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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/๒๕65 

................................................ 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2565 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูและสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคู ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2565 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันที่  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕65 
 
   
 

 
           (นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2566 – 2570 ) 

 

ของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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ค าน า 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จัดท าขึน้ตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตลอดห้วงระยะเวลา พ.ศ.2566-2570 โดย
พิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์จังหวัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( 
Sustainable Development 
Goals : SDGSs ) และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ในห้วงระหว่าง
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( covid- 19) ท าให้ไม่สามารถจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น
ได้  
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู เพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเสนอ ความคิดเห็นการพัฒนา ความต้องการ ปัญหา 
กิจกรรมและโครงการ ที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง อีกส่วนหนึ่งมาจากการทบทวนจากแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561-2565)อีกท้ังยังมีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น และ
เสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบทุกประการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชน และท้องถิ่นในการน าไปด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ได้วางไว้ เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง และ
ความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ต่อไป 
 
 
           
        องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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สารบัญ 
 

 
เร่ือง                   หน้า 
                      
ส่วนท่ี  ๑  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน                ๑ – 8 
 
ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   9 – 26 
  
ส่วนท่ี  ๓  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ      
       
                บัญชโีครงการพัฒนาท้องถิ่น        
  (๒.๑) บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๑)  27  
  (๒.๒) บัญชีสรุปโครงการ ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (แบบ ผ.01/1) ๖๓ 

(๒.๓) บัญชีสรุปโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๖๔ 
        ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๑)  
(๒.๔) บัญชีสรุปครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๑)     ๖๕ 
(๒.๕) รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒) 66 – 90 

    (๒.๖) รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่น ามาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน   91 – ๑52 
                            (แบบ ผ.๐๒/๑) 
              (๒.๗) รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ 153 - 158 
                   อปท. ที่ใช้ส าหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๒/๒) 

(๒.๘) บัญชีครุภัณฑ์ แผนพัฒนาท้องถิ่น (แบบ ผ.๐๓)   159 - 161 
 
ส่วนท่ี  ๔  การติดตามและประเมินผล               162 – 171 
  
 
ภาคผนวก 
 -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
 
 

*********************************** 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                               
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย ์
.......................................................................................... 

ส่วนที่ ๑ 
 
 
 
 
  

1.1  ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู มีเนื้อที่ประมาณ 63 
ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 39,375 ไร่ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอ าเภอนาโพธิ์ มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 

ทิศเหนือ ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนกอกจังหวัดบุรีรัมย์ 
  ทิศใต้  ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลศรีสว่างจังหวัดบุรีรัมย์     
  ทิศตะวันออก ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านดู่จังหวัดบุรีรัมย์    
  ทิศตะวันตก ติดเขตองค์การบริหารส่วนต าบลตะกั่วป่าจังหวัดขอนแก่น 

 

 

 
 

สภาพท่ัวไปและข้อมลูพื้นฐาน 

๑.  ด้านกายภาพ 
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           1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ 
               ภูมิประเทศโดยทั่วไป สภาพอากาศพ้ืนที่อยู่สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง พื้นที่ราบเป็นส่วนมาก 
และที่ดอน บางส่วน พื้นที่ส่วนกลางมีล าห้วยเสี้ยวผ่านเป็นแนวทางทิศตะวันตกไปทางทิศตะวันออกตลอดแนว
และด้านทิศเหนือมีล าห้วยหว้าไหลผ่านเป็นแนวแบ่งเขตติดต่อ อบต. บ้านดู่ อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ดินส่วนใหญ่
เป็นดินทราย 
         1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 
              ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู ซึ่งมี 3 ฤดู ดังนี้ 
             ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนและแห้งแล้ง แต่
บางครั้งอาจมีอากาศเย็น บางครั้งเกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกรรโชกแรงหรืออาจมีลูกเห็บตกก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ประชาชนทุกปี เรียกว่า “พายุฤดูร้อน” อากาศร้อน จะมีอุณหภูมิระหว่าง 35-39.9 องศา
เซลเซียส ร้อนจัดมีอุณภูมิประมาณ 40 องศาเซลเซียสขึ้นไป 
            ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม แต่อาจเกิดฝนทิ้งช่วง ซึ่งนานประมาณ 1-2 สัปดาห์
หรือบางปีอาจเกิดขึ้นรุนแรงและมีฝนน้อยนานนับเดือน หรืออาจเกิดอุทกภัยแต่ไม่รุนแรง มีปริมาณฝนตกเฉลี่ย 
900 มิลลิเมตร 
            ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ในช่วงเดือนตุลาคมนานราว 1-2 สัปดาห์ เป็น
ช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว อากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้า
คะนองอากาศหนาวอุณภูมิต่ าสุด ประมาณ 15 องศา 
         1.4 ลักษณะของดิน 
               ดินส่วนใหญ่เป็นดินทราย 
         1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 
           แหล่งน้ าธรรมชาติ 
            ล าห้วยที่ส าคัญ ได้แก่ คลองห้วยเสี้ยว คลองห้วยน้อย คลองห้วยโสกหอย คลองห้วยหว้า 
           แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
            สระน้ า        22      แห่ง 
2.ด้านการเมือง/การปกครอง 
      ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบลของตนเอง 
      ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
      องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูจัดโครงการต่าง ๆ ในการบริการแก่ประชาชน 
       การเลือกตั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและ 
องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึงปัจจุบัน การเลือกตั้ง จะมีผู้บริหาร ท้องถิ่น 
(นายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 1 คน จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่บ้าน
ละ 1 คน จ านวน 15 หมู่บ้าน รวมเป็น 15 คน ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ูมีสมาชิกจ านวน 
15 คน ที่มาจากการเลือกตั้ง จ านวน ๑๕ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑ คน สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคมีู
หนา้ที่พิจารณาและอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และ เพ่ิมเติม ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาต าบลและ
ข้อบัญญัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร โดยมี รายชื่อดังต่อไปนี้ 
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                    ๑.นางจุฑามาศ    แสวงชัย        ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
  ๒.ส.ต.ต.ทวีศักดิ์   อุ่นศิริวงษ์      รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
  ๓.นางบุญเที่ยง    โพธิ์ใต้          สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ม.๑ 
  ๔.นายเด่นขัย      นารินทร์        สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ม.๒ 

๕.นายบุญเรียง    แสงสุขสว่าง    สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ม.๔ 
๖.นายพชร         แอบไธสง       สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ม.๕ 

  ๗.นางบุญช่วย     ผิ้วไธสง         สมาชิกกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ม.๗       
  ๘.นายดนัย        พรไธสง          สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู   ม.๘ 
  ๙.นายบุญส่ง      พังไธสง          สมาชิกกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ม.๙ 
          ๑๐.นายวงเดือน    เหมียดไธสง     สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ม.๑๐ 
          ๑๑.นางญาดา      โพธิแสง          สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ม.๑๑ 
          ๑๒.นายมาโนช     เงินไธสง         สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ม.๑๒ 
          ๑๓.นางวิมาลา      นาโล            สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ม.๑๓ 
          ๑๔.น.ส.ศุภมาส     บญุรับ          สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ม.๑๔ 
          ๑๕.นายเกษม       บรรหาร         สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ม.๑๕ 
         ฝ่ายการเมือง                                                                                                                          
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล คือ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง จาก
ประชาชนในต าบล และรองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน ๒ คน (นายกแต่งตั้ง และเลขานุการนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบล ๑ คน )         
  ๑. นายเรืองศิลป์   ไอยะ        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู                                                                    
  ๒. นายอนงค์       เรืองไธสง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู                                                                
  ๓. ร.ต.อ.ประเวช   ปุมไธสง    รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู                                                   
  ๔. ร.ต.อ.สวุิทย์     บรรหาร    เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
3.ประชากร 
            3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่บ้าน ชาย หญิง รวม บ้านรวม 
หมู่ 1 บ้านหนองลุมพุก 101 105 206 68 
หมู่ 2 บ้านทุ่งบ่อ 299 291 590 151 
หมู่3 เก่าโก 158 160 318 95 
หมู่ 4 บ้านบง 379 372 751 224 
หมู่ 5 บ้านหนองแอ่ 228 234 462 125 
หมู่ 6 บ้านคู 155 166 323 120 
หมู่ 7 บ้านดอนกลาง 245 282 527 161 
หมู่ 8 บ้านโสกดินแดง 182 195 377 107 
หมู่ 9 บ้านโคกพงาด 237 246 483 127 
หมู่ 10 บ้านหนองจาน 141 137 278 71 
หมู่ 11 บ้านโคกเมฆ 305 309 614 188 
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หมู่ 12 บ้านโนนตะคร้อ 289 316 605 183 
หมู่ 13 บ้านโนนสะอาด 210 200 410 96 
หมู่ 14 บ้านคู 193 215 408 120 
หมู่ 15 บ้านหนองผักบุ้ง 143 156 299 79 

รวม 3,265 3386 6651 1,915 
(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2564) 
 

           3.3 ข้อมูลผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ บ้าน ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง 
1. บ้านหนองลุมพุก  นายแท่งทอง  เกลียววงศ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 
2. บ้านทุ่งบ่อ นางสาวองศา  ใจเที่ยง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 
3. บ้านเก่าโก นายคมสันต์  ล าไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 3 
4. บ้านบง นายวีรพจน์  มนต์ไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 
5. บ้านหนองแอ่ นางพัชรีกรณ์  เอ่ียมสะอาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 
6. บ้านคู นายชารี ยมไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6 
7. บ้านดอนกลาง นายสุพิน  ปะกาเว ก านันต าบลบ้านคู 
8. บ้านโสกดินแดง นายบุญคิด  สิงหาหล้า ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 8 
9. บ้านโคกพงาด นายอุบล  พรไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 9 

10. บ้านหนองจาน นายหนูกัน  เม็งไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
11. บ้านโคกเมฆ นางสาวกรองจิต  ทะนงอาจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 
12. บ้านโนนตะคร้อ นายปราโมทย์ ภาษาฐิติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 

 13. บ้านโนนสะอาด นายนิติพงษ์  มนต์ไธสง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 
 14. บ้านคู นายโกศล   บุญมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 
 15. บ้านหนองผักบุ้ง นายสุรธรรม  สัมฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 15 

   
 4.สถานภาพทางสังคม  
        4.1  ด้านการศึกษา                                                                                                                               
 โรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษา รวม 4 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจ านวน 1 ศูนย์ 
             - โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร)  สถานที่ตั้ง บ้านดอนกลาง ม.๗  ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์                       
             - โรงเรียนอมรสิริสามัคคี สถานที่ตั้ง บ้านบง ม.๔  ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์  
             - โรงเรียนวัดสระทอง สถานที่ตั้ง บ้านโนนตะคร้อ ม.๑๒   ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 
             - โรงเรียนวัดพนมวัน สถานที่ตั้ง บ้านเก่าโก ม.๓  ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรมัย์  
             - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านคู   สถานที่ตั้ง อบต.บ้านคู                     

๔.๒ สาธารณสุข 
             จากการส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่า ประชากรส่วนมากมีสุขภาพที่ดี มีการคัดกรองสุขภาพให้กับ
ประชาชนกลุ่มเสี่ยง โรคที่มักเกิดแก่ประชากรในชุมชน เช่นกัน ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง  โรคเบาหวาน โรค
เอดส์ โรคไข้เลือดออก มือ-ปาก-เท้าในเด็ก ซึ่งในปัจจุบัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
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โรนา 2019 (COVID-19) เป็นปัญหาระดับประเทศแล้ว ทางองค์การบริหารส่วนต าบลและหน่วยงาน
สาธารณสุขโรงพยาบาล ได้จัดกิจกรรมร่วมมือกันรณรงค์ให้ชุมชนเห็นความส าคัญในเรื่องนี้ก็ได้ผลในระดับหนึ่ง 
ประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี แต่ต้องเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี เพ่ือช่วย
แก้ปัญหาดังกล่าว 
  สถานีอนามัย    1  แห่ง คือ  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านดอนกลาง 

 
4.3 อาชญากรรม 

              องค์การบริหารส่วนต าบลไม่มีเหตุอาชญากรรมเกิดขึ้น แต่มีเหตุการณ์ลักขโมยทรัพย์สินประชาชน 
และท าลายทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลก็ได้ด าเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว จาก
การส ารวจในพ้ืนที่พบว่า ส่วนมากครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

4.4 ยาเสพติด 
              ปัญหายาเสพติดในชุมชนขององค์การบริหารส่วนต าบล จากการที่ทางสถานีต ารวจภูธรอ าเภอนา
โพธิ์ได้แจ้งให้กับ  อบต. นั้นพบว่าในเขต อบต.มีผู้ที่ติดยาเสพติดแต่เมื่อเทียบกับพ้ืนที่อ่ืนถือว่าน้อยกว่า และยัง
พบผู้ค้าในพ้ืนที่แต่มีจ านวนน้อย การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้า
นอกเหนือจากอ านาจหน้าที่ ก็เป็นเรื่องของอ าเภอหรือต ารวจแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ อบต.ก็ให้ความร่วมมือมาโดย
ตลอด 
         4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
             องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ดังนี้ 
            1.การด าเนินการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงยุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
            2.รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
            3.ประสานการท าบัตรผู้พิการ 
            4.ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พ่ึง 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
       5.1 การคมนาคมขนส่ง 
          ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู มีการคมนาคมติดต่อกับอ าเภอต่าง ๆ ปัจจุบันถนน ใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นคอนกรีต ถนนลาดยาง ถนนลูกรัง และมีถนนสายหลักที่ใช้เดินทางระหว่าง
ต าบลและอ าเภอ ดังนี้ 

(๑)  ถนนสายบ้านบง ไป อ.หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น หมายเลขทางหลาง บร.3032  
            (2)  ถนนสายบ้านดอนกลาง ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ไป บ.หนองบัวลอง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 
            (3)  ถนนสายบ้านคู ไป อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม หมายเลขทางหลวง บร.5030 
            (4)  ถนนสายบ้านโนนสะอาด ม.13 ต.บ้านคู  อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ไป บ.หนองหว้า ต.นาโพธิ์ 
หมายเลขทางหลวง บร. 4064 
        5.2 การไฟฟ้า 
         การขยายเขตไฟฟ้า ปัจจุบันมีการใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน  คิดเป็นร้อยละ 100 เปอร์เฃ็น ปัญหาคือไฟฟ้า
ส่องสว่างทางหรือที่สาธารณะยังไม่สามารถด าเนินการครอบคลุมพ้ืนที่ได้ทั้งหมด เนื่องจากพ้ืนที่มีความต้องการ
ให้ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างนั้นไม่เป็นที่สาธารณะ 

 



10 

 

 

        5.3 การประปา 
         การประปา ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ทั้ง 15 หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้บริหารจัดการ
กันเอง 

        5.4 โทรศัพท์ 
         ส่วนมากในการติดต่อสื่อสารของประชาชนในพื้นที่จะนิยมใช้โทรศัพท์ส่วนบุคคล 

       5.5 ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) หรือการขนส่ง 
        ที่ท าการไปรษณียต์ าบล จ านวน ๑ แห่ง  ต้ังอยูหมูที่ 6 บานค ู อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์  
 
6. ระบบเศรษฐกิจ 
    6.1 การเกษตร 
       ประชากรในเขตพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพท าการ
เกษตรกรรม ผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ ข้าว มันส าปะหลัง และอ้อย  ที่เหลือประกอบ อาชีพสวนตัวและ
รับจาง    

- อาชีพเกษตรกรรม  ร้อยละ  80  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพเลี้ยงสัตว์      ร้อยละ  5    ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพรับจ้าง        ร้อยละ  10  ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
- อาชีพค้าขาย        ร้อยละ  5    ของจ านวนประชากรทั้งหมด 

      6.2 การประมง 
             ในเขตพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ไม่มีการประมง 

      6.3 การปศุสัตว์ 
            เป็นการประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพหลักและอาฃีพเสริม เช่นการเลี้ยง โค 
กระบือ สุกร เป็ด และการเลี้ยงไก่ 

             กลุ่มเลี้ยงโคขุนบ้านโคกพงาด จ านวน ๑ กลุ่ม   

      6.4 การบริการ 
             ปั้มน้ ามัน                 จ านวน    1    แห่ง 
             ปั้มน้ ามัน(ปั้มหลอด)    จ านวน    4    แห่ง 
             โรงสีข้าว                 จ านวน   16    แห่ง 
             โรงท าขนมจีน           จ านวน   2      แห่ง 
             ร้านเย็บเสื้อผ้า          จ านวน    2     แห่ง 
             ร้านค้า                   จ านวน   51    แห่ง 

   ร้านเสริมเสริมสวย     จ านวน    3     แห่ง 
             ร้านเนื้อหมู              จ านวน    2     แห่ง 
             อู่ซ่อมรถยนต์            จ านวน   4      แห่ง 
             อู่ซ่อมจักรยานยนต์     จ านวน   4      แห่ง 
             รีสอร์ท                   จ านวน    1     แห่ง 
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    6.5 การท่องเที่ยว  
            ในเขต องค์การบริหารส่วนต าบล มีแหล่งท่องเที่ยว ได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดข้ึนในชุมชน  

          1. สวนสุขใจอินทผลัม ตั้งอยู่ที่  บ้านโนนตะคร้อ ม.12 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ สถานที่
ท่องเที่ยว และแหล่งส่งออกผลผลิตที่หลากหลายตามฤดูกาลสามารถเยี่ยมชมได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม -
สิงหาคม ของทุกปี (ระยะห่างจาก อบต. 1 กิโลเมตร) 

     2. วัดบ้านดอนกลางหลวงพ่ออูป ตั้งอยู่ที่ บ้านดอนกลาง ม.7 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เป็น
พระพุทธรูปเก่าแก่สร้างด้วยไม้แก่นจันทร์ มีอายุประมาณ 200 ปี เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านดอนกลาง
สามารถเข้ามากราบไว้ขอพรพระได้ตลอดทั้งปี (ระยะห่างจาก อบต. 4 กิโลเมตร) 
     3. ต้นไทร 100 ปี ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสะอาด ม.13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ศูนย์การเรียนรู้
ไหว้พระวัดเก่า อายุประมาณ 100 ปี มีความสวยงามให้ความร่มเย็นเป็นแลนด์มาร์คท่ีส าคัญอีกแห่ง
หนึ่งที่ไม่ควรพลาด เยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี (ระยะห่างจาก อบต. 4 กิโลเมตร) 
      4. รีสอร์ทหญิงลี ตั้งอยู่ที่ บ้านบง ม.4 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ บรรยากาศห้องพักเรียบหรู 
เงียบสงบ พร้อมสระว่ายน้ า สวนน้ า พร้อมอาหารเช้าและเครื่องดื่ม นอกจากนั้นยังมีห้องประชุมขนาด
ใหญ่ที่มีไว้รับรองงานจัดเลี้ยง เช่น งานแต่งงาน งานเลี้ยงต่าง ๆ เป็นต้น (ระยะห่างจาก อบต. 1 
กิโลเมตร) 
       5. โคกหนองนาโมเดล บ้านโคกเมฆ ตั้งอยู่ที่ บ้านโคกเมฆ ม.11 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 
การเกษตรแบบผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอย่างสอดคล้องกับธรรมชาติกับ
ธรรมชาติสามารถเยี่ยมชมได้ตลอดทั้งปี (ระยะห่างจาก อบต. 2.5 กิโลเมตร) 
       6. แปลงผักอินทรีย์ บ้านโนนสะอาด มีหลากหลายชนิดให้เลือกบริโภคและดีต่อการดูแลสุขภาพ 
นิยมปลูกตามฤดูกาล ช่วงเดือนธันวาคม - กุมภาพันธ์ สามารถเข้าเยี่ยมชม 
 

    6.6 อุตสาหกรรม 
           โรงงานปูนซีเมนต์              จ านวน     1     แห่ง 
           โรงต่อรถโม่ปูน                 จ านวน     1     แห่ง 

     6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ  
           การพาณิชย์ 
           กลุ่มทอผ้าไหม 

        -  กลุ่มทอผ้าไหมบ้านโนนตะคร้อ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนตะคร้อ ม.12 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 
กลุ่มคนรักผ้ามัดหมี่ การออกแบบลายผ้าโบราณและลายประยุกต์อย่างวิจิตรสวยงาม เยี่ยมชมได้
ตลอดทั้งปี ( ระยะห่างจากสวนสุขใจอินทรผาลัม 1 กิโลเมตร) 
        -  กลุ่มทอผ้าไหม บ้านโนนสะอาด ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนสะอาด ม.13 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรมัย์ 
ของดีอย่างไหมคุณภาพที่ดักทอส่งร้านภูฟ้า ร่วม 2 ทศวรรษ การร์ันตีไหมงามมีคุณภาพสามารถแวะ
เยี่ยมชมหรือซื้อได้ตลอดทั้งปี (ระยะห่างจาก อบต. 2.5 กิโลเมตร) 
         - กลุม่ผ้าไหมบ้านเก่าโก ตั้งอยู่ที่ บ้านเก่าโก ม.3 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ มหัศจรรย์การ
เลี้ยง 
แบบมืออาชีพ เรียนรู้วิธีการสาวไหมและสนุกไปกับศิลปะวิธีการมัดหมี่ / การทอผ้า เอกลักษณ์
เฉพาะตัวอย่างโดดเด่นได้ตลอดทั้งปี  (ระยะห่างจาก อบต. 2.5 กิโลเมตร) 
 กลุ่มทอเสื่อ  
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           -  ทอเสื่อกก บ้านหนองผักบุ้ง ตั้งอยู่ที่ บ้านหนองผักบุ้ง ม.15 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์     
เยี่ยมชมผลิตภัณภัทณ์เสื่อพับที่มีลักษณะเด่นเส้นเล็กสวยงาม ลวดลายการเย็บละเอียดด้วยฝีเย็บของ
จักร 
(ระยะห่างจาก อบต. 5 กิโลเมตร) 

           กลุ่มอาชีพ 
               มีกลุ่มอาชีพ จ านวน 4  กลุ่ม 

- กลุ่มกองทุนหมู่บ้านและชุมฃนเมือง  จ านวน   15   กลุ่ม 
- กลุ่มปลูกหม่อนเลี้ยงไหม               จ านวน   14   กลุ่ม 
- กลุ่มศูนย์ผลิตเม็ดพันธ์ข้าวชุมชน      จ านวน   1     กลุ่ม 
- กลุ่มร้านค้าสวัสดิการชุมชน            จ านวน   2     กลุ่ม 

     6.8 แรงงาน 
           จากการส ารวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรที่มีอายุ 15 – 60 ปี อยู่ในก าลังแรงงาน ร้อยละ 95 
เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราส่วนจังหวัด ร้อยละ 73.99 ซึง่สูงกว่ามาก แต่ค่าแรงในพ้ืนที่ต่ ากว่าระดับจังหวัด 
โดยเฉพาะแรงงานด้านการเกษตร ประชากรอายุระหว่าง 25 – 50 ปี บางส่วน ไปรับจ้างท างานนอกพ้ืนที่ 
รวมทั้งแรงงานที่ไปท างานต่างประเทศ ปัญหาที่พบคือ ประชาชนต้องไปท างานนอกพ้ืนที่ในเมืองที่มีโรงงาน
อุตสาหกรรม บริษัท ห้างร้านใหญ่ ๆ เพราะในพ้ืนที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่มีการจ้างแรงงานเยอะ เพราะ
พ้ืนที่ส่วนมากเป็นที่อยู่อาศัย ปัญหานี้ยังไม่สามารถแก้ได้ 
 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
    7.1 การนับถือศาสนา 
           1 การนับถือศาสนา ประชาชน นับถือศาสนาพุทธโดยมีขอมูลศาสนสถาน วัด มีจ านวน 15 แหง  
 
       7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
           การจัดงานบุญ/งานประเพณีตางๆ จะจัดกันตามความเชื่อท่ียึดถือปฏิบัติกันมาทุกปตามจารีต
ประเพณี ซึ่งองคการบริหารสวนต าบลบ้านค ูไดมีการสนับสนุนการจัดงานจารีตประเพณีตางๆ เชน 
              - ประเพณีบุญบั้งไฟ   
              - ประเพณีวันลอยกระทง 
              - ประเพณีวันสงกรานต ์ 
     - ประเพณีฮีต 12 คลอง 14 

       7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
               ภาษาอีสาน 

       7.4 OTOP สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก 
             สินคาพ้ืนเมืองและของที่ระลึกที่โดดเดน 
              - ประเภทของที่ระลึก กลุมปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ผ้าไหมนาโพธิ์ผลิตภัณฑ์จากใยไหม 
              - ข้าวหอมมะลิจากกลุ่มนาแปลงใหญ่ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
        8.1   น้ าแหลงน้ าธรรมชาติ  
                ล าห้วยที่ส าคัญได้แก่ คลองห้วยเสี้ยว คลองห้วยน้อย ล าห้วยหว้า ล าห้วยโสกหอย 
                  แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
                  สระน้ า      จ านวน    22   แห่ง 
       8.2 ป่าไม้ 
              ในพ้ืนที่มีปาชุมชนพ้ืนที่สวนใหญ่โดยรวมมีสภาพเป็นพื้นที่ราบและเป็นป่าเบญจพรรณ 

       8.3 ภูเขา 
              พ้ืนที่ในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นพ้ืนที่ราบไม่มีภูเขา 

       8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

             ในพ้ืนที่ของ องค์การบริหารส่วนต าบล ส่วนมากเป็นพ้ืนที่ส าหรับการเพาะปลูก ที่อยู่อาศัย ร้านค้า 
สถานประกอบการเป็นล าดับ และมีพ้ืนที่เพียงเล็กน้อยที่เป็นสาธารณะ ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ ได้แก่ ดิน 
น้ า ต้นไม้ อากาศที่ไม่มีมลพิษ ปัญหาคือ เนื่องจากพ้ืนที่บางส่วนเป็นดินเค็ม น้ าใต้ดินที่มีความเค็ม หรือไม่ก็
เป็นน้ ากร่อย ไม่สามารถที่จะน าน้ าจากใต้ดินมาใช้ในการอุปโภค-บริโภคได้ ต้องอาศัยน้ าดิบจากแหล่งน้ าอ่ืน 
และน้ าฝน น้ าในการเกษตรก็ต้องรอน้ าในฤดูฝน มีแหล่งน้ าใช้ในการเกษตรไม่เพียงพอ ปัญหาคือยังไม่สามารถ
หาแหล่งน้ าส าหรับการเกษตรเพ่ิมขึ้นได้ เพราะพ้ืนที่ส่วนมากเป็นของประชาชน  เอกชน ปัญหาด้านขยะ เมื่อ
ชุมชนแออัดขยะก็มากข้ึน 
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ส่วนที่ ๒ 
 
 
 

 
 
 ๑.๑  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)   
  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ  ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้ง
ก าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท า ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ รวม ๖ คณะอัน
ประกอบด้วย คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือ
รับผิดชอบในการด าเนินการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนด 
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

 
สถานการณ ์แนวโน้ม วิสัยทัศน ์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ   
๑. บทน า 

การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑ 
เป็นต้นมาได้ส่งผลให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็น
ประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง ในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนส่งผลให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากการเป็นประเทศยากจน และในด้านสิ่งแวดล้อมที่ประเทศไทยมีข้อ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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ได้เปรียบในความหลากหลายเชิงนิเวศ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่ส าคัญ อาทิ 
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี ๒๕๖๐ ที่ร้อยละ ๓.๙ ถือว่าอยู่ในระดับต่ ากว่าศักยภาพ เมื่อเทียบกับร้อย
ละ ๖.๐ ต่อปีในช่วงเวลาเกือบ ๖ ทศวรรษที่ผ่านมา โดยมีสาเหตุหลักจากการชะลอตัวของการลงทุน
ภายในประเทศและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟ้ืนตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถ
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่ า  
ขาดการน าเทคโนโลยีเข้ามาเพ่ิมประสิทธิภาพในการผลิต ประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและ
สมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ 

นอกจากนั้น ศักยภาพและคุณภาพของประชากรไทยทุกช่วงวัยยังคงเป็นปัจจัยท้า
ทายส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ แม้ว่าการเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา บริการสาธารณสุข 
โครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ และการคุ้มครองทางสังคมอ่ืน ๆ ของคนไทยมีความครอบคลุมเพ่ิมมากข้ึน แต่ยังคงมี
ปัญหาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานแตกต่างกันระหว่างพ้ืนที่  ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักที่ท าให้
ประเทศไทยยังคงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ ขณะที่ปัญหาด้านความยากจนยังคงเป็นประเด็นท้าทาย
ในการยกระดับการพัฒนาประเทศให้ประชาชนมีรายได้สูงขึ้นและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืน  
ขณะเดียวกันการวางกลยุทธ์ระยะยาวในการฟ้ืนฟู การใช้ และการรักษาทรัพยากรอย่างบูรณาการเพ่ือการ
พัฒนาประเทศที่ผ่านมายังขาดความชัดเจน ส่งผลให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศยังมี
ปัญหาการใช้อย่างสิ้นเปลืองและเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว 

ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวข้างต้นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ การพัฒนาประเทศขาดความต่อเนื่องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความต้องการและปัญหา
ของประชาชน ขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็ง  ลด
ความขัดแย้งทางความคิดและอุดมการณ์ที่มีรากฐานมาจากความเหลื่อมล้ า ความไม่เสมอภาค การขาดความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม และปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมืองตลอดจนส่งเสริมคนในชาติให้ยึด
มั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิดความรักและความสามัคคี 

ในขณะเดียวกัน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัย
แรงงานและวัยเด็กที่ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง จะเป็นปัจจัยเสี่ยงส าคัญที่จะท าให้การ
พัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ มีความท้าทายมากขึ้น ทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศ
ในการจัดสวัสดิการเพ่ือดูแลผู้สูงอายุที่เพ่ิมสูงขึ้น การลงทุนและการออม การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ ความมั่นคงทางสังคม การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อ
การขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

 
๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 

ในทางกลับกัน ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และแม้ว่าประเทศไทยจะมี
ต าแหน่งที่ตั้งที่สามารถเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมโยงในภูมิภาคและเป็นประตูสู่เอเชีย แต่การที่มีอาณาเขตติด
กับประเทศเพ่ือนบ้านหลายประเทศ ท าให้ปัญหาด้านเขตแดนกับประเทศเพ่ือนบ้านยังคงเป็นความท้าทาย
ด้านความมั่นคงในอนาคต นอกจากนี้ ประเทศไทยยังคงต้องให้ความส าคัญกับปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ที่มี
ความซับซ้อน ละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติ  ที่อาจเป็นประเด็นท้าทายต่อการสร้าง
บรรยากาศความไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและระหว่างประชาชนกับประชาชน ซึ่งรวมถึงการสร้างความ
สามัคคีของคนในชาติที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชากรไทยที่มีแนวคิดและความ
เชื่อที่แตกต่างกันอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ การขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศมหาอ านาจ ที่อาจ
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ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ หรือเกิดการย้ายขั้วอ านาจทางเศรษฐกิจ ซึ่งอาจส่งผล
กระทบต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ขณะที่องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ อาทิ องค์การระหว่าง
ประเทศ และบรรษัทข้ามชาติ จะมีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกฎ  ระเบียบ ทิศทางความสัมพันธ์และ
มาตรฐานสากลต่าง ๆ ทั้งในด้านความมั่นคง และเศรษฐกิจ รวมทั้งการรวมกลุ่มเศรษฐกิจและการเปิดเสรีใน
ภูมิภาคที่น าไปสู่ความเชื่อมโยงในทุกระบบ อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและ 

เศรษฐกิจนอกระบบรวมทั้งปัญหายาเสพติดการค้ามนุษย์ และการลักลอบเข้าเมือง                                
ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่าง
พลิกผัน อาทิ เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ อินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์และโด
รน เทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่ และเทคโนโลยีทางการเงิน ซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดดเหล่านี้ คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วยท าให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่
จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้น แนวโน้มส าคัญที่จ าเป็นต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด อาทิการรวมกลุ่มทาง
การค้าและการลงทุนที่จะมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึน การแข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพ่ิมผลิตภาพ
และสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์รูปแบบชีวิตใหม่ๆ 

นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี 
๒๕๗๔ จะก่อให้เกิดโอกาสใหม่ๆ ในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพ่ิมขึ้น
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น
ประชากรในประเทศไทยจะมีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆ  เพ่ิมขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อ
ทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการน า
เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและการบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายส าคัญในระยะต่อไป 
   ในขณะเดียวกัน โครงสร้างประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย อาจท าให้เกิดความต้องการ
แรงงานต่างชาติเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือทดแทนจ านวนแรงงานไทยที่ลดลง ซึ่งปัจจัยด้านการเปิดเสรีในภูมิภาคและ
ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งในภูมิภาคจะท าให้การเคลื่อนย้ายแรงงานและการย้ายถิ่นมี
ความสะดวกมากขึ้น และเป็นปัจจัยส าคัญที่จะท าให้เกิดการเคลื่อนย้ายประชากรเข้าออกประเทศเพ่ิมมากขึ้น 
โดยเฉพาะในกลุ่มประชากรที่มีศักยภาพซึ่งมีแนวโน้มในการเคลื่อนย้ายไปเรียนหรือท างานในทั่วทุกมุมโลก
สูงขึ้น ทั้งนี้ การย้ายถิ่นส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีขึ้น  จึงอาจจะเป็นไปได้ที่
ประเทศไทยจะยังคงเป็นประเทศผู้รับของประชากรจากประเทศเพ่ือนบ้านขณะที่ประชากรไทยโดยเฉพาะ
แรงงานทักษะอาจมีแรงจูงใจในการย้ายถิ่นไปยังประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่ดีกว่า  อาจท าให้การแย่งชิง
แรงงานมีความรุนแรงมากขึ้น  ซึ่งจะยิ่งท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมไทย       นอกจากนี้  ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิงความผันผวน  ความถี่ และขอบเขตที่กว้างขวางมาก
ขึ้น ซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น ตลอดจนระบบผลิตทาง
การเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้ า ขณะที่ระบบนิเวศต่าง ๆ มีแนวโน้มเสื่อมโทรม
ลง และมีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดี ระดับความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและ
ความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศต่าง ๆ ดังกล่าวที่แต่ละประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกัน ท าให้การ
เป็นสังคมสีเขียวการรักษาและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับ
ความส าคัญและความสนใจจากนานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพ่ิมมากขึ้น พลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญเพ่ิมมากขึ้น
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กฎระเบียบและข้อตกลงด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้น โดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศต่าง ๆ ที่ส าคัญ เช่น เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการ
น าไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งข้ึน 
   แนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติ  ทั้งใน
ส่วนของการจ้างงานและอาชีพ สาขาการผลิตและบริการใหม่ๆ ความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคาม
และความเสี่ยงด้านอ่ืน ๆ ที่ซับซ้อนขึ้น อาชญากรรมไซเบอร์ รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็น
เครื่องมือ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน เงินทุน ข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
สินค้าและบริการ การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้น
ของโรคระบาด และโรคอุบัติใหม่ที่จะส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความส าคัญมากข้ึน 
อาจน าไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้ าที่ทวีความรุนแรงมากข้ึนได้ หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน
และรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยี 
โครงสร้างพ้ืนฐาน และองค์ความรู้สมัยใหม่มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่าง ๆ โดยการ
เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและ
ลักษณะงานที่เปลี่ยนไป มีความต้องการแรงงานที่มีสมรรถนะสูงเพ่ิมมากข้ึน หลายอาชีพอาจหายไปจากตลาด
งานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบอัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่ า  
ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่
ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะท าให้เกิดการพัฒนาขยายความเป็นเมือง วิถีชีวิตที่
เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้น  ซึ่ง
ปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
   จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติ
ต่าง ๆข้างต้น เห็นได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศอย่างมาก 
ดังนั้น การพัฒนาประเทศจึงจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติและทุกด้านการพัฒนาที่
เกี่ยวข้อง มีความร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่าง ๆ ในรูปแบบของหุ้นส่วนการพัฒนาที่เป็นการ
ด าเนินงานอย่างบูรณาการ เนื่องจากทุกมิติการพัฒนามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน  โดยประเทศไทย
จ าเป็นต้องมีทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ มีความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง 
ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถด าเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ ท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆ และมาตรฐานที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในโลกท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็วซึ่งจ าเป็นต้องมีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกัน ทั้งในส่วนของระบบ
การเรียนการสอน และการพัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัย ระบบบริการ
สาธารณะ โครงสร้างพ้ืนฐาน รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม  เพ่ือให้
ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็นเจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลก จากการต่อยอดการพัฒนาบน
พ้ืนฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งผลให้เกิดการสร้างห่วงโซ่มูลค่าทางเศรษฐกิจในทั้งภาคอุตสาหกรรม  ภาค
เกษตรและภาคบริการ กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ลดปัญหาความเหลื่อมล้ า และน าไปสู่การ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภาคส่วน 
   นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้าน
พลังงานและอาหาร การรักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศ การส่งเสริมการด าเนินชีวิตและธุรกิจ และการ



18 

 

 

พัฒนาและขยายความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่องที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกับการมีข้อก าหนดของ
รูปแบบและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ที่ชัดเจน  ขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ กฎหมาย ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอ านวยความสะดวกและส่งเสริมให้
ประเทศมีศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น และสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องต าแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศ
ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศมากขึ้น รวมทั้งให้ความส าคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานา
ประเทศในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพ่ือกระชับและสร้างสัมพันธไมตรี เสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูต 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทางเศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจ าเป็นต้องสร้างความพร้อม
ในการที่จะยกระดับมาตรฐานและมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่าง ๆ ขณะเดียวกัน
ประเทศไทยจ าเป็นต้องเร่งให้มีการปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและมี
เสถียรภาพทางการเมือง มีการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่ือให้เกิดความรัก
ความสามัคคี และลดความขัดแย้งภายในประเทศ โดยที่นโยบายการพัฒนาต่าง ๆ จ าเป็นต้องค านึงถึงความ
สอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะพฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากข้ึน 
   ดังนั้น ภายใต้เงื่อนไขโครงสร้างประชากร โครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพสังคม สภาพ
ภูมิอากาศสิ่งแวดล้อม และปัจจัยการพัฒนาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่งผลให้ประเทศไทยจ าเป็นต้องมีการวาง
แผนการพัฒนาที่รอบคอบและครอบคลุม อย่างไรก็ตาม หลายประเด็นพัฒนาเป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การด าเนินงานเพ่ือให้เกิดการปรับตัวซึ่งจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปในอนาคตจึงจ าเป็นต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในระยะยาวที่ต้อง
บรรลุ พร้อมทั้งแนวยุทธศาสตร์หลักในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นกรอบในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ
บนพ้ืนฐานประชารัฐเพ่ือยกระดับจุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ และปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อนและจุดด้อยต่าง ๆ 
อย่างเป็นระบบ โดยยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นเป้าหมายใหญ่ในการขับเคลื่อนประเทศ และถ่ายทอดไปสู่แผนใน
ระดับอ่ืน ๆ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพ้ืนที่ ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่พิเศษต่าง ๆ อาทิ 
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ือให้การพัฒนาประเทศสามารถด าเนินการได้
อย่างมั่นคง มั่งค่ัง และ ยั่งยืน  
  ๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย 

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และ
ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็น
ปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
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ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ีน าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม
มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต  มีการออม
ส าหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ า มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมี
ความยั่งยืนจนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข
ได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพ
ชีวิตตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมี
ความเข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพ่ือให้สามารถสร้างรายได้ทั้ งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป  และประเทศไทยมี
บทบาทที่ส าคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาค
เอเชีย เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการท า
ธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไป
ได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญาทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษา
และการฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ
สิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากข้ึนและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุก
ภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอย่างสมดุล  มี
เสถียรภาพ และยั่งยืน 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ
ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ประกอบด้วย 

๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม 
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของ 
    ทรัพยากรธรรมชาติ 
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 
๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
(๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ

         ความมั่นคงของชาติ 
(๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

         รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 
(๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๑) การเกษตรสร้างมูลค่า 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
(๓) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว 
(๔) โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
(๕) พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(๑) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 
(๒) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 
(๓) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๔) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 
(๕) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
(๖) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ  
     ทรพัยากรของมนุษย์                      
(๗) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสงัคมและพฒันา

         ประเทศ 
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

(๑) การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 
(๒) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
(๓) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(๔) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

         และ การจัดการตนเอง 
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคณุภาพชวีิตที่เป็นมติรกับ 

         ส่ิงแวดล้อม 
(๑) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 
(๔) พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  

         มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 
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(๕) พัฒนาความม่ันคงน้ า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ    
       ภาครัฐ 

(๑) ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ 
     ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส                                                                             
(๒) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย

       และ เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก
       พ้ืนที ่

(๓) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุก
         ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

(๔) ภาครัฐมีความทนัสมัย 
(๕) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส า 

         นึกมคีวามสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
(๖) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๗) กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 
(๘) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย

         เสมอภาค 
 ๑.๒  ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์และสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. 
๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ และการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่  ๑๓  อยู่ระหว่างการร่วมสร้างแผนฯ  โดยมุ่งพัฒนา  4  ด้าน  ได้แก่   

๑.  ด้านเศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (High Value-added Economy)   
๒. ด้านสังคมแห่งโอกาส และความเสมอภาค High Opportunity Society   
๓.  ชีวิตที่ย่ังยืน (Eco-friendly Living)   
๔. ด้านปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ (Key Enablers for Thailand's 

Transformation)   
 
  
             1. 

เศรษฐกิจ... 
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เมื่อแผนพัฒนา... 
 

เมื่อแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประกาศใช้  
จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ต่อไป   

 
 
๑.๓  แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

        แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
เนื่องด้วย  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) จะสิ้นสุดลงใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) อยู่
ระหว่างการจัดท าของแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  ดังนี้   

๑.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 (อุดรธานี  หนองคาย  เลย 
หนองบัวล าภู  บึงกาฬ)   

๒.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2  (สกลนคร นครพนม 
มุกดาหาร)   
๓.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ขอนแก่น  กาฬสินธุ์ 

มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)   
๔.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  (นครราชสีมา  ชัยภูมิ  

บุรีรัมย์  สุรินทร์)   
๕.  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (อุบลราชธานี  ยโสธร   

ศรีสะเกษ  อ านาจเจริญ)   
  เมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ยังไม่ประกาศใช้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านค ู จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (พ.ศ. ๒๕
66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาภาคฯ ต่อไป   
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5)   

๑.  ยุทธศาสตร์บริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ  
        ชีวติอย่างยั่งยืน                             
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๒.  ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อ
                 ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

๓.  ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การ 
        แก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

๔.  ยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
๕.  ยุทธศาสตร์ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่

        เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  (EEC) 
        เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ๆ ของภาค  

๖.  ยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ 
        เพื่อนบ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนว
        ระเบียงเศรษฐกิจ  
 

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 
(นครราชสีมา ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร)์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 256๖ – 25๗๐)  

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕)  จะสิ้นสุดลงในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยการจัดท าแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างข้ันตอนรับฟังความคิดเห็นแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดตอนล่าง 1  (พ.ศ. 2566 – 2570)  และการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด  (พ.ศ. 2566 – 2570)  

 เมื่อแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕66 – 
2570) ยังไม่ประกาศใช้   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1  (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖
5) และเมื่อแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  1 (พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะ
ด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดฯ 
ต่อไป   

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 (พ.ศ. ๒๕๖๑–
๒๕๖๕)   

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategies Position) 
1) เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2) เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3) เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลายทั้งการท่องเที่ยวอารยะธรรม

     ขอม เชิงนิเวศน์ การกีฬาที่มีชื่อเสียง 
4) เป็นประตูสู่อีสาน และเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

เป้าหมายการพัฒนา 
ศูนย์กลางของเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยะธรรมขอม และ
สังคมเป็นสุข 

   ประเด็นการพัฒนา (Strategies Issues) รวม 3 ประเด็น คือ 
ประเด็นที ่1  การพัฒนาขดีความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและ

แปรรูป 
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ประเด็นที่ 2  การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์
ไหม 

ประเด็นที่ 3  ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570)  
 แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์  ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)  อยู่ระหว่างการ

จัดท า  ทั้งนี้  ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์  ได้แจ้งยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  (พ.ศ. 2566 – 2570)  โดยในรายละเอียดสอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ของจังหวัด (ประเด็นยุทธศาสตร์)  รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 

(1) การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ  
(2) การลดความเหล่ือมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
(3) บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับอุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก  
(4) การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ เพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติ และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  
(5) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City, Mice City และด้านอื่นๆ

            เมื่อแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕66–2570) ยังไม่ประกาศใช้   
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จึงต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖5) และเมื่อแผนพัฒนาจังหวัดบุรีรัมย์ ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. ๒๕66 – 2570) ประกาศใช้  จึงจะด าเนินการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ให้
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัดฯ ต่อไป   

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในเขตจังหวัดบรุีรัมย์  
(พ.ศ. 2566 – 2570) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566 – 2570) ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู
มีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  (พ.ศ. 2566 – 
2570)  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้าน เมืองน่าอยู่และคุณภาพที่ชีวิตที่ดี ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวกีฬาพัฒนา
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม  ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
ด้านพัฒนาสมรรถนะองค์กร รายละเอียดของยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ. 2560 - 2570)  มีทั้งหมด  4  ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 
 

(๑)  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดี 
(๒)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวและกีฬา 
(๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
(๔)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะองค์กร 
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ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตร์เมืองน่าอยู่และคุณภาพชีวิตท่ีดี 
   1.1  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 
   1.2  ประชาชนมีความมั่นคงสงบเรียบร้อย 
   1.3 เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
   1.4 ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
   1.5 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
  2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่องเที่ยวและกีฬา 
   2.1 ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
   2.2 ยกระดับการพัฒนาท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
   2.3 ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน 

2.4 เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
2.5 อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ 
2.6 ส่งเสริมความเป็นเลิศทางการกีฬาสู่มาตรฐานโลก 

  3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
   3.1 ส่งเสริมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความม่ันคง 

 3.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรและอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
3.3 ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้ืนฐานของผลิตสินค้าด้านการเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 
3.4 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรให้ได้มาตรฐานและถ่ัวถึง 

  4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดสมรรถนะองค์กร 
   4.1  บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
   4.2  ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงาน 
   4.3  องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
 ๑.๕  ไทยแลนด์ ๔.๐ (THAILAND ๔.๐) 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องมีความสัมพันธ์กับไทยแลนด์ ๔.๐  โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาด้านเทคโนโลยีกลุ่มอาหาร  เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์  และระบบเครื่องกลที่ ใช้ระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ควบคุม  กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  โดย
รายละเอียดไทยแลนด์ ๔.๐ มีดังนี้ 
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ประเทศไทย ๔.๐... 
ประเทศไทย ๔.๐ ถือเป็นการพัฒนา เครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจชุดใหม่ (New 

Engines of Growth) ด้วยการเปลี่ยนแปลง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศที่มีอยู่ ๒ ด้าน คือ 
ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และ ความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็นความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน โดยการ
เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบเป็น ๕ กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 

๑ . กลุ่ มอาหาร  เกษตร และเทค โน โลยีชี วภาพ  (Food, Agriculture & Bio-Tech) อาทิ 
เทคโนโลยีการเกษตร (Agritech)เทคโนโลยีอาหาร (Foodtech) เป็นต้น 

๒. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) อาทิ 
เทคโนโลยีสุขภาพ (Healthtech) เทคโนโลยีการแพทย์ (Medtech) สปา (Spa) เป็นต้น 

๓ . กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม (Smart Devices, Robotics & Mechatronics) อาท ิเทคโนโลยีหุ่นยนต์ (Robotech) เป็นต้น 

๔. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และ
เทค โน โลยีสมองกลฝั งตั ว  (Digital, IOT, Artificial intelligence & Embedded Technology) อาทิ 
เทคโนโลยีการเงิน (Fintech) อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน (IoT) เทคโนโลยีการศึกษา (Edtech) 
อี-มาร์เก็ตเพลส (E-Market place) อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) เป็นต้น 

๕. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High 
Value Services) อาทิ  เทคโนโลยีการออกแบบ (Designtech) ธุรกิจไลฟ์สไตล์  (Lifestyle Business) 
เทคโนโลยีการท่องเที่ยว (Traveltech) การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ (Service Enhancing) เป็นต้น 
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2.1  วิสัยทัศน์ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดม

คติ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า  ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึง
สภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้
ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้เกิดข้ึนในอนาคต  ดังนี้ 

 
 

          
 
 
 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการ  

รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล  6  ด้าน  
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1   ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ  
ยุทธศาสตร์ที่  3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่  4   ด้านการบริหารการจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
ยุทธศาสตร์ที่  5   ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการบิหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

และ      การท่องเที่ยว      
  

2.3  เป้าประสงค์ 
  (1)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร  
  (๒)  ด้านการเฝ้าระวังโรค  การป้องกันโรค  การควบคุมโรค และการช่วยเหลือประชาชน 
        หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  และ
        ได้รับการบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง 

(3)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(4)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(5)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ   

        การศึกษา 
(6)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

““พัฒนาสังคม   ชุมชนน่าอยู่   ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม  
เกษตรกรรมก้าวหน้า   น าพาการทอ่งเทีย่ว” 

  

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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(7)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
(8)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ลดต้นทุนการผลิตและ

                  เพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
  (9)  สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก  

(10)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  
(11)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการและด้อย 

          โอกาส 
  (๑๒)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือป้องกันและให้
          มีการปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด 

(13)  สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ    
(14)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และ 

          ชุมชนที่มีคุณภาพและมาตรฐาน 
(15)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ 

          แข็งแรง 
(16)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (17)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (18)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

(19)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน
          ท้องถิ่น 

(20)   ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่ 
           เก่ียวข้อง 

(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของ 

          ประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
(23)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การ 

          ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(25)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและ 

           องค์กรที่  เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือ
           ผู้ประสบภัย 
  (26)  ส่งเสริมสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
          ในการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดม 
          สมบูรณ์ 

(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
         ภาคเอกชนในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหา
         สิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่นทุกระดับ 

(28)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  องค์กรปกครอง
                   ส่วนท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 
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 2.๔  ตัวชี้วัด 
  (1)  ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค - บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  

(2)  ประชาชนได้รับการช่วยเหลือด้านการเฝ้าระวังโรค  การป้องกันโรค  การควบคุมโรค 
         และการช่วยเหลือประชาชน หรือบรรเทาความเดือดร้อนของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
         ๒๐๑๙ (COVID-19)  และได้รับการบริการสาธารณสุขอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง  

(3)  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  
   (4)  ศพด.  ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่
                      และระบบบริหารจัดการ 
  (5)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(6)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
(7)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมข้ึน 
(8)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(9)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(10)  ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 5% 
(11)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 15 หมู่บ้าน 
(12)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(13)  ประชาชนในต าบลบ้านคมูีรายได้เพ่ิมข้ึน 
(14)  จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(15)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 15 หมู่บ้าน 
(16)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
(17)  ส่งเสริมขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 15       

         หมู่บ้าน 
(18)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง 

          15 หมู่บ้าน 
(19)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่ 

          เกี่ยวข้อง ทั้ง  15 หมู่บ้าน 
(20)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้

          เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 15 หมู่บ้าน 
(21)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(22)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของ 

          ประชาชนตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 15 หมู่บ้าน 
(23)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 15    

         หมู่บ้าน 
(24)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/

                    ต าบล และทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 15 หมู่บ้าน 
(25)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(26)  เพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกป่า  
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(27)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ 
                  ของ 15 หมู่บ้าน 

(28)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 15 หมู่บ้าน 
2.๕  ค่าเป้าหมาย 

(1)  มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
(๒)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(3)  ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(6)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(7)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและ 

        นันทนาการของท้องถิ่น  
(8)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น 
(9)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(10)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 

 
2.6  กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แนวทางท่ี  ๑  ก่อสร้างปรับปรุง และซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมขนส่งให้มีความ   
      สะดวก และได้มาตรฐาน 
     แนวทางท่ี  ๒  การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบน้ าประปา ร่องระบายน้ า 
   เสียทางระบายน้ าสะพาน และขยายแหล่งน้ าภายในต าบล 
     แนวทางท่ี  3  ประชาชนมีปริมาณน้ าในปริมาณเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
     แนวทางท่ี  4  การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
     แนวทางท่ี  5  การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสนามกีฬาอาคารหรือศาลาที่ใช้  
    ส าหรับที่สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ  

แนวทางท่ี  ๑  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพ 
              ต่างๆ 

แนวทางท่ี  ๒ การสร้างค่านิยมในการด ารงขีวิตของราษฎรตามหลักปรัชญา 
        เศรษฐกิจพอเพียง  
ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

แนวทางท่ี ๑  การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธรณะประโยขน์   
                 ประชาชน 

แนวทางท่ี ๒  การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพป้องกันและแก้ไขปัญหาด้าน 
                    สาธารณสุข  

แนวทางท่ี 3  การสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชนการบ าบัดทุกบ ารุงสุข 
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แนวทางที่ 4 การส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส เด็ก สตรี และ
        ผู้สูงอายุ 
แนวทางท่ี 5  การส่งเสริมการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านการบริหารการจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
แนวทางท่ี  1  ส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ 
แนวทางที่  2 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจาก  
        ทุกภาคส่วน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   แนวทางท่ี  1  การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  6   ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
              และการท่องเที่ยว       

   แนวทางท่ี  1  การฟ้ืนฟู ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางท่ี  2  การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว   
2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 

  (1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้าน 
        โครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  

  (2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
  (3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
  (4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
  (5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 

2.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานงบกลาง 

(๒)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
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ภาคผนวก 
 -  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

เรื่อง  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) 
เพิ่มเติมครั้งท่ี 1/๒๕65 

................................................ 
 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพ่ิมเติมครั้งที่ 
1/2565 โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูและสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านคู ได้ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู สมัยสามัญ
สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565  เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 แล้วนั้น  

อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) เพ่ิมเติมครั้งที่  1/2565 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศนี ้

 จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
  ประกาศ  ณ วันที่  12  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕65 
 
   
 

 
           (นายเรืองศิลป์  ไอยะ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 


