    
           2) สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
      3) พัฒนาปจจัยพ้ืนฐานการผลิต และเกษตรกร  
      4) พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรอินทรีย ลดตนทุน เพิ่มผลผลิต  
      5) สงเสริมการแปรรูป และสรางมูลคาเพ่ิมใหแกสินคาเกษตรอินทรีย  
      6) การขนสงและการบริหารจัดการสินคาเกษตรอินทรีย  
      7) พัฒนาระบบการตลาดเกษตรอินทรีย์ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน การบริการและเชื่อมโยง
เศรษฐกิจชายแดน    

 วัตถุประสงค   1) เพ่ือสรางผูประกอบการเพ่ิมข้ึน  
      2) เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาชายแดน   
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
     1) จ านวนผูประกอบการเพ่ิมข้ึนตอป  
      2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาชายแดนเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยปฐาน  
 แนวทางการพัฒนา   
     1) การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการและผูน าเขา-สงออก  
     2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานบริเวณดานศุลกากรใหเพียงพอสนับสนุนการจัดการดานพรม 
       แดนแบบเบ็ดเสร็จใหไดมาตรฐานสากล  
      3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการคา การลงทุนและการบริการ 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยววิถีชุมชน   
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเที่ยว  
      2) เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักทองเที่ยว  
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
     1) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว   
      2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักทองเที่ยว  
 แนวทางการพัฒนา   
     1) การพัฒนาตลาดการทองเที่ยวและการบริการแนววิถีใหม (New Normal)  
     2) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยวแนววิถีใหม (New Normal)  
     3) การพัฒนาและเชื่อมโยงเสนทางการทองเที่ยวและบริการ  
     4) การยกระดับการจัดงานมหัศจรรยงานชางสุรินทรสูระดับโลก  
     5) ยกระดับผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว  
     6) พัฒนาแหลงทองเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสุรินทรเพ่ิมข้ึนและไดมาตรฐาน 
 
 
 



๑๗ 
 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
  วัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม การบริหารจัดการน้ า และรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
  ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
       1) จ านวนพื้นที่ปาไมเพ่ิมข้ึน  
       2) รอยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย  
       3) จ านวนชุมชน/หนวยงานที่ใชพลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน  
       4) ปริมาณเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน  
  แนวทางการพัฒนา  
      1) การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  
       2) การสงเสริมการบริหารจัดการขยะ  
       3) การสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก  
       4) การสงเสริมการบริหารจัดการน้ า 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 วัตถุประสงค   เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
     1) อัตราผูปวยรายใหมของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง  
     2) รายไดเฉลี่ยครัวเรือนยากจนเพ่ิมข้ึน  
     3) จ านวนต าบลตนแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน  
     4) จ านวนคนทุกชวงวัยและได้มกีารพัฒนาฝกอาชีพในชุมชน  
     5) ครัวเรือนยากไรเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน  
 แนวทางการพัฒนา  
     1) การสงเสริมสุขภาพ  
     2) การปองกันและควบคุมโรค  
     3) การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาสังคม ชุมชน พัฒนาทักษะชีวิต  
     4) การสงเสริมอาชีพ  
     5) พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกชวงวัย  
     6) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน  
     7) จัดการสวัสดิการสังคมแบบมีสวนรวมในทุกชวงวัย และยกระดับพ้ืนที่ตนแบบทางสังคม  
     8) ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไรตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน 

 ประเด็นการพัฒนาที่ 6 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัย   
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) เพ่ือใหหมูบาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด  
      3) เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 ตัวชี้วัด/คาเปาหมาย   
     1) จ านวนครั้งที่เขารวมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) จ านวนหมูบาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
      3) รอยละคดีอาชญากรรมลดลง  
      4) จ านวนหมูบานชายแดนที่มีความพรอมในการเฝาระวังภัยคุกคาม   
 
 



๑๘ 
 

 แนวทางการพัฒนา  
     1) การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) การพัฒนาคน องคกร เครือขาย หมูบาน/ชุมชน และหมูบานตาม 
       แนวชายแดน เพ่ือความมั่นคง ความสงบเรียบรอย และหางไกลยาเสพติด  
      3) การรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
 
 
 
  วิสัยทัศน์“เมืองเกษตรอินทรีย์ ศูนย์เศรษฐกิจชายแดน ท่องเที่ยววิถีชุมชน ประชาชนมคีุณภาพชีวติที่ดี” 
 ตัวชี วัดความส้าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดสุรินทร์  
      1) จ านวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น  
      2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้า  
      3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
      4) จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่ป่าไม้จังหวัด  
      5) ร้อยละท่ีลดลงของขยะมูลฝอย  
      6) สัดส่วนของคนอายุยืนตั้งแต่ 80 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้น  
      7) ร้อยละของจ านวนคดีอาชญากรรมลดลง  
      8) ครัวเรือนยากไร้เป้าหมายได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑ์ข้ันพ้ืนฐาน  
      9) ปริมาณการกักเก็บน้ าเพ่ิมข้ึน   
 ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาและสงเสริมเกษตรอินทรียอยางครบวงจร  
 วัตถุประสงค    
     1) เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
      2) เพ่ือยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
      3) เพ่ือเพ่ิมชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรีย  
 เปาหมายและตัวชี้วัด  
     1) จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรียที่เพ่ิมข้ึน  
      2) จ านวนสินคาเกษตรอินทรียที่ไดมาตรฐานเพ่ิมข้ึน  
      3) จ านวนชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรียเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา  
     1) การเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย  
      2) การยกระดับสินคาเกษตรอินทรียใหไดมาตรฐาน  
      3) การเพ่ิมชองทางการจ าหนายสินคาเกษตรอินทรีย  
 ยุทธศาสตรที่ 2 การสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการคา การลงทุน การบริการ  
 วัตถุประสงค    
     1) เพ่ือสรางผูประกอบการรายใหม  
      2) เพ่ือเพ่ิมมูลคาการคาในจังหวัด  
 เปาหมายและตัวชี้วัด  
     1) จ านวนผูประกอบการรายใหมเพ่ิมข้ึนตอป  
      2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของมูลคาการคาเมื่อเทียบกับคาเฉลี่ยปฐาน  
 
 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุรินทร์ ( พ.ศ. 2566 - 2570)  
 



๑๙ 
 

 แนวทางการพัฒนา  
     1) การพัฒนาศักยภาพการแขงขันของผูประกอบการและผูน าเขา-สงออก  
      2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน การคา การลงทุนและการบริการ  
 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือเพ่ิมรายไดจากการทองเทีย่ว  
      2) เพ่ือเพ่ิมจ านวนนักทองเที่ยว  
 เปาหมายและตัวชี้วัด   
     1) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของรายไดจากการทองเที่ยว  
      2) รอยละที่เพ่ิมข้ึนของจ านวนนักทองเที่ยว  
 แนวทางการพัฒน 
า      1) การพัฒนาตลาดทองเที่ยวและการบริการ  
      2) การพัฒนาบุคลากรดานการทองเที่ยว  
      3) การพัฒนาแหลงทองเที่ยว สินคา ผลิตภัณฑและการบริการที่ไดมาตรฐาน  
      4) การพัฒนาเพื่อยกระดับการทองเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน  
      5) ยกระดับผลิตภัณฑดานการทองเที่ยว  
 ยุทธศาสตรที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน  
 วัตถุประสงค       เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ปาไม การบริหารจัดการน้ า และรักษาสิ่งแวดลอมใหสมดุล  
 เปาหมายและตัวชี้วัด   
     1) จ านวนพื้นที่ปาไมเพ่ิมข้ึน  
      2) รอยละที่ลดลงของขยะมูลฝอย  

     3) จ านวนชุมชน/หนวยงานที่ใชพลังงานทางเลือกเพ่ิมข้ึน  
      4) ปริมาณเก็บกักน้ าเพ่ิมข้ึน  
 แนวทางการพัฒนา   
     1) การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหยั่งยืน  
      2) การสงเสริมการบริหารจัดการขยะ  
      3) การสงเสริมการบริหารจัดการพลังงานทางเลือก  
      4) การสงเสริมการบริหารจัดการน้ า  
 ยุทธศาสตรที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 วัตถุประสงค    เพ่ือใหประชาชนมีความสุขและสังคมรมเย็น  
 เปาหมายและตัวชี้วัด   
      1) สัดสวนของคนอายุตั้งแต 80 ปขึ้นไป เพ่ิมข้ึน  
      2) อัตราผูปวยรายใหมของโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงลดลง  
      3) รายไดเฉลี่ยครัวเรือนเพ่ิมข้ึน  
      4) จ านวนต าบลแบบจัดการตนเองเพ่ิมข้ึน  

5) รอยละของคนในครัวเรือนที่จบการศึกษาภาคบังคับ และไมมีงานท าไดรับการฝกอบรม    
    อาชีพ  

      6) สัดสวนของนักเรียนดอยโอกาสตอนักเรียนทั้งหมดลดลง  
      7) ครัวเรือนยากไรเปาหมายไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน  
 แนวทางการพัฒนา  
     1) การสงเสริมใหประชาชนมีสุขภาวะที่ดี  
      2) การสงเสริมการด าเนินชีวิตตามศาสตรพระราชา  
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      3) การสงเสริมใหองคกรภาคประชาชนมีความเขมแข็งสามารถพ่ึงตนเองได  
      4) การพัฒนาคุณภาพ ทักษะชีวิต และการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา  
      5) การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
      6) การสงเสริมอาชีพ  
      7) พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนทุกชวงวัย  
      8) สงเสริมการใชนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทักษะอาชีพประชาชน  
      9) ยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนยากไรตามเกณฑขั้นพ้ืนฐาน  
 ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางความม่ันคงและความปลอดภัย  
 วัตถุประสงค   1) เพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) เพ่ือใหมีหมบูาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมบูานสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
      3) เพ่ือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 เปาหมายและตัวชี้วัด   
     1) จ านวนครั้งในการแลกเปลี่ยนความสัมพันธอันดีกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) จ านวนหมูบาน/ชุมชน ที่ปลอดยาเสพติด (หมูบานสีขาว) เพ่ิมข้ึน  
      3) รอยละคดีอาชญากรรมลดลง  
      4) จ านวนหมูบานชายแดนที่มีความพรอมในการเฝาระวังภัยคุกคาม  
 แนวทางการพัฒนา  
     1) การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน  
      2) การพัฒนาคน องคกร เครือขาย หมูบาน/ชุมชน เพ่ือความมั่นคง  
       ความสงบเรียบรอยและหางไกลยาเสพติด  
      3) การรักษาความสงบเรียบรอยและปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต้าบลตระแสง  
     นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนต้าบลตระแสง (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” 
นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลตระแสง 

 นโยบายด้านโครงสร้างพื นฐาน 
       1.1 พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง บ ารุง ปรับปรุง ซ่อมแซมรักษาถนน สะพาน ท่อ ราง
ระบายน้ า และเส้นทางคมนาคม ในพ้ืนที่ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพท่ีดี 

       1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการติดตั้งไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมพ้ืนที่ 
       1.3 พัฒนาและจัดท าแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค – บริโภคและการเกษตร 

 นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
    2.1 สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบผสมผสาน เกษตรทางเลือกและเกษตรอินทรีย์รวมทั้งส่งเสริม
กระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร 
    2.2 ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงาน และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน โดยยึดหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
    2.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อเพ่ิมรายได้ให้แก่ท้องถิ่น 
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 นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
   3.1 ส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี คนชรา คนพิการและ
ผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
   3.2 สนับสนุนเบี้ยยังชีพและสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
   3.3 ส่งเสริม สนับสนุนการเสริมทักษะความเป็นเลิศทางกีฬาเพ่ือให้เกิดความสามัคคีมีน้ าใจเป็นนักกีฬาของ
เด็ก เยาวชนและประชาชนในต าบล ทั้งการจัดการแข่งขันกีฬาประจ าต าบล และส่งเด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าร่วม
การแข่งขันในระดับต่าง ๆ  
   3.4 ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่เป็นการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค 
   3.5 ส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีคุณภาพ และมีมาตรฐานเพ่ือดู แล
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
   3.6 ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ส่งเสริมให้มีการออกก าลังกาย 

นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม 
   4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริง 
   4.2 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีประสิทธิภาพและให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ โดยจัดให้มีการ
ก่อสร้างและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้น่าอยู่ มีความปลอดภัยพร้อมจัดให้มีวัสดุอุปกรณ์การศึกษาอย่างเหมาะสม 
   4.3 ส่งเสริมอาหารเสริม (นม) และอาหารกลางวันแก่เด็กก่อนวัยเรียน ระดับอนุบาล และระดับประถม
ศึกษาให้ได้รับสารอาหารตามเกณฑ์ 
   4.4 สนับสนุนการพัฒนาสถานศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษา 

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.1 รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า หวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สร้างจิตส านึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม 
   5.2 สนับสนุนการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพที่สวยงาม 
   5.3 ส่งเสริมสนับสนุนและรณรงค์ให้มีการปลูกต้นไม้ริมทางและที่สาธารณะ 

นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 
   6.1 ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
   6.2 ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
   6.3 เน้นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการมาก
ขึ้น 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 

2.1 วิสัยทัศน์ (Vision)  
“ โครงสร้างพื นฐานครบครัน เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี ชุมชนเข้มแข็ง” 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

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

2.3  เป้าประสงค์และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
   ๑. ประชาชนได้รับบริการด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 
          ๒. ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน 
          ๓. ประชาชนมีสุขภาพ พลานามัยที่ดี และคุณภาพชีวิตที่ดีถ้วนหน้า 
          ๔. ประชาชนให้ความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
          ๕. ประชาชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
          ๖. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   ๗. ประชาชนมีส่วนร่วมและจิตส านึกในการพัฒนาระบบประชาธิปไตย  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  เป้าหมาย  
            มุ่งเน้นการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  เพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชน  ทางคมนาคมและการสัญจรในพ้ืนที่  พร้อมทั้งป้องกันและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนอัน เกิดจากน้ าท่วม  
และขยายเขตไฟฟ้า ประปา แหล่งน้ า  เพ่ือใช้ในการเกษตรกรรมและเพ่ืออุปโภค-บริโภค   
     แผนงาน  ๑. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ้ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน ้า   

๒. พัฒนาระบบจราจร 
๓. พัฒนาและจัดหาแหล่งน้ าสะอาดเพ่ืออุปโภค บริโภคและเกษตร 
4. พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 

     ตัวชี วัด    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  เพื่อเพ่ิมรายได้ของประชาชน  พัฒนาการ 
รวมกลุ่มอาชีพ ทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการตลาดให้ครบวงจร สนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางด้านเกษตร
อินทรีย์  และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ตลอดจนแก้ไขสภาวะการว่างงาน 
       แผนงาน  ๑. ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์ 

๒. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
๓. ส่งเสริมสนับสนุนธุรกิจภายในชุมชน 
๔. ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 

       ตัวชี วัด   ๑. จ านวนบุคลากรที่มีทักษะในการผลิตผลทางเกษตรอินทรีย์ 
               ๒. จ านวนที่มีการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน 
               ๓. จ านวนที่ธุรกิจภายในชุมชนมีงบประมาณบริหารกิจการกลุ่ม 
                  ๔. จ านวนที่ปรับปรุงและพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว 
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๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
     เป้าหมาย 
            มุ่งเน้นการยกระดับด้านคุณภาพชีวิต ทางด้านสวัสดิการชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน 
ส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ การส่งเสริมสุขภาพอนามัย   ตลอดจนจัดสวัสดิการให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
     แผนงาน  ๑. การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 

๒. การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ 
๓. การพัฒนาและส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
๔. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

    ตัวชี วัด    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. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 

     ๒. เพ่ิมช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชน 
         ๓. ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมและประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     ตัวชี วัด    ๑. จ านวนที่มีการส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา 
               ๒. จ านวนช่องที่ในการรับรู้ข่าวสารเพ่ิมข้ึน 
               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      
        ตัวชี วัด    ๑. จ านวนประชาชนให้ความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                ๒. จ านวนโรงงาน บ้านเรือนมีการจัดระบบน้ าเสีย และกลิ่นควัน 
                   ๓. จ านวนประมาณขยะมูลฝอยลดลง 
  ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
     เป้าหมาย 
           มุ่งเน้นการพัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  ทั้งทางด้านคุณธรรม จริยธรรมขององค์กร  
ตลอดจนการพัฒนา เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัยตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่พัฒนามากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน  ทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
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     แผนงาน  ๑. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
                     ๒. ส่งเสริมการพัฒนาเพิ่มศักยภาพและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 

     ๓. ส่งเสริมการพัฒนาการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ 
     ตัวชี วัด    ๑. จ านวนกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานของ อบต. 
               ๒. จ านวนที่มีการเพิ่มศักยภาพขององค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนาท้องถิ่น 
               ๓. จ านวนประชาชนมีความพึงพอใจต่อการรับบริการ 

2.4 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  

  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 องค์การบริหารส่วนต้าบลตระแสง 
แนวทางการพัฒนา จุดแข็ง / โอกาส จุดอ่อน/อุปสรรค 

ด้านโครงสร้าง
พื นฐาน 

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 และกองทุนหมู่บ้าน  
- มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดเล็ก   
- ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าประเภทตา่งๆ 
- มีแหล่งผลติข้าวเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมีและ
สารพิษ 
- การเกษตรที่เป็นฐานหลักท่ีสามารถรองรับวิกฤต
เศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่ส าคัญ 
- มีภูมิประเทศและภูมิอากาศรวมทั้ง 
สภาวะแวดล้อมท่ีเหมาะแก่การท าการเกษตร 
- มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่งสามารถตดิต่อ 
ได้ตลอดพื้นที่ท้ังจังหวัด มีถนนสายหลักตดัผ่าน 
- มีสินค้าทางการเกษตรผลิตและจ าหน่าย 

จุดอ่อน 
-  ขาดการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
-  ขาดการรวมกลุ่มที่เข้มแข็งเพื่อร่วมกันเป็นกลุ่ม

ผู้ผลิต 
-  ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 
-  ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
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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  
 
 

ด้านพัฒนาสังคม จุดแข็ง 
-   มีองค์กรชุมชนหลายกลุ่ม เช่น กรรมการหมู่บ้าน  
   กลุ่มสตรี อสม./กองทุนหมู่บ้าน/ อปพร.    ฯลฯ  
โอกาส 
-  พ.ร.บ.กระจายอ านาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

จุดอ่อน 
-  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
-  ปัญหาการพนัน 
-  กลุ่มองค์กรต่างๆ ไม่เข้มแข็ง 



๒๖ 
 

พ.ศ. 2542 ได้ให้อ านาจหน้าท่ี  
อบต. ในการจัดบริการสาธารณะทางด้านสวัสดิการ 
สังคมและพัฒนาชุมชนกว้างขวางมากขึ้น 
-   นโยบายรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปญัหา 
ยาเสพตดิอย่างจริงจัง ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาต ิ
 

-  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 
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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
ทรัพ ยากรธรรมชาติ
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
สถานที่ท่องเที่ยว 

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 
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