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ค ำน ำ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน  
อาศัยพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง 

(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 

ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่ภาคีทุกภาคส่วนในสังคมไทยทุกระดับ
ได้มีส่วนร่วมด าเนินการ เพ่ือใช้เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ได้ด าเนินการน าหมุดหมายในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ือจัดท ารายละเอียดให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด    
และยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ให้ด าเนินการภายใน 120 วัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพ่ือให้การแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก    
ทันต่อห้วงระยะเวลาที่ก าหนด และเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 และตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง โดยแก้ไขส่วนที่ 2 ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) 
แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1/2566 ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ฉบับนี้จะเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
     
 
          งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ 
                  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบล 
                 องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สำรบัญ 

 

 เร่ือง           หน้ำ 
 

 ส่วนที่ 2  ยุทธศำสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค       1 
  2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     18 
  3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น       25 

 ส่วนที่ 3  กำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปสู่กำรปฏิบัติ 
  1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและยุทธศาสตร์มหภาคเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ  31   
  2.  บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น        
   แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา(งบ อบต.)    34 
   แบบ ผ.01/1 บัญชีสรุปโครงการฯ(ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน)  38 
   แบบ ผ.02  รายละเอียดโครงการพัฒนา(งบ อบต.)    40 
   แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการ (ท่ีมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน)  76 
   แบบ ผ.02/2 รายละโครงการฯ(ท่ีใช้ส าหรับประสานแผนพัฒนาฯ)  118 
   แบบ ผ. 03 บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ      121 
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ส่วนที ่2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

     1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี (พ.ศ. 2561- 2580)  

  กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580)เป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน     
อันจะก่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ    
20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ      
ที่ พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ            
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุก
ช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบ โตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการ
ประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม และความยั่งยืนของ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 

  การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง
การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชา
รัฐ”โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

    1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
                (1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
    (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
    (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามตามท่ีกระทบ          
    ต่อความมั่นคงของชาติ 
    (4) การบรูณาการความร่วมมือด้านมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
    (5) การพัฒนากลไลการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
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    2)  ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   (1) การเกษตรสร้างมูลค่า 
   (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
   (4) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
   (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
   (1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
   (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
   (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 
   (4) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
   (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจ สติปัญญา 
    และสังคม 
   (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ 
   ทรัพยากรมนุษย ์
   (7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา 
   ประเทศ 

           4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
   (1) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
   (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 
   (3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
   (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและ 
   การจัดการตนเอง 

  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   (1) สร้างการเติบโตยอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
   (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
   (3) สร้างการเติบโตอย่างยั้งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
   (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
   (5) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นต่อสิ่งแวดล้อม 
   (6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   (1) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
   อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 
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   (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและ 
   เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
   (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค 
   ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
   (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
   (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก 
   มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
   (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   (7) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่างๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 
   (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 
   เศรษฐกิจพอเพียง 

   เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด ารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ 
ระดับครอบครัวระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ด าเนินไปใช้ ทางสายกลาง 
โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่อให้ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ความเพียงพอ หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ
ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุกขั้นตอน และ
ขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและนักธุรกิจ
ในทุกระดับให้มีจิตส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบเพ่ือให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี 

   1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566- 2570) 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 มีจุดมุ่งหมายสูงสุดเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศให้สามารถบรรลุผล ตามเป้าหมายการพัฒนาระยะยางที่ก าหนดไว้ยุทธศาสตร์ชาติโดยมุ่งหวังให้
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการชี้ประเด็นทีมี
ล าดับความส าคัญสูงต่อการพัฒนาประเทศใน ระยะ 5 ปี  และเพ่ือผลักดันให้ประเทศสามารถก้าวข้ามความ   
ท้าทายต่างๆ เพ่ือขับเคลื่อนสู่ความเจริญเติบโตที่ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์อย่าง เท่าเทียมกัน 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 จึงได้ก าหนดหมุดหมายการพัฒนา จ านวน 13 
ประการ ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึงสิ่งที่ประเทศไทยปรารถนาจะ 'เป็น' มุ่งหวังจะ 'มี' หรือต้องการจะ "ขจัด' เพ่ือ
สะท้อนประเด็นการพัฒนาที่มีล าดับความส าคัญสูงต่อการพลิกโฉมประเทศไทยสู่ "สังคมก้าวหน้าเศรษฐกิจ
สร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หมุดหมายการพัฒนาที่ก าหนดขึ้นเป็นประเด็นที่มีลักษณะเชิงบูรณาการซึ่งสามารถ
น าไปสู่การพัฒนาทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อม ๆ กัน  ท าให้หมุด
หมายแต่ละ ประการสามารถสนับสนุนเป้าหมายหลักได้มากกว่าหนึ่งข้อ โดยหมุดหมายทั้ง 13 ประการ แบ่ง
ออกได้เป็น 4 มิติ ดังนี้ 
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1. มิติภาคการผลิตและบริการเป้าหมาย 
หมุดหมายที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นน าด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง 
หมุดหมาย ที่ 2 ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน 
หมุดหมายที่ 3 ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ส าคัญของโลก 
หมุดหมายที่ 4 ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง 
หมุดหมายที่ 5 ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่ส าคัญของภูมิภาค 
หมุดหมายที่ 6 ไทยเป็นฐานการผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่ส าคัญของโลก 

 2. มิติโอกาสและความเสมอภาคทางเศรษฐกิจและสังคม 
หมุดหมายที่ 7 ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูง และสามารถ 
หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพ้ืนที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน 
หยุดหมายที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม 
3. มิติความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
หมุดหมายที่ 10 ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ า 
หมุดหมายที่ 11 ไทยไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชิตและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 
4. มติิปัจจัยผลักดันการพลิกโฉมประเทศ 
หมุดหมายที่ 12 ไทยมีก าลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเยนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต 
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน 

แผนภาพ ความเชื่อมโยงระหว่างหมุดหมายการพัฒนากับเป้าหมายหลัก 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน ( Sustainable Development Goals : SDGs ) 
  “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” (Sustainable Development Goals : SDGs) เป็นการพัฒนา  
ที่ค านึงถึงความเป็นองค์รวมของทุกๆ ด้านอย่างสมดุล บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรมด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกกลุ่ม ด้วยการเอ้ืออาทร เคารพซึ่งกันและกันเพ่ือความสามารถ
ในการพ่ึงตนเอง และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างเท่าเทียม ซึ่งมีทั้งหมด 17 เป้าหมาย (Goals) ภายใต้หนึ่งเป้าหมาย
จะประกอบไปด้วยเป้าหมายย่อยๆ ที่เรียกว่า “เป้าประสงค์” (Targets) ซึ่งมีจ านวนทั้งหมด 169 เป้าประสงค์ 
และ “พัฒนาตัวชี้วัด” (Indicators) จ านวน 232 ตัวชี้วัด (ทั้งหมด 244 ตัวชี้วัดแต่มีตัวที่ซ้ า 12 ตัว) เพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าของเป้าประสงค์ดังกล่าว 

 
เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีทั้งหมด 17 เป้าหมาย ประกอบด้วย 
เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบ 
เป้าหมายที่ 2 : ยุติความหิวโหย  
เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันให้ชีวิตที่มีคุณภาพ 
เป้าหมายที่ 4 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม  
เป้าหมายที่ 5 : บรรลุความเสมอภาคระหว่างเพศ  
เป้าหมายที่ 6 : สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ 
เป้าหมายที่ 7 : สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ท่ียั่งยืนในราคาที่ย่อมเยา 
เป้าหมายที่ 8 : ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง  
เป้าหมายที่ 9 : สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความทนทาน  
เป้าหมายที่ 10 : ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
เป้าหมายที่ 11 : ท าให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย  
เป้าหมายที่ 12 : สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ียั่งยืน 
เป้าหมายที่ 13 : ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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เป้าหมายที่ 14 : อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 15 : ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 16 : ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและครอบคลุมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการด าเนินงานและฟ้ืนฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก 
                      เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

เป้าหมายการพัฒนาทั้ง 17 ข้อ สะท้อน “3 เสาหลักของมิติความยั่งยืน” (Three Pillars of 
Sustainability) คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม บวกกับอีก 2 มิติ คือ มิติด้านสันติภาพและ
สถาบัน และมิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา ที่เชื่อมร้อยทุกมิติของความยั่งยืนไว้ด้วยกัน รวมเป็น 5 มิติ องค์การ
สหประชาชาติแบ่งเป้าหมาย 17 ข้อ ออกเป็น 5 กลุ่ม (เรียกว่า 5 Ps) ประกอบด้วย 

1. People (มิติด้านสังคม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 1 ถึง เป้าหมายที่ 5 
2. Prosperity (มิติด้านเศรษฐกิจ): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 7 ถึง เป้าหมายที่ 11 
3. Planet (มิติด้านสิ่งแวดล้อม): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 6 เป้าหมายที่ 12 ถึง เป้าหมายที่ 15 
4. Peace (มิติด้านสันติภาพและสถาบัน): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 16 
5. Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา): ครอบคลุมเป้าหมายที่ 17 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2553 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติ ให้จังหวัดจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมใน
ระดับชาติ และความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด ในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามวรรคหนึ่ง 
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดให้มีการประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกันระหว่างหัวหน้าส่วนราชการที่มีสถานที่ตั้งท าการ
อยู่ในจังหวัดไม่ว่าจะเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคหรือราชการบริหารส่วนกลางและผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทั้งหมดในจังหวัด รวมทั้งผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทนภาคธุรกิจเอกชนการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดตามวรรคหนึ่ง จ านวนและวิธีการสรรหาผู้แทนภาคประชาสังคม และผู้แทน ภาคธุรกิจเอกชนตามวรรค
สอง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกา เมื่อประกาศใช้แผนพัฒนาจังหวัดแล้ว 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และการด าเนินกิจการของส่วนราชการและ
หน่วยงานอื่นของรัฐทั้งปวงที่กระท าในพ้ืนที่จังหวัดต้องสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว 
  1.3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด 

 1) ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม 

และแปรรูป 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและบริหารจัดการน้ าเพื่อการเกษตร 
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมให้เหมาะสม 
กลยุทธ์ที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมและพลังงานทดแทน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์คุณภาพสูง 
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
กลยุทธ์ที่ 9 สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
กลยุทธ์ที่ 10 ยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาดสินค้าเกษตร 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์การยกระดับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว 

  กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว  
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยว 

            กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไหม 

3) ประเด็นยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน และการค้าชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน และการลงทุนในประเทศ 
            กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ที่จ าเป็น 

 1.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ 
                    1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านเศรษฐกิจ  

               "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา และผู้น าด้านการผลิต สินค้าเกษตรปลอดภัย " 

เป้าประสงค์ 

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอมและกีฬา 
2. ผู้น าด้านการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย 

                     ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. รายได้จากการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
2. จ านวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา 
3. จ านวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา  (คน) 
4. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของเครือข่ายการท่องเที่ยว 
5. จ านวนประชาชนที่มารับบริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว (คน) 
6. มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ 10) 
7. ผลผลิตอ้อยโรงงานเฉลี่ยต่อไรเพ่ิมข้ึน (ตัน/ไร่) 
8. จ านวนแปลงที่ได้รับมาตรฐาน GAP (แปลง) 
9. จ านวนพื้นที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ (ไร่) 
10. มูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าไหมเพ่ิมข้ึน (ร้อยละ) 
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11. จ านวนวิสาหกิจชุมชนที่ผา่นการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด (แห่ง) 
12. จ านวนเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการ 

จัดการคุณภาพสินค้า (ราย) 
13. ร้อยละของผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

ชุมชน (มผช.) 
14. จ านวนแหล่งน้ า/พื้นท่ีชลประทานเพ่ิมข้ึน (แห่ง) 
15 จ านวนที่เพ่ิมข้ึนจากการขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
16. เพิ่มพ้ืนที่ปลูกยางพารา (ไร่) 
17. จ านวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ 
18. จ านวนฟาร์มท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
19. ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร 

                    กลยุทธ์ 

                 1. พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว 
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการท่องเที่ยว 
7. พัฒนาและส่งเสริมกีฬาสนับสนุนการท่องเที่ยว 
8. ส่งเสริมการค้าชายแดนเพ่ือการค้าและการลงทุน 
9. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร 
10. ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
11. ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน 
12. เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 
13. เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
14. พัฒนาองค์กรเกษตรให้มีความเข้มแข็ง 
15. พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร 
16. ส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
17. การบริหารจัดการทางการเกษตร (Zoning การเกษตร) 
18.การเพ่ิมขีดความสามารถเกษตรกร 
19. การจัดการฐานข้อมูล (ของดี ของเด่น ของดัง) 
20 การจัดการมาตรฐานสินค้าและบริการ 
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2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  

         "คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560 " 

              เป้าประสงค์ 

              1. คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
2. ชุมชนเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง  

                     3. สังคมร่มเย็นภายใต้การบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (PMQA) รักษาอัตลักษณ์ (วัฒนธรรม)    
                     ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ทีม่ีรายได้เฉลี่ย 
ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 

2. ร้อยละของครัวเรือนที่ได้รับการส ารวจและผ่านเกณฑ์เป็นครัวเรือนอบอุ่น 
3. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
4. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
5. จ านวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตลอดจนการพัฒนาด้านการใช้ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
6. ร้อยละของราษฎรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรม 

และสามารถท าให้เกิดการจ้างงาน  
7. ระดับความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
8. ร้อยละของสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ QA 
9. ร้อยละของการเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
10. ผูว้่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง นักเรียน นักศึกษาได้รับการฝึกอบรมด้านอาชีพเพ่ือเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่สถานประกอบการและมีอาชีพสร้างรายได้ (ราย) 
11. ส่งเสริมและสร้างแนวทางพัฒนาอาชีพให้เหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่เพ่ือเพ่ิม 

รายได้ลดรายจ่าย 
12. ร้อยละของอ าเภอป้องกันควบคุมโรคเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
13. ร้อยละของอ าเภอสุขภาพดีวิถีไทย 
14. ร้อยละชุมชนที่พัฒนาตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง 
15. ร้อยละของการส่งเสริมวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงในหน่วยงานต่างๆ 
16. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งด้านวัฒนธรรมแก่ชุมชน 
17. ร้อยละของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ 
18. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนนักศึกษา 
19. ร้อยละของความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
20. ระดับความส าเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
21. ระดับความส าเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความ  

คิดเห็น และร่วมติดตามตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
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กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนบุรีรัมย์ให้มีความมั่นคงเพ่ิมขึ้น 
2 ส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวให้มีความอบอุ่น  
3. สร้างและพัฒนาเครือข่ายชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งตามวิถีพอเพียง 
4. พัฒนาสังคมโดยใช้หลักธรรมาภิบาลเพื่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็น 

 3)  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 " อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดุลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” 

 เป้าประสงค์ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติเกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3. เป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดดเด่นของประเทศ 
4. เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ ในทุกพ้ืนที่ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 

1. ร้อยละของเครือข่ายอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติ 
3. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
4. ระดับความส าเร็จของการสร้างความสมดุลทางธรรมชาติที่ยั่งยืน 
5. ระดับความส าเร็จของการบังคับใช้กฎหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ 
6. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบการจัดการขยะ 
7. ร้อยละของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อม 
8. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
9. ร้อยละของการมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ 
11. ระดับความส าเร็จในการอนุรักษ์และเสริมสร้างความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 

ชุ่มน้ าและในผืนป่า 
12. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
13. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดการ 
14. จ านวนแหล่งน้ าได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบ 
15. จ านวนแหล่งน้ าเพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์ 
1. การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมดุลอย่างยั่งยืน 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส านึกท่ีดี 
3. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
4. ส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ 
5. การบริหารจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบ 

4) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ด้านรักษาความม่ันคงและความสงบ    
  “ประชาสังคมมีความมั่นคง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 

          เป้าประสงค์ 
1. สังคมปลอดยาเสพติด 
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

          3. การจัดการแผนความม่ันคง ภายใต้ความเข้มแข็งผสมกลมกลืนและความหลากหลาย     
ทางวัฒนธรรม 

4. การสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนในจังหวัด 
5. การบูรณาการจัดระเบียบสังคม  
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติเหตุทางถนน 
7. การป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
8. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพ  ภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 
1. ระดับความส าเร็จในการสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด 
2. ร้อยละของหมู่บ้านชายแดนเข้มแข็ง 
3. ร้อยละของการฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
4. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาจุดตรวจจุดสกัดก้ันยาเสพติด 
5. ร้อยละของเครือข่ายข่าวภาคประชาชนที่เพ่ิมข้ึน 
6. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาสื่อและการประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ        

แก้ไขปัญหายาเสพติด 
7. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
8. ร้อยละความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 
9. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
11. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาเพื่อความม่ันคงตามแนวชายแดน 
12. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ 
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13. ระดับความส าเร็จรักษาความม่ันคงภายในจังหวัด 
14. ร้อยละความส าเร็จในการพัฒนาระบบสมานฉันท์หมู่บ้าน 
15. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคี            

ของประชาชนภายในจังหวัด 
16. ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
17. ระดับความส าเร็จในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
18. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
19. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย 
20. ระดับความส าเร็จในการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
21. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
22. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
23. ระดับความส าเร็จในการบริหารจัดการที่มีคุณภาพภายใต้การบริหารจัดการที่ดี 

กลยุทธ์ 
1. สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาพลังมวลชนเอาชนะยาเสพติด              
2. จัดให้มีการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                               
3. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ให้สังคมปลอดยาเสพติด 
4. การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม 
5. พัฒนาระบบความม่ันคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
6. พัฒนาระบบเครือข่ายภาคประชาชน           
7. พัฒนาความสัมพันธ์อันดีระดับท้องถิ่นกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
8. พัฒนาเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดน                
9. สนับสนุนส่งเสริมโครงการอันเนื่องจากพระราชด าริ           
10. รักษาความมั่นคงภายในจังหวัด 
11. ส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชนภายในจังหวัด 
12. สร้างจิตส านึกให้กับผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย 
13. การบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
14. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการลดอุบัติเหตุทางถนน 
15. ป้องกันและเฝ้าระวังภัยสุขภาพ 
16.  การส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

5) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการ 

     "การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานธรรมาภิบาล"  
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เป้าประสงค์ 

1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบข้อมูลและสารสนเทศ  
3. คุณภาพการประสานงานและการมีส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ประเด็น 

ยุทธศาสตร์ของจังหวัดผ่านสื่อต่างๆ 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
1. มีแผนระยะยาว 15 ปี 
2. มีการจัดกิจกรรมสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาจังหวัด เพื่อทบทวนแผน 

ยุทธศาสตร์และงบประมาณทุกปี    
                     3. มีแผนที่ส าคัญจ าเป็น ได้แก่แผนหลัก แผนทรัพยากรมนุษย์ แผนยุทธศาสตร์             
ด้านการเงิน/การพ่ึงพาตนเองด้านรายได้ และแผนพันธกิจ (แผน) 

4. มีการประเมินครึ่งแผนและเมื่อสิ้นสุดแผน 11 
5. มีการปรับปรุงระบบฐานข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเพ่ือประกอบการจัดท า 

แผนพัฒนาจังหวัด  (ครั้ง) 
6. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกบัแผนพัฒนาจังหวัดและผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด (ครั้ง) 

กลยุทธ์ 
1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี         
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 1.4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

เป้าประสงค์ 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

                     6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  
1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
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3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
4. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
5. ร้อยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม  
7. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 

                     8.  ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
10. ระดับความส าเร็จที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 

          11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคี                
ของประชาชนภายในจังหวัด 

          12. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
13. ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง 

          15. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

           16. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น    

17. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

กลยุทธ์  

                     1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
           2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและ   

ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

           3. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และ

ประชาชน 

4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 

5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

          6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี   พลานามัยที่

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 

7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 

8. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน 

9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 

10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
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11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

           12. เสริมสร้างและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา

อาชญากรรม 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 

15. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

16. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 

17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

13. ระดบัความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง 

15. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 

16. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น    

17. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 

เป้าประสงค์ 

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 

2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 

4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 

ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 

2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  

3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  

4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  

5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มข้ึน  
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6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

7. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยว 

8. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 

                     9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 

                     10. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 

11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 

12. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 

กลยุทธ์  

  1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

  6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ 

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

  7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ เพื่อการค้า 
การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
 9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
 10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
 11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

1.4.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 

เป้าประสงค์ 

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร    

ปลอดภัย 
4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
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ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ     
และเกษตรปลอดภัย 

2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
3. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา

ศักยภาพในการประกอบการ 
4. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ 
7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า  
5. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  
6. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
7. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและการแปรรูปสินค้า 
8. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
9. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้น 
11. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน  
12. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพและเกษตรปลอดภัย                      
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื้อให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม    

และแปรรูปอาหาร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน   

การเกษตรอย่างทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร 
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1.4.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  

 

เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน  

3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด  
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 
8. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการประพฤติมิชอบ 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ  
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    2.1 วิสัยทัศน์ 

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร  เพื่อการพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะท าให้ บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้  การก าหนดวิสัยทัศน์จึง
เป็นหลักชัยในการพัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต 
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วิสยัทัศน์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 

วิสัยทัศน์การพัฒนา 

 “ จรเข้มากเมืองแห่งความสุข” 

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 
พันธกิจ 
 1.  การส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
           2.  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชน 
 3.  การส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาสู่ระดับสากล 
 4.  อนุรักษ์ ฟื้นฟู รักษาขนบธรรมเนียมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์และวัฒนธรรม 
 5.  การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 6.  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทั่วถึง 
 7.  การพัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือท าการเกษตรและอุปโภคบริโภค 
 8.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
 9.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดย
ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 10. การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจรเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
การเกษตร 
 11. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 2.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 

 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 

1. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2.3 เป้าประสงค์ 

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีมีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้  
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมีความสงบเรียบร้อย 
3. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4. ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต           

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 
7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
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 2.4 ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย  

1. ระดับความส าเร็จของคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
2. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมแก่ประชาชน 
3. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม 
4. ระดับความส าเร็จของคุณภาพการศึกษาของเยาวชน 
5. รอ้ยละของชุมชนที่ได้รับการ ส่งเสริม/สนับสนุนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ร้อยละผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการสังคม  
7. ร้อยละโครงสร้างพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
8. ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาเพ่ือลดจ านวนครัวเรือนยากจน ที่มีรายได้ต่ ากว่า

เกณฑ์ จปฐ. 
9. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาทักษะด้านอาชีพต่างๆ 
10. ระดับความส าเร็จที่เพ่ิมขึ้นของมูลค่าการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) 
11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์และความสามัคคีของประชาชน

ภายในจังหวัด 
12. ระดับความส าเร็จในการป้องกันและปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปัญหา

อาชญากรรม 
13. ระดับความส าเร็จของการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูลได้รับการจัดการมีจ านวนลดลง 
15. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติ   

และสิ่งแวดล้อม 
16. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถี

ชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น    
17. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.5 กลยุทธ์  
                     1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 

           2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คนพิการและ   
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

           3. สร้างค่านิยม จิตส านึกและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็กเยาวชน และ
ประชาชน 

4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและมี  พลานามัยที่

สมบูรณ์อย่างยั่งยืน 
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
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8. ส่งเสริมการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจน 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ชุมชน(OTOP) 
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

           12. เสริมสร้างและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปัญหาอาชญากรรม 

13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
15. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ระบบนิเวศ พ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

           16. ส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิตและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
เป้าประสงค์ 

1. ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 

          4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาสู่กีฬามาตรฐานโลก 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

1. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาคุณภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
3. รอ้ยละที่เพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว  
4. โครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนา  
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้รับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ที่เพิ่มข้ึน  
6. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  

          7. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ   
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพ่ือการท่องเที่ยว 

8. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
                     9. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว 
                     10. ร้อยละของมูลค่าการค้าชายแดนที่เพ่ิมข้ึน 

11. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมด้านกีฬาแก่เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
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12. ร้อยละความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมกีฬา 

กลยุทธ์  

  1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
 2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเที่ยว 
 3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือการท่องเที่ยว 
 4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว 
 5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว 

  6. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือ      

การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

 7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือ 
ความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพ่ือการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
 8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนๆ    
เพ่ือการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 

 9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 
10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

3. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
 

เป้าประสงค์ 

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 

          3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 

4.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง  
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

          1. ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ     
และเกษตรปลอดภัย 

2. จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เกษตรชีวภาพ และเกษตรปลอดภัย 
          3. จ านวนกลุ่มของอุตสาหกรรมการเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนและการพัฒนา

ศักยภาพในการประกอบการ 
4. จ านวนกลุ่มอาชีพที่ได้รับการเพิ่มพูนทักษะอาชีพด้านต่างๆ 
5. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า  
6. ร้อยละของจ านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน  
7. ร้อยละของการลดปริมาณการใช้สารเคมี 
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8. ร้อยละของสินค้าเกษตรกรรมได้รับการพัฒนาและการแปรรูปสินค้า 
9. ร้อยละโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง 
10. ร้อยละของเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
11. ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เพ่ิมขึ้น 
12. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน  
13. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด 
กลยุทธ์  

1. พัฒนาและส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพและเกษตรปลอดภัย                      
          2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอ้ือให้เกิดการลงทุน เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรม

การเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 
3. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  

          4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรม     
และแปรรูปอาหาร 

5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพ่ือก้าวสู่ตลาดโลก 

          8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวกในด้าน   
การเกษตรอย่างทั่วถึง 

9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหมแบบครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ าหน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร 

4. ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร  
เป้าประสงค์ 

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง  
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน  

3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย  

1. ร้อยละของการบริการที่สามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ  
2. ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท ามาตรฐานหรือคู่มือการให้บริการ  
4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านระดับของขีดสมรรถนะที่ส่วนราชการก าหนด  
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลที่สนับสนุนยุทธศาสตร์  
6. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร  
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7. ร้อยละของงานที่บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล 

          8. ระดับความส าเร็จของการส่งเสริมองค์กรให้ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและการ     
ประพฤติมิชอบ 

กลยุทธ์  

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมการ 
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตส านึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ  
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ  
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

    

 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
 

 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก 
 องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก ให้ความส าคัญต่อการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟ้ืนฟู
พัฒนาการจัดการบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษา อันเป็นรากฐานของการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสูง
การพัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนโดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาชาติ  20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาระดับต่างๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์
สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชนและความพึงพอในของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลจรเข้มาก จึงก าหนดจุดยืนยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านเมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา 
   ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 

 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์พัฒนาขององค์การบริหารส่ วนต าบลจรเข้มากในภาพรวม
ประกอบด้วย  

1. ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี   
2. ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬา    
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
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 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก มีความเชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม  ดังนี้ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 

 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  การวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรค  (SWOT) 

 วิเคราะห์จุดแข็ง   S  -  Strength 
 1. ด้านโครงสร้าง : เป็นองค์การที่มีรูปแบบ โครงสร้างที่ชัดเจน เหมาะสมกับภารกิจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 2. ระบบงานภายในองค์กร :  มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
และมีปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นผู้บังคับบัญชาพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล รับผิดชอบควบคุมดูแลราชการประจ า องค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นไปตาม
นโยบายและอ านาจหน้าที่ 
 3. ด้านบุคลากร : สายงานบังคับบัญชาเป็นส่วนราชการ  ลดขั้นตอนการสั่งการ  สามารถ
บริหารจัดการภายในองค์การบริหารส่วนต าบล ได้อย่างรวดเร็ว 
 4. ด้านระเบียบ กฎหมาย : มีระเบียบ  กฎหมาย  และข้อบังคับ ในการท าหน้าที่ตามภารกิจ
ที่ได้รับมอบหมาย  และงานประจ าที่ด าเนินงานอยู ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.จรเข้มาก 

เป้าประสงค์  

ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 

จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
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 5. ด้านการงบประมาณ : มีงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากรัฐและจัดเก็บเอง และสามารถ
บริหารจัดการงบประมาณได้ตามอ านาจหน้าที่ได้อย่างอิสระแต่อยู่ภายใต้กฎหมายก าหนด 
 6. ด้านการท่องเที่ยว : มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญคือ ปราสาทเขาปลายบัด ปราสาทหิน
เมืองต่ า บ้านพักโฮมสเตย์ ศูนย์แสดงสินค้า OTOP เป็นต้น 
 7. ด้านการศึกษา : มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้กับประชาชน 

 วิเคราะห์จุดอ่อน  W  -  Weakness 

 1. โครงสร้าง  : องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก  มีผู้บังคับบัญชาสูงสุดเพียงคนเดียว   
คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบหลายด้าน ตามแผนงานและโครงสร้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบางครั้งท าให้การบริหารงาน  และการจัดการในด้านต่าง ๆ ไม่ทั่วถึง บางครั้งอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียโดยรวม 
 2. ด้านบุคลากร  :  เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนต าบล  บางคนขาดระเบียบวินัยและ
ความรับผิดชอบ  บางส่วนยังไม่ได้รับการอบรมให้มีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งหน้าที่ไม่สามารถ
บริหารงานให้เกิดความรวดเร็วได้ตามเป้าหมาย ปริมาณงาน   มีหลายด้าน  คนเดียวรับผิดชอบหลายต าแหน่ง 
 3. ด้านงบประมาณ : งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอกับความต้องการ  เนื่องจาก
ปัญหาทางการเมืองระดับประเทศ การแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน  จ าเป็นต้องใช้
จ่ายงบประมาณอย่างประหยัด แต่ต้องคงประสิทธิภาพ และความสมบูรณ์ของงานไว้ 
 4. หน่วยงานควบคุม : การจัดฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะมีน้อย และไม่ค่อยมีการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นในระหว่างหน่วยงานท าให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีโลกทัศน์  ในการปฏิบัติงานแคบไม่น า
วิวัฒนาการใหม่ ๆ  เข้ามาประยุกต์ในการท างาน 
 5. ด้านสิ่งแวดล้อม : ไม่มีระบบก าจัดขยะที่ถูกวิธี ขาดการจัดผังเมือง 
 6. ด้านสังคม : ขาดจิตส านึกและวินัยด้านสังคม การดูแลผู้ด้อยโอกาส ขาดความมั่นคงและ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมาตรฐานด้านสุขภาพต่ า 
 7. สถานที่ท างานคือส านักงาน อบต. มีการใช้พลังงานทดแทนน้อย 

 วิเคราะห์โอกาส/ช่องทาง    O  -  Opportunity 
 1. องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอิสระมีอ านาจในการ
ตัดสินใจ  บริหารจัดการภายในเขตต าบลตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
  2. ผู้บริหารระดับสูง : ให้ความส าคัญกับที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบล เนื่องจากเป็น 
หน่วยงานทีมีความส าคัญ  มีแหล่งทอ่งเที่ยวที่ส าคัญของจังหวัดบุรีรัมย์ 
 3. รัฐบาล และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น : สนับสนุนงบประมาณให้องค์การ ฯ      
ได้บริการจัดการในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ  
 4. องค์การบริหารส่วนต าบลและทุกหน่วยงานในต าบล: น าหลักการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี (Good  Governance) มาใช้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ 
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วิเคราะห์ข้อจ ากัด    T  -  Threat 

 1. พ้ืนที่รับผิดชอบมีอาณาเขตที่กว้าง มีระยะทางระหว่างหมู่บ้านห่างกัน และแต่ละหมู่บ้าน
ต่างก็มีสภาพแวดล้อมและโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต่างกัน จึงท าให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการได้ไม่ทั่วถึง ไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าท่ีควร 
 2. การติดต่อประสานงานในระหว่างหน่วยงานในระดับจังหวัดขาดความร่วมมือ           
และมีหลายหน่วยงานที่เข้าไปด าเนินงานในพ้ืนที่ทับซ้อนกับองค์การบริหารส่วนต าบล    ที่เข้าไปด าเนินการ
เช่นกัน 
 3. รัฐบาล/กระทรวงมหาดไทย/กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น มอบนโยบายไม่ชัดเจน 
ซ้ าซ้อน  และบางเรื่องไม่ใช่อ านาจหน้าทีข่อง อปท. 

 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1. สภาวะการทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ   ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
2. สภาวะการทางการเมืองส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
3. การเปลี่ยนรัฐบาลท าให้นโยบายเปลี่ยนแปลง  และไม่ต่อเนื่อง 
4. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง

วัฒนธรรมที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

                                 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี 

2.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

 
 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสงัคม 

 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 
 
 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้มาก พ.ศ. 2566-2570 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  

ฉบับท่ี ๑3 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนาของ 

อปท.  
ในเขตจังหวัด 

6.ยทุธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 
 
 

 
 
 

เป้าหมายการ
พัฒนาท่ียั่งยืน 

SDGs 

1.ยุทธศาสตรช์าติด้าน
ความมั่นคง 

 
 

13.ไทยมีภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสิทธิภาพ และ
ตอบโจทย์ประชาชน 

 
 

11.ไทยสามารถลด
ความเสี่ยงและผล 
กระทบจากภัย
ธรรมชาติและการ
เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 

 

1.ไทยเป็น
ประเทศชั้นน า

ด้านสินค้า
เกษตรแปรรูป

มูลค่าสูง 
 
 

 

2.ไทยเป็น
จุดหมายของการ
ท่องเที่ยวที่เน้น
คุณภาพและ
ความย่ังยืน 

 
 

3.ไทยเป็นฐานการ
ผลิตยานยนต์ไฟฟ้า
ที่ส าคัญของโลก 

 
 

4.ไทยเป็น
ศูนย์กลางทาง
การแพทย์และ
สุขภาพมูลค่าสูง 

 

5.ไทยเป็นประตู
การค้าการลงทุนและ
ยุทธศาสตร์ทาง    
โลจิสติกส์ที่ส าคัญ
ของภูมิภาค 

 
 

6.ไทยเป็นศูนย์กลาง
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 
อัจฉริยะและอุตสาหกรรม
ดิจิทัลของอาเซียน 

 

7.ไทยเป็นวิสาหกิจ
ขนาดกลางและ
ขนาดย่อมท่ี
เข้มแข็งมีศักยภาพ
สูงและสามารถ
แข่งขันได้ 

 

 

8.ไทยมีพ้ืนที่
และเมือง
อัจฉริยะที่น่าอยู่
ปลอดภัยเติบโต
ได้อย่างยั่งยืน 

 

9.ไทยมีความ
ยากจนข้ามรุ่น
ลดลงและมีความ
คุ้มครองทาง
สังคมที่เพียงพอ 

 

10.ไทยมีเศรษฐกิจ
หมุนเวียนและสังคม
คาร์บอนต่ า  

 

12.ไทยมีก าลังคน
สมรรถนะสูง มุ่ง
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง 
ตอบโจทย์การพัฒนา
แห่งอนาคต 

 
 
 

1.ขจัดความยากจนทุก
รูปแบบในทุกพื้นที่ 

 

 

2. ยุติความหิวโหย บรรลุ
ความม่ันคงทางอาหารและ
ยกระดับโภชนาการและ

ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 
 
 
 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่
มีสุขภาพดีและส่งเสริมความ

เป็นอยู่ที่ดีส าหรับทุกคนในทุกวัย 
 
 
 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาที่มีคุณภาพอย่าง

ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้

ตลอดชีวิต 

 
 

5. บรรลุความเท่าเทียม
ระหว่างเพศ และเสริม
อ านาจให้แก่สตรีและ

เด็กหญิง 
 
 

6. สร้างหลักประกันว่าจะมีการ
จัดให้มีน้ าและสุขอนามัยส าหรับ
ทุกคนและมีการบริหารจัดการที่

ยั่งยืนคน 
 

7. สร้างหลักประกันว่าทุกคน
สามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่

ที่ยั่งยืนในราคาย่อมเยา 
 

 
 
 8. ส่งเสริมการเติบโตทาง

เศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง 
ครอบคลุมและยั่งยืน การ
จ้างงานเต็มที่ มีผลิตภาพ 
และการมีงานที่เหมาะสม

ส าหรับทุกคน 
 

 
 
 

9.สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ

พัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุม
และยั่งยืน และส่งเสริม

นวัตกรรม 

 
 
 

 
 
 

10.ลดความไม่เสมอภาค
ภายในประเทศและระหว่าง

ประเทศ 
 

 
 
 
 

แผนพัฒนา
จังหวัด 

 

๑.ด้านเศรษฐกจิ 
 
 
 

2.ด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

 
 
 

5.ด้านการบริหารจัดการ 
 
 
 

 

1.เมืองน่าอยู่และ
คุณภาพชีวิตท่ีดี 

 
 

 

2.การพัฒนาการท่องเที่ยว
และกีฬา 

 
 

 

3.การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

 
 
 

 

4.การพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร 

 

ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

อบต.จรเข้มาก 

2.การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 

 
 

3.การพัฒนาเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม 

 
 

4.การพัฒนา 
ขีดสมรรถนะองค์กร 

 
 

1.เมืองน่าอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ดี 

 
 

แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
เกษตรอุตสาหกรรมและแปร

รูป  
 
 
 

2.ยุทธศาสตร์การยกระดับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ

ผลิตภัณฑ์ไหม 
 
 
 

3.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและ
พัฒนาการค้าการลงทุน         

และการค้าชายแดน 
 
 

4.การพัฒนาขีด
สมรรถนะองค์กร 

 
 

11.ท าให้เมืองและการต้ังถ่ินฐาน
ของมนุษย์มีความครอบคลุม

ปลอดภัยมีภูมิต้านทานและยั่งยืน 
 
 

 
 
 

13. ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ

ผลกระทบที่เกิดข้ึน 

 
 
 
 

15.ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้
ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่า
ไม้อย่างยั่งยืนต่อสู้การกลายสภาพเป็น

ทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน
และฟื้นสภาพดิน และหยุดยั้งการ

สูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 
 
 
 

16.ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรมและ

สร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพ
รับผิดชอบ และครอบคลุมในทุก

ระดับ 
 

 
 
 
 

14. อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากร

ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

 
 
 
 

17.เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 
 
 
 

12.สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิตและการ

บริโภคที่ยั่งยืน 
 

 
 
 
 

3.ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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3.1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและยทุธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือไปสูก่ารปฏิบัติ

ที่ ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา SDGs ยทุธศาสตร์จังหวดั ยทุธศาสตร์การพัฒนา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน หน่วยงาน

เศรษฐกิจและ ขององค์กรปกครอง (อปท.) รับผิดชอบหลัก
สังคมแห่งชาติ ส่วนท้องถ่ิน

ฉบับที่ 13 ในเขตจังหวดั

1 การพัฒนาและ 9 3 สังคมและคุณภาพ เมืองน่าอยู่และ เมืองน่าอยู่และ ส่งเสริมและสนับสนุนการ บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด อบต.

เสริมสร้างศักยภาพ ชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม

ทรัพยากรมนุษย์ จารีตประเพณีวิถชีีวิตและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

2 การพัฒนาและ 12 3 สังคมและคุณภาพ เมืองน่าอยู่และ เมืองน่าอยู่และ เสริมสร้างความมัน่คง รักษาความสงบ ส านักปลัด อบต.

เสริมสร้างศักยภาพ ชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ความสงบเรียบร้อยและความ ภายใน

ทรัพยากรมนุษย์ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

3 การพัฒนาและ 12 4 สังคมและคุณภาพ เมืองน่าอยู่และ เมืองน่าอยู่และ เสริมสร้างความมัน่คง การศึกษา กองการศึกษาฯ

เสริมสร้างศักยภาพ ชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ความสงบเรียบร้อยและความ

ทรัพยากรมนุษย์ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิ์น

4 การพัฒนาและ 4 3 สังคมและคุณภาพ เมืองน่าอยู่และ เมืองน่าอยู่และ ส่งเสริมและแกไ้ขปัญหาด้าน สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ
เสริมสร้างศักยภาพ ชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี สาธารณสุขเพื่อให้ประชาชน
ทรัพยากรมนุษย์ มีสุขภาวะที่ดีและมีพลานามัย

ที่สมบูรณ์อยา่งยั่งยนื

5 การพัฒนาและ 9 3 สังคมและคุณภาพ เมืองน่าอยู่และ เมืองน่าอยู่และ ส่งเสริมการพัมนาคุณภาพชีวิต สังคมสงเคราะห์/ กองสวัสดิการฯ/

เสริมสร้างศักยภาพ ชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ในกลุ่มเด็กเยาวชนสตรีคนชรา สร้างความเขม้แขง็ส านักปลัด อบต.

ทรัพยากรมนุษย์ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ของชุมชน/

 ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี งบกลาง
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ส่วนที่ 3 การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปสูก่ารปฏิบัติ



3.1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและยทุธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือไปสูก่ารปฏิบัติ

ที่ ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา SDGs ยทุธศาสตร์จังหวดั ยทุธศาสตร์การพัฒนา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน หน่วยงาน

เศรษฐกิจและ ขององค์กรปกครอง (อปท.) รับผิดชอบหลัก

สังคมแห่งชาติ ส่วนท้องถ่ิน

ฉบับที่ 13 ในเขตจังหวดั

6 ด้านการสร้างความ 2 8 สังคมและคุณภาพ เมืองน่าอยู่และ เมืองน่าอยู่และ ส่งเสริมและสนับสนุนการ การศาสนา กองการศึกษาฯ

สามารถในการแขง่ขนั ชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี อนุรักษ์ศาสนาศิลปวัฒนธรรม วัฒนธรรมและ

จารีตประเพณีวิถชีีวิต นันทนาการ

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

7 ด้านการสร้างความ 8 9 สังคมและคุณภาพ เมืองน่าอยู่และ เมืองน่าอยู่และ พัฒนาและปรับปรุง อตุสาหกรรม กองช่าง

สามารถในการแขง่ขนั ชีวิต คุณภาพชีวิตที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี โครงสร้างพื้นฐานและ และการโยธา

ส่ิงอ านวยความสะดวก

8 การสร้างความสามารถ 2 3 เศรษฐกจิ การพัฒนาการ การพัฒนาการ ส่งเสริมและบูรณาการในการ สาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ

ในการแขง่ขนั ท่องเที่ยวและกฬีา ท่องเที่ยวและกฬีา อนุรักษ์และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรม

ชาติและส่ิงแวดล้อมเพือ่ความ

สมดุลทางธรรมชาติอยา่งยัง่ยนื

และเพือ่การท่องเทีย่วเชิงนิเวศ

9 การสร้างความสามารถ 2 3 เศรษฐกจิ การพัฒนาการ การพัฒนาการ ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้า สร้างความเขม้ กองสวัสดิการฯ

ในการแขง่ขนั ท่องเที่ยวและกฬีา ท่องเที่ยวและกฬีา หนึง่ต าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์และ แขง็ของชุมชน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP )

10 การสร้างความสามารถ 1 2 สังคมและคุณภาพ การพัฒนาเกษตรกรรม การพัฒนาเกษตรกรรม สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่ม สร้างความเขม้ กองสวัสดิการฯ

ในการแขง่ขนั ชีวิต และอตุสาหกรรม และอตุสาหกรรม การผลิตและจ าหน่าย แขง็ของชุมชน
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3.1 ยทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถ่ินและยทุธศาสตร์ระดับมหภาคเพ่ือไปสูก่ารปฏิบัติ

ที่ ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา SDGs ยทุธศาสตร์จังหวดั ยทุธศาสตร์การพัฒนา ยทุธศาสตร์ กลยทุธ์ แผนงาน หน่วยงาน

เศรษฐกิจและ ขององค์กรปกครอง (อปท.) รับผิดชอบหลัก

สังคมแห่งชาติ ส่วนท้องถ่ิน

ฉบับที่ 13 ในเขตจังหวดั

11 การสร้างความสามารถ 2 3 เศรษฐกจิ การพัฒนาการ การพัฒนาการ อนุรักษ์ ฟืน้ฟู ศิลปวฒันธรรม การศาสนา กองการศึกษาฯ

ในการแขง่ขนั ท่องเที่ยวและกฬีา ท่องเที่ยวและกฬีา จารีต ประเพณี วถิีชีวติและ วัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิน่เพือ่การ นันทนาการ

ท่องเทีย่วเชิงวฒันธรรม

12 การสร้างความสามารถ 2 8 เศรษฐกจิ การพัฒนาการ การพัฒนาการ ส่งเสริมและประสานสร้างเครือ การศาสนา ส านักปลัด อบต.

ในการแขง่ขนั ท่องเที่ยวและกฬีา ท่องเที่ยวและกฬีา ข่ายความร่วมมือกับภาคเอกชน วัฒนธรรมและ

หรือภาคส่วนอืน่อืน่ๆ เพือ่การค้า นันทนาการ

และการลงทุนและการท่องเทีย่ว

แบบเต็มรูปแบบ

13 การสร้างความเติบโตบน 10 15 ทรัพยากรธรรมชาติ การพัฒนาเกษตรกรรม การพัฒนาเกษตรกรรม พัฒนาและส่งเสริมการท า การเกษตร กองส่งเสริมการ

คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร และส่ิงแวดล้อม และอตุสาหกรรม และอตุสาหกรรม เกษตรอนิทรียแ์ละอนิทรีย์ เกษตร

ต่อส่ิงแวดล้อม ชีวภาพและเกษตรปลอดภัย

14 การปรับสมดุลและพัฒนา 12 16 รักษาความมัน่คง การพัฒนาขดีสมรรถนะการพัฒนาขดีสมรรถนะ พัฒนาขดีสมรรถนะของบุคลากรบริหารงานทั่วไป/ ส านักปลัด อบต./

ระบบการบริหารจดัการ และความสงบ องค์กร องค์กร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติ สาธารณสุข/ กองสาธารณสุขฯ/

ภาครัฐ หน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาของ เคหะและชุมชน กองช่าง/กองคลัง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รวม 4 ยทุธศาสตร์ 7 หมุดหมาย 6 4 ยทุธศาสตร์ 3 ยทุธศาสตร์ 4 ยทุธศาสตร์ 13 กลยทุธ์ 11 แผนงาน 7 หน่วยงาน
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1.1 n &lf.l'Vltielel nbb 'U'U bb6'1::W �'W1'a::'U'U n1'a'U'a'Vl1 'a .:JTUbb 'l..l'U'U'aW1n1'a 

d 
'V1 

• '\J 

., "
ri 'a .f1 ru o/1 • 

b'U1'Vl:U11:.1 

(t:--J6'1t:--J�(,)"lJeJ.:Jrl'aJlW6n) • 

l e:1'\Jmruril'W'\J(;)'Jbb'U'U 

(Smart Card Reader) 

'<ill'Ul'U 1 bfl�e)� 

2566('l..11'V1) 2567('l..11'V1) 2568('l..11'V1) 2569('l..11'Vl) 2570('l..11'Vl) 

700 700 700 

700 700 700 

" ., Q 

1.1 fi6'11:.l'Vl 5elel nbb 'U'U bb6'1 ::w �'W1 'a::'l..l'U n1'a'U'a'Vl1'a .:J1'Wbb 'U'U'U 'aW1 n1'a 

d 
'V1 

• '\J 

2. bbt:--l'W.:J1'UeJ(,)6'f1'Vf n'a'a:U bb6'1::n1'a bl:.151

., " 
rl'aJlWo/1 • 

• 

b'U1'Vl:U11:.1 

(t:--J6'1t:--J�(,)"lJeJ.:Jfl'aJlW6n) • 

1 e:i'\Jmruril'U'\J(;)';ibb'U'U 

(Smart Card Reader) 

'<ill'Ul'U 1 bfl�e),:J 

2566('l..11'V1) 2567('l..11'Vl) 2568('l..11'Vl) 2569('l..11'Vl) 2570('l..11'V1) 

700 700 700 

700 700 700 

1,400 1,400 1,400 

?11l.J1'Hl81'W11:Jfl11l.J 

?t� (;nfl 1 vinu'\.J-s�'lJl'lJ'W 

1 bb'U'U e.J.03 

'Vl'W11:J.:J1'W I 
{'l..l��"lleJ'l..l'Vl�n 

'Vl'L!11:J.:J1'W I 
{'l..l��"lleJ'l..l'Vl�n 


