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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการก าหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นทีม่ี 

ความเหมาะสมกับสภาวการณ์ของท้องถิ่นในปัจจุบัน  เพื่อให้เกิดผลท่ีจะน าไปสู  การบรรลุเป้าหมาย
นโยบายท่ีผู้บริหารท้องถิ่นได้ก าหนดและน าเสนอไว้ต อประชาชนก อนกระบวนการเลือกตั้ง แต อย างไรก็ 
ตามในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจะไม สามารถบรรลุผลได้อย างยั่งยืนหากขาดการบูรณาการ 
กับยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์กลุ  มจังหวัด  และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นท่ีจังหวัดในภาพรวม 
ท้ังนี้เนื่องจากการพัฒนาท่ีตอบสนองต อปัญหา หรือศักยภาพในบางประเด็นท่ีจะต้องอาศัยการประสาน 
ความร วมม ือระหว างหน วยงานต าง ๆ ในทุกระดับ 

ดังนั้นในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นจ าเป็นต้องมีการประสานยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาในทุกระดับเพื่อให้การด าเนินงานประสานสอดคล้องและสนับสนุนกัน เพื่อแปลงนโยบาย 
น าไปสู การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส วนจังหวัดบุรีรัมย์ท่ีมีความเชื  อมโยงกัน 
ของการพฒันาในจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัดในรายละเอียดต  อไป 

 
แผนพัฒนำท้องถิ่นตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 มี 3 ประเภท คือ 

1. แผนยุทธศำสตร์กำรพฒันำ หมายความว า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครอง 
ส วนท้องถิ่นที่ก าหนดยุทธศาสตร ์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น ซึ่ง 
แสดงถึง วิสัยทัศน ์ พันธกิจ และจุดมุ  งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ แผนการบริหารราชการแผ นดิน ยุทธศาสตร์การ 
พัฒนาจังหวัด อ าเภอ และแผนชุมชน 

2. แผนพัฒนำสำมปี หมายความว า แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส วน 
ท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียด 
แผนงาน  โครงการพฒันาท่ีจัดท าขึ้นส าหรับงบประมาณแต ละป ี  ซึ่งมีความต อเนื่องและเป็น
แผน ก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ ื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี 

3.  แผนกำรด ำเนินงำน   หมายความว า  แผนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น 
ท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน  โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงทั ้งหมดในพื้นท่ี 
ขององค์กรปกครองส วนท้องถิน่ท่ีก าหนดไว ้

 
ลักษณะของแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส วนต าบลเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองขององค์การบริหารส วนต าบล    ท่ีก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของ 
องค์การบริหารส วนต าบล ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ  และจุดมุ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดย 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ    แผนพัฒนาจังหวัด    แผนพัฒนาอ าเภอ    และ 
นโยบายการพฒันาของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส วนต าบล 
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การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นกระบวนการก าหนดทิศทางในอนาคตของ 
องค์การบริหารส วนต าบล โดยก าหนดสภาพการณ์ท่ีต้องการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายบนพื้นฐาน 
ของการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลรอบด้านและเป็นระบบ มีความสอดคล้องกับศักยภาพ สภาพ 
ปัญหาและความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส วนต าบล 

การวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามีความส าคัญต อองค์การบริหารส วนต าบลเป็นอย าง 
ยิ่ง   ท้ังนี้เนื่องจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นแผนพัฒนาท่ีมุ งไปสู สภาพการณ์ท่ีต้องการให้เกิดขึ้นใน 
อนาคต อันเป็นกรอบก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส วนต าบล  ให้มุ งไปสู สภาพการณ์อัน 
พึงประสงค์ได้ทันการเปล่ียนแปลงในโลกยุคโลกาภิวัฒน์   โดยสามารถจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยู อย าง
จ ากัด ได้อย างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลในการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจึง เป็นการก าหนดทิศทางการพัฒนาขององค์การบริหารส วนต าบล ท่ีต้องก าหนดถึงสภาพการณ์
ท่ีต้องการ จะบรรลุและแนวทางในการท่ีจะให้บรรลุถึงสภาพการณ์นั้น ๆ  

วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. เพ ื่อเป็นเครื่องมือในการประสานแผนพฒันาท้องถิ่นภายในจังหวัด 
2. เพ ื่อจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีตอบสนองต อปัญหาและความต้องการของประชาชน 

ในภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพืน้ท่ีอย างแท้จริง 
3.  เพ ื่อเป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาสามป”ี 
4.  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ  การพัฒนา  บุคลากร  พัฒนาคุณภาพ  สาธารณูปโภค  และการ 

บริหารการจัดการท่ีดี 
5.  เพื่อประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั ้งในระดับส วนกลาง  ส วนภูมิภาค  และองค์กร 

ปกครองส วนท้องถิ่น 
ขั้นตอนในกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

องค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู  จัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  เพื่อ 
ก าหนดทิศทางการพฒันาและห้วงระยะเวลาให้ครอบคลุมแผนพัฒนาสามปี ซึ่งมแีนวทางด าเนนิการดังนี ้

1. เตรียมการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
1.1 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จก อนการจัดท า 

แผนพัฒนาสามปี  ดังนั้น  เมื่อองค์กรปกครองส วนท้องถิ่นได้รับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดแล้ว (ใช้กรอบยุทธศาสตร์ฯ เดียวกันกับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี) 
จะต้องก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้เหมาะสมเพื่อให้การจัดท าแผนพัฒนาสามปีแล้วเสร็จภายใน 
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

1.2 การจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส วนราชการและรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อแจ้งแนว 
ทางการพัฒนา รับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจน 
ความช วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการ 
จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อาจจัดในคราวเดียวกันกับการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่นการจัดท า 
แผนพัฒนาสามปี  โดยแจ้งวัตถุประสงค์และน าไปสู  การจัดท าแผนพัฒนาของแต ละประเภทได้อย าง 
สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
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1.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยพิจารณาวิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ งหมายเพื่อ 
การพัฒนา ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ว าควรจะต้องปรับปรุง แก้ไขหรือคงไว้ในประเด็นใด 
เพ ื่อจัดท าเป็นแผนยุทธศาสตร์การพฒันาฉบับใหม  

1.4 ส าหรับข้อมูลในการจัดท า/ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส วน 
ท้องถิ่นให้พิจารณาจากปัญหาความต้องการของประชาชน นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัด/กลุ  มจังหวัด ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แห งชาติ ข้อมูลพื้นฐานจากหน วยงานต าง ๆ เช น ข้อมูล จปฐ. กชช 2 ค ผังเมืองหรือผังต าบล เมือง 
น าอยู  วัฒนธรรมของท้องถิน่ เป็นต้น 

ในการจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องอาจจัดเก็บข้อมูลในคราวเดียวกันเพื่อใช้ประโยชน์ 
ในการจัดท าแผนพฒันาท้ัง 2 ประเภทได ้ แต หากมีประเด็นใดไม เกีย่วเนือ่งกันก ็ให้แยกข้อมูลให้ชัดเจน 

1.5 ใช้หลักการมีส วนร วมของประชาชนในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพฒันา โดย 
1.5.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส วนร วมในการเสนอปัญหา  ความต้องการ  

การวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น (SWOT Analysis) ตลอดจนการก าหนดวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ จุดมุ งหมายเพ ื่อการพัฒนายุทธศาสตร ์ และแนวทางการพฒันา 

1.5.2  ส งเสริมสนับสนุนการจัดท าแผนชุมชนให้เกิดขึ ้นในทุกพื้นท่ีโดยพิจารณาน า 
ปัญหา/ความต้องการของชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2.  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา รูปแบบเค้าโครงแผน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาให้ถือปฏิบัติ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด วนท่ีสุด ท่ี มท 0810.2/ว 712 
ลงวันท่ี 1 มีนาคม 2549 

3. ผู ้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและประกาศใช้แผน  
ยุทธศาสตร์ การพฒันา 

4. เมื  อองค์กรปกครองส วนท้องถิ่นประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแล้ว ให้ผู ้บริหาร 
ท้องถิ่นน าไปปฏิบัติ รวมทั ้งแจ้งสภาท้องถิ่น และหน วยงานท่ีเกี  ยวข้อง และประกาศให้ประชาชนใน 
ท้องถิ่นทราบโดยทั  วกันภายในสิบห้าวันนับแต วันท่ีประกาศใช้และปิดประกาศโดยเปิดเผยไม น้อยกว า 
สามสิบวัน 

ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

1. เป็นเครื่องมอืในการประสานแผนพฒันาท้องถิน่ภายในจังหวัด 
2. จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีตอบสนองต อปัญหาและความต้องการของประชาชนใน 
ภาพรวมและสอดคล้องกับสภาพพื้นท่ีอย างแท้จริง 
3. เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น “แผนพัฒนาสามป”ี 
4. เพิ่มประสิทธิภาพ การพัฒนา บุคลากร พัฒนาคุณภาพ สาธารณูปโภค และการบริหาร 
การจัดการท่ีดี 
5. ประสานการพัฒนาให้สอดคล้องทั ้งในระดับส วนกลาง ส วนภูมิภาค และองค์กรปกครอง 
ส วนท้องถิน่ 
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บทท่ี 2 

สภาพทั่วไป และข้อมูลพืน้ฐานส าคญัขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 

1. ที่ต้ัง / พื้นที ่/ อาณาเขต / ภูมิประเทศ / เขตการปกครอง 
1.1 ที่ต้ัง / พื้นที ่/ อาณาเขต 

องค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู    มีเนื ้อท่ีประมาณ    63       ตารางกิโลเมตร
หรือ ประมาณ 39,375  ไร ต้ังอยู ทางท ิศเหนือของอ าเภอนาโพธิ ์ มีอาณาเขตติดต อดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต อกับองค์การบริหารส วนต าบลดอนกอก  จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศ
ใต้ ติดต อกับองค์การบริหารส วนต าบลศรีสว าง จังหวัดบุรีรัมย์ 
ทิศตะวันออก ติดต อกับองค์การบริหารส วนต าบลบ้านดู  จังหวัดบุรีรัมย์ ทิศ
ตะวนัตก    ติดต อกับองค์การบริหารส วนต าบลตะกั่วปุา  จังหวัดขอนแก น 

 
1.2 ภูมิประเทศ 

ภูมิประเทศโดยทั  วไป สภาพพื้นท่ีอยู  สูงจากระดับน้ าทะเลปานกลาง พื้นท่ีราบเป็น 
ส วนมาก และท่ีดอน บางส วน พื้นท่ีส วนกลางมีล าห้วยเสียวผ านเป็นแนวจากทิศตะวันตกไปทิศ 
ตะวนัออกตลอดแนว และด้านทิศเหนือมีล าห้วยหว้าไหลผ านเป็นแนวแบ งเขตติดต อ อบต.บ้านดู  อ.นา 
โพธิ ์ดินส วนใหญ เป็นดินทราย 

 
1.3 แบ่งเขตกำรปกครองจ ำนวนหมู่บ้ำน 

องค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู ประกอบด้วย 15 หมู บ้าน   คือ 
หมู ท่ี 1 บ้านหนองลุมพกุ หมู ท่ี 9 บ้านโคกผงาด 
หมู ท่ี 2 บ้านทุ งบ อ หมู ท่ี 10 บ้านหนองจาน 
หมู ท่ี 3 บ้านเก าโก หมู ท่ี 11 บ้านโคกเมฆ 
หมู ท่ี 4 บ้านบง หมู ท่ี 12 บ้านโนนตะคร้อ 
หมู ท่ี 5 บ้านหนองแอ  หมู ท่ี 13 บ้านโนนสะอาด 
หมู ท่ี 6 บ้านคู หมู ท่ี 14 บ้านคู 
หมู ท่ี 7 บ้านดอนกลาง หมู ท่ี 15 บ้านหนองผักบุง้ 
หมู ท่ี 8 บ้านโสกดินแดง 

 
2. ข้อมููลเก่ียวกับศูักยภำของทอ้งถ่ิน 

2.1สภาพทางเศรษฐกิจ 
พนท่ีต าบลบ้านคู  ส วนใหญ เป็นท่ีราบและท่ีดอนบางส วน

พื้นท่ี ส วนกลางมีล าห้วยไหลผ าน เหมาะแก การท าเกษตร อาชีพท่ีส าคัญมีดังนี้ 
1. ด้านปศุสัตว์ ได้แก  การเลี ้ยงโคเนื้อ สุกร ปลา ไก  และส ัตว์อื่นๆ 
2. ด้านเกษตรกร พื้นท่ีส วนใหญ เหมาะแก การท าการเกษตร เช น 

ข้าว ข้าวโพด มะม วง ถั่วฟักยาวเป็นต้น 



 
 

2.2ข้อมูลทางสังคม 
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หมู่ที ่ ช่ือหมู่บ้าน จ านวนครัวเรืือน 

ประชากร 
ชาย หญิง รวม 

1 บา้นหนองลุมพุก 59 97 109 206 
2 บา้นทุ่งบอ่ 139 299 299 598 
3 บา้นเก่าโก 85 166 176 342 
4 บา้นบง 205 402 396 798 
5 บา้นหนองแอ ่ 114 227 231 458 
6 บา้นคู 112 169 174 343 
7 บา้นดอนกลาง 154 254 277 531 
8 บา้นโสกด  ินแดง 98 188 202 390 
9 บา้นโคกพงาด 117 219 239 458 

10 บา้นหนองจาน 66 148 131 279 
11 บา้นโคกเมฆ 172 312 299 611 
12 บา้นโนนตะคร้อ 171 300 332 632 
13 บา้นโนนสะอาด 90 208 216 424 
14 บา้นคู 107 201 216 417 
15 บา้นหนองผกับุง้ 72 147 153 300 

 รวม 1,761 3,337 3,450 6,787 
 

ความหนาแน นของประชากร 108.96 คน ต อตารางกโิลเมตร 
ข้อมูลจากทะเบียนราษฎร์อ าเภอนาโพธิ ์ ณ เดือน มกราคม  
2557 

 
สถำบันและองค์กำรศำสนำ 

วัด/ส านักสงฆ์ 16 แห ง 
กำรสำธำรณสุข 

สถานีอนามัย 1 แห ง 
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ป้อมต ารวจ 1 แห ง 
 

2.3 ข้อมูลสวัสดิกำรเบี้ยยังชูีพผูู้สูงอำยูุและผู้พิกำร 
 

จากการส ารวจข้อมูลของ อบต.บ้านคู ณ วันที ่ 1 พฤษภาคม 2557 
 

ข้อมูลการจดัสวสัดิการ ได้รับเบีย้ยงัชีพ 

(รฐัื  บาล
อุดหนืุน) 

รวม 

ผูสู้งอายตุ าบา้นคู 1,054 1,054 



 
 

2.4 ข้อมืูลแหล่ง
น ้า 
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หมู่ที่ 

 
ช่ือหมู่บา้น 

พื้นที่ 
ทั้งหม
ด (ไร่) 

ระบบ 
ประปา 
(แห่ง) 

บ่อ 
บาดาล 
(บ่อ) 

 
บ่อน ้ า 
ต้ืน
(บ่อ) 

 
ถงัน ้ า 

คสล.(ถงั
) 

สระ 
น ้ า/ 
หนอ
ง น ้ า 

 
ล า
หว้ย 
(เมตร) 

 
หมาย 
เหตุ 

1 หนองลุมพิุก 1,187 1 3 - 4 2 -  

2 ทุ่งบ่อ 6,000 1 3 1 3 3 2,600  

3 เก่าโก 1,625 1 2 1 5 4 3,100  

4 บง 3,062 1 3 - 5 4 1,930  

5 หนองแอ่ 1,250 1 2 - 3 3 1,900  

6 คู 2,850 1 - - 2 1 360  

7 ดอนกลาง 2,231 1 - - 6 2 600  

8 โสกด นแดง 4,500 1 2 2 4 4 2,100  

9 โคกพะงาด 1,812 1 1 - 3 4 2,740  

10 หนองจาน 1,877 1 - 1 2 2 3,100  

11 โคกเมฆ 2,250 1 1 - 5 1 -  

12 โนนตะคร้อ 200 1 4 1 1 3 3,300  

13 โนนสะอาด 3,750 1 2 1 3 2 2,000  

14 คู 2,006 1 3 3 2 2 1,800  

15 หนองผกับุง้ 1,650 1 - 3 4 2 5,000  

 รวม 36,250 15 26 13 52 39 30,530  

 

 

2.5 หน่วยธุรกิจในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนค ู
 

ป๊ัมน ้ ามนั 1 แห่ง 
ป๊ัมน ้ ามนั(ป๊ัมหลอด) 12 แห่ง 
โรงสีขา้ว 25 แห่ง 
โรงท าขนมจีน 3 แห่ง 
ร้านเยบ็เส้ือ-ผา้ 12 แห่ง 
ร้านคา้ 56 แห่ง 
ร้านอาหาร 6 แห่ง 
ร้านเสร มสวย 4 แห่ง 
อู่ซ่อมรถยนต ์ 4 แห่ง 
อู่ซ่อมรถจกัรยานยนต ์ 10 แห่ง 



 
 

2.6 ข้อมูลถนนในหมู่บ้าน 
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หมู่ที ่

 
ช่ือหมู่บ้าน 

ถนน  
หมายเหตุ ลาดยาง 

(กิโลเมตร) 
คสล. 

(เมตร
) 

หินคลุก 

(เมตร) 
ลูกรัง 
(เมตร) 

1 หนองลุมพิุก - 1,091 - -  

2 ทุ่งบ่อ - 2,046 250 -  

3 เก่าโก 1,150 1,007 1,105 -  

4 บง 2,120 2,427 - -  

5 หนองแอ่ 1,160 1,915 700 -  

6 คู 600 1,032 - -  

7 ดอนกลาง 1,650 1,819 - -  

8 โสกด นแดง - 4,232 4,675 -  

9 โคกพะงาด - 1,318 - -  

10 หนองจาน 1,260 1,493 470 -  

11 โคกเมฆ - 2,150 755 -  

12 โนนตะคร้อ 2,070 1,488 500 -  

13 โนนสะอาด 2,870 2,311 - -  

14 คู 300 705 1,340 -  

15 หนองผกับุง้ - 1,270 2,330 -  

รวม 13,180 26,304 12,125 -  

 
 
 

2.7 ข้อมูลทำงกำรศึกษำกำรศึกษำ 
โรงเรียนในสังกัดส านักงานประถมศึกษา รวม 4 แห่ง และศูนย์

พัฒนาเดก็ เล็กจ านวน 1 ศูนย์ 
- โรงเรียนบ้านคู(คุรุศิษย์วิทยาคาร) 
- โรงเรยีนวัดพนมวนั 
- โรงเรียนอมรสิริสามัคค ี 
- โรงเรียนวัดสระทอง 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลบ้านคู 
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จ ำนวนนักเรียนในโรงเรียนพืู้นที่ต ำบลบ้ำนค ู ข้อมูล ณ วันท่ี 1 พฤศจิกำยน 2556 
ข้อมูลจำกส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำจังหวัดบุรีรัมย์ เขต 4 

ข้อมูลนักเรียนอนุบาลและประถมศึกษา 
 

 

ที ่
ช่ือ 

โรงเรีย 
น 

 
อนุบาล1 

 
อนุบาล 2 

 
ป.1 

 
ป.2 

 
ป.3 

 
ป.4 

 
ป.5 

 
ป.6 

ร 
ว 
ม 

 

ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ ช ญ  

 
1 

บา้นคู 
คุรุศ ษยิ์ 
ว ทยาคาร 

 
15 

1 
2 

1 
4 

 
8 

 
23 

1 
3 

1 
0 

2 
1 

1 
6 

1 
7 

1 
7 

1 
3 

1 
7 

 
9 

1 
9 

2 
2 

 
246 

2 วดั
พนม 
วนั 

2 7 4 1 6 5 2 - 1 - 3 2 4 - 2 1 40 

3 อมร
ส ร  
สามคั
คิ ี

9 7 5 8 10 6 9 8 1 
3 

7 1 
3 

5 1 
4 

9 1 
4 

1 
5 

152 

4 วดั
สระ 
ทอง 

3 2 4 4 6 2 5 - 1 2 6 3 1 4 3 4 50 

 
 

ข้อมูลนักเรียนมัธยมศึกษา 
 
 
 

ที ่ ช่ือโรงเรียน 
ม.1 ม.2 ม.3 

รวม ช ญ ช ญ ช ญ 
1 ร.ร.อมรสร สามคัคี 10 8 11 4 17 6 56 

 
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 
 
 

ที ่ ศูนย์พืัฒนาเดก็เลก็อบต. บ้านคู ชาย หญงิ รวม 
1 ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็อบต. บา้นคู 74 42 99 
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2.8 กลุ่มมวลชนจัดตั้ง  
- คณะกรรมการหมู บ้าน 15 กลุ ม 
- กลุ มสตรีแม บ้าน 15 กลุ ม 
- กลุ มผู้สูงอายุต าบล 15 กลุ ม 
- กลุ มออมทร ัพย์ 15 กลุ ม 
- กลุ มปุ๋ยชีวภาพ 12 กลุ ม 
- กลุ มกองทุนหมู บ้านและชุมชนเมือง 15 กลุ ม 
- กลุ มอาสาสมัครประจ าหมู บ้าน 15 กลุ ม 
- กลุ มปลูกหม อนเล้ียงไหม 15 กลุ ม 
- กลุ มเยาวชน 15 กลุ ม 
- กลุ มศูนย์ผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชน 2 กลุ ม 



 

 
 
 

โครงสร้ำงและกระบวนกำรบรหิำรงำนบคุคลองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลบ้ำนคู 
 

 

ปลดัองคการบริหารส่วนต าบล 
(นักบริหารงานท้องถิื ่ น

ระดบักลาง) 

รองปลดัองคการบริหารสื่วนต 
าบล 
(นักบริหารงานท้องถิน่ระดบัต้น) 

ส านักงานปลดั 
หัวหนื้าส านักปลดั 

(นักบริหารงานท้องถิ่น 

ระดับกลาง) 

กองคลงั 
ผู้อ านวยการกองคลงั (นัก

บริหารงานการคลงัระดับต้น ) 

ส่วนโยธา 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

(ผู้อ านวยการกองช่างระดบั
ตื้น) 

ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ผู้อ านวยการ 

(ผู้อ านวยการกองการศืึกษาระดบั
ตื้น) 

- งานบร หารทัว่ไป 
- งานนโยบายและแผน 
- งานกฎหมายและคดี 
- งานปูองกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 
- งานสวสัด การสังคม 

- งานการเง น 
- งานบญัชี 
- งานพฒันาและการจดัเก็บ
รายได ้
- งานทะเบียนทรัพยส์ นและ
พสัดิุ 

- งานก่อสริ้าง 
- งานออกแบบและควบคิุม
อาคาร 
- งานประสานสาธารณูปโภค 
- งานผงัเมือง 

- งานบร หารการศึกษา 
- งานส่งเสร มการศึกษา 
ศาสนา และวิัฒนธรรม 

- งานก จการโรงเรียน 
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โครงสรำ้งของส ำนักงำนปลัด 

หัวหน้าส านักปลดั 

(นักบริหารงานทั่วไป) 
 
 
 
 

งานบริหารทัว่ไป 
งานกฎหมายและคด ี

งานนโยบายและแผน 

- นกัว เคราะหิ์นโยบาย 

งาน
ปื้องกนัื 

และบรรเทาสาธารณภยั งานส่งเสรืิมการเกษตร 

- นกัว ชาการเกษตรปฏ บคั การ 
- นิักทรัพยากรบิุคคลช 
านาญการ 
- นักจดัการงานทัิ ่วไป 
- เจา้พนกังานธุรการช านาญ
งาน 
- เจิ้าพนกังานธุรการ
ปฏ บตั งาน 

และแผน 
พนกัื  งานจ้างตาม
ภารกืิจ 
- ผูช่้วยนกัว เคราะหิ์
นโยบาย และแผน 

 
 
 
 

งานสวสัดิการสังคม 

- นกัพฒันาชุมชนช านาญการ 
- เจา้พนกังานพฒันาชุมชน
ปฏ บตั งาน 
พนกัื  งานจ้างตามภารกืิจ 
- ผูช่้วยนกัพิัฒนาชิุมชน 

- เจา้พนกังานปูองกนัและบรรเทา 
สาธารณภยัช านาญงาน 
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โครงสรำ้งของกองคลูัง 
 
 

 

- นกัว  ิชาการเง นและบญัชิี
ปฏ บิัต การ 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผูช่้วยเจา้พนกังานการเง นและ
บิัญชี 

- เจา้พนกังานจดัเก็บรายไดิ้ช านาญ
งาน 
- เจา้หนา้ท่ีธุรการ 

- เจา้พนกังานพสัดิุปฏ บิัต งาน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีพิัสดุ 

ผู้อ านวยการกองคลงั 
(นักบริหารงานการคลงั) 

งานการเงืินและ
บัญชืี 

งานพืัฒนาและจดัเกบ็
รายไดื้ 

งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
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- นายช่างโยธาปฏ บตั งาน 
- เจา้หนา้ท่ีธุรการปฏ บตั งาน 

พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผูช่้วยช่างโยธา 
- ผูน้ายช่างไฟฟูา 

โครงสร้างของส่วนโยธา 

ผู้อ านวยการกองช่าง 
(ผู้อ านวยการกองช่างระดบั

ต้น) 

งานก่อสร้าง 
งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
งานประสานสาธารณูปโภค งาน

ผังเมือง 
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โครงสรำ้งของส่วนกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม 
 

 
 
 

 
 

- เจา้พนกังานธุรการปฏ บิัต งาน 
- หัวหนา้ศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ (๑) 
- ครู (๓) 
- ครูผูดู้แลเด็ก (4) 
พนักงานจ้างตามภารกจิ 
- ผูช่้วยครูผูดู้แลเด็ก (๑) 
พนักงานจ้างทัว่ไป 
- ปฏ บตั หนา้ท่ีดูแลเด็กเลก็ (๓) 

งานบริหารการศึกษา งาน
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

งานกิจการโรงเรียน 

ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
(ผู้อ านวยการกองการศึกษา 

ระดบัต้น) 



 

บทที ่3 แผนยทุธศำสตร์

กำรพฒันำ 

3.1 กรอบแนวคดิในการจัดท ายทุธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ที่ส ำคัญชองชำติ 
การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคูมีความสอดคล้องเชื  อมโยงกับ 

นโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต างๆ เช น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติ ฉบับท่ี 11  (พ.ศ. 
2555-2559) แผนการบริหารราชการแผ นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาเพื่อเสริมความมั  นคงของชาติ ยุทธศาสตร์หลักของคณะรักษาความมั  นคงแห งชาติ(คสช.) 

ค านิยมหลักของคนไทย และยุทธศาสตร์การเข้าสู ประชาคมอาเซียน แนวทางการด าเนินการเตรียมความ 
พร้อมเพ่ือเข้าสู ประชาคมอาเซียนขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่น       ยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ภาค 
กลาง ยุทธศาสตร์กลุ  มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์องค์กรปกครองส วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์       นโยบายของผู้บริหาร 
องค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู เป็นต้น แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู 
เป็นเครื  องมือท่ีส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบลตามอ านาจหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ใน 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั ้นตอนการกระจายอ านาจให้แก องค์กรปกครองส วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 เป็นแผนทีเ่กิดจากการมีส วนร วมของประชาชนในการร วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา      ความ 
ต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย างถูกต้องตรงกับปัญหาท่ีเกิดขึ้นจริง ท า 

ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู ส าหรับแนวคิด 
ท่ีส าคัญท่ีเป็นแนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู มีดังต อไปนี้ 

1.  แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี  11   ได้ก ำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย ยุทธศำสตรู์และแนวทำงกำรพัฒนำท่ีมีล ำดับควำมส ำคัญสูง 

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป็นแผนยุทธศาสตร์ท่ีช้ีน าทิศทางการพัฒนาประเทศระยะกลางเพื่อมุ ง 
สู วิสัยทัศน์ระยะยาว ท่ีทุกภาคส วนในสังคมไทยได ้เห็นพ ้องร วมกนัก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ปี พ.ศ2570 ซึ่ง 
ก าหนดไว้ว า “คนไทยภาคภูม ิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห งความพอเพียง ยึดมั่นใน 
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานท่ีท่ัวถึง มีคุณภาพ สังคม 
มีความปลอดภัยและมั่นคง อยู ในสภาวะแวดล ้อมท่ีดี เกื้อก ูลและเอ ื้ออาทรซึ่งกนัและกัน ระบบการผลิต 
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล ้อมมีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน      อยู บนฐานทางเศรษฐกิจที่พ ึ่งตนเองและ 
แข งขันได้ในเวทีโลก    สามารถอยู ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย างมีศักดิ์ศรี” 

1.1 วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข  ด้วยควำมเสมอภำค  เป็นธรรม  และมีภูมิคุ้มกันต่อกำร 

เปลีย่นแปลง” 
1.2 พันธกิจ 
1.) สร้างสังคมเป็นธรรมและเป็นสังคมท่ีมีคุณภาพ ทุกคนมีความมั่นคงในชีวิต ได้รับการคุ้มครอง 

ทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย างท่ัวถึงและเท าเทียม มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและกระบวนการยุติธรรมอย าง 
เสมอภาคทุกภาคส วนได้รับการเสริมพลังให้สามารถมีส วนร วมในกระบวนการพฒันา ภายใต้ระบบบริหาร 
จัดการภาครัฐท่ีโปร งใส เป็นธรรม 
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2.) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู ้ตลอดชีวิต มีทักษะและการด ารงชีวิตอย าง 
เหมาะสมในแต ละช วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิน่มีความเข ้มแข็ง สามารถปรับตัวรู้เท าทันกับ 
การเปล่ียนแปลง 

3.) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีคุณภาพบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ 
และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปรับโครงสร้างการผลิตและการบริโภคให้เป็น 
มิตรกับส่ิงแวดล้อม พร้อมสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ 
สังคม 

4.) สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม สนับสนุนการมีส วนร วมของ 
ชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง 
ธรรมชาติ 

1.3 วัตถุประสงค์และเป้ำหมำย 
วัตถุประสงค์ 
1) เพ ื่อเสริมสร้างสังคมท่ีเป็นธรรมและเป็นสังคมสันติส ุข 
2) เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ มวัยอย างเป็นองค์รวมท้ังทางกาย ใจ สติปัญญา อารมณ์คุณธรรม 

จริยธรรม    และสถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ 
3) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย างมีเสถียรภาพ คุณภาพ และยั่งยืน มีความเช่ือมโยงกับ 

เครือข ายการผลิตสินค้าและบริการบนฐานปัญญา นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน 
มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรต อส่ิงแวดล้อม น าไปสู การเป็น 
สังคมคาร์บอนต  า 

4) เพ ื  อบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรธรรมชาต ิและสิ  งแวดล ้อมให ้เพ ียงพอต  อการร ักษาสมด ุลของ 
ระบบนิเวศ และเป็นฐานท่ีมั่นคงของการพฒันาประเทศ 

1.4. เป้ำหมำยหลัก 
1) ความอยู เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ความเหล่ือมล้ าในสังคมลดลง 

สัดส วนผู้อยู ใต้เส้นความยากจนลดลง และดัชนีภาพลักษณ์การคอรร์ัปช่ันไม ต  ากว า 5.0 คะแนน 
2) คนไทยมกีารเรียนรู้อย างต อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น มีคุณธรรม จริยธรรม และถาบันทางสังคมมี 

ความเข้มแข็งมากขึ้น 
3) เศรษฐกิจเติบโตในอัตราท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของประเทศ ให้ความส าคัญกับการเพิ่มผลิต 

ภาพรวมไม ต  ากว าร้อยละ ๓.๐ ต อป ี เพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันทางเศรษฐกิจของประเทศเพิ่ม 
มูลค าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อมต อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ให้มีไม ต  ากว า 
ร้อยละ 4.00 

4) คุณภาพสิ  งแวดล้อมอยู  ในเกณฑ์มาตรฐาน เพิ่มประสิทธิภาพการลดการปล อยก๊าซเรือน 
กระจก รวมทัง้เพิ่มพื้นท่ีปุาไม้เพ ื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 

1.5 ตัวชูี้วัด 
1) ดัชนีความอยู เย็นเป็นสุข ดัชนีความสงบสุข สัดส วนรายได้ระหว างกลุ มประชากรท่ีมีรายได้ 

สูงสุดร้อยละ 10.0 กับกลุ มท่ีมีรายได้น้อยร้อยละ 1.0 สัดส วนผู้อยู ใต้เส้นความยากจน สัดส วนแรงงาน 
นอกระบบที่สามารถเข้าถึงการค ุ้มครองทางสังคม     และดัชนีภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ัน 
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2) จ านวนปีการศึกษาเฉล่ียของคนไทย ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม สัดส วน 
ประชากรท่ีเข้าถึงโครงข ายคมนาคมและอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง จ านวนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 
อัตราการปวุยด้วยโรคไม ติดต อ และดัชนีความอบอุ นของครอบครวั 

3) อัตราการเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงนิเฟูอ ผลิตภาพการผลิตรวม อันดับความสามารถ 
ในการแข งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ สัดส วนมูลค าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม 
ต อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

4) คุณภาพน้ าและอากาศ ร้อยละของพื้นท่ีปุาไม้ต อพื้นท่ีประเทศ และสัดส วนการปล อยก๊าซ 
เรือนกระจกต อหัวเปรียบเทียบกับล      าดับขั้นการพัฒนาที่แสดงโดยผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต  อหัว 

1.6 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
การพัฒนาประเทศให้คนในสังคมอยู ร วมกันอย างสงบสุข เศรษฐกิจเจริญเติบโตอย างมีคุณภาพ 

และยั่งยืน ภายใต้กระแสการเปล่ียนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีปรับเปล่ียนเร็ว คาดการณ์ได้ 
ยากและซับซ้อนมากยิง่ขึ้น การพัฒนาในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ได้ก าหนดทิศทางและยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาท่ีเหมาะสม โดยเร งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อปูองกันปัจจัยเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศด้าน 
ต างๆ ให้เข้มแข็งควบคู ไปกับการพัฒนาคนและสังคมไทยให้มีคุณภาพ มีโอกาสเข้าถึงทรัพยากรและได้รับ 
ประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย างเป็นธรรม รวมทั ้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วย 
ฐานความรู้ และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรต อส่ิงแวดล้อม น าไปสู  
การพัฒนาประเทศท่ีมั่นคงและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ีส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มี 
ดังนี ้

1. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมในสังคม ให้ควำมส ำคัญกับ 
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู กับการเสริมสร้าง  

ขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก ตนเอง มุ งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ให้มีฐานการพัฒนาท่ีท่ัวถึงและยั่งยืน พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากท่ีมีความหลากหลายและแข็งแกร งมากขึ้น 
ส งเสริมการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจาย 
รายได้และเป็นเครื  องมือสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรและการถือครองทรัพย์สิน  
พัฒนาการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูลข าวสารในการพัฒนาอาชีพ ส งเสริม 
บทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการเสริมสร้างความมั  นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก คนในสังคมไทย 
รวมทั้งยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย างท่ัวถึง สอดคล้องกับความ 
ต้องการและความจ าเป็น 

1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 
และสร้างการมีส วนร วมในกระบวนการตัดสินใจในการพฒันาประเทศ มุ งพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้ 
มีคุณภาพและมีช องทางการเข้าถึงอย างเท าเทียมและท่ัวถึง การจัดหาท่ีอยู อาศัยของผู้มีรายได้น้อย การ 
เข้าถึงระบบสาธารณูปโภค พัฒนาระบบสวัสดิการทางสังคมให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาระบบ 
การเงินฐานรากและระบบการออมท่ีหลากหลาย เสริมสร้างเจตคติด้านความเสมอภาคระหว างหญิงและ 
ชาย และพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคนตามสิทธิ และ 
สามารถเข้าถึงบริการอย างมีประสิทธิภาพ 

1.3 การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส วนร วมใน 
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย างมีคุณค าและศักด์ิศรี ให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิด 
อย างสร้างสรรค์        เพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาของชุมชนด้วยตนเอง 
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สนับสนุนการรวมกลุ มอาชีพท่ีสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นท่ี ส งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
และองค์กรปกครองส วนท้องถิ่นเป็นพลังร วมในการพัฒนาสังคม พัฒนามาตรฐานระบบการคุ ้มครอง 
ผู้บริโภคเพิ่มช องทางการเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ส งเสริมบทบาทสตรีใน 
ระดับการบริหารและการตัดสินใจทั ้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการขับเคลื  อนการ 
พัฒนาประเทศ 

1.4 การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค าร วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ 
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร งใส มีระบบตรวจสอบและการ 
รับผิดชอบท่ีรัดกุม โดยสร้างค านิยมใหม ท่ียอมรับร วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเช่ือใจและเกื้อกูลกันใน 
สังคม ส งเสริมวัฒนธรรมการเมืองท่ีมีธรรมาภิบาลน าไปสู การเป็นประชาธิปไตยท่ีถูกต้องและเหมาะสม 
เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิทธิภาพ มีระบบถ วงดุลอ านาจการตรวจสอบท่ีเข้มงวด 
และรอบด้าน พัฒนาข้าราชการให้มีคุณภาพสูง มี 
คุณธรรม จริยธรรมทางอาชีพ และมีความรับผิดร ับชอบ ปฏิรูปการเมืองไทยท้ังระบบให้เป็นประชาธิปไตย 
ของมวลชน สร้างความเท าเทียมในกระบวนการยุติธรรมและเพิ่มช องทางในการรับข้อร้องเรียนและให้ 
ความช วยเหลือเยียวยาแก ผู้เสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งสนับสนุนการ 
ใช้ส ื่อเพ ื่อสังคมทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น      และสังคมออนไลน์ให้เป็นพลังหนุนเสริมการพัฒนา 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสูส่ังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอยำ่งยั่งยืน ให้ควำมส ำคัญกับ 
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม เป็นการส งเสริมคู สมรสท่ีมี 

ความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม ให้ต  ากว าระดับท่ีเป็นอยู ปัจจุบันสนับสนุน 
การกระจายตัวและส งเสริมการต้ังถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและ 
ทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ท่ี 

2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต อการเปล่ียนแปลง มุ งพฒันาคุณภาพคนไทยทุก 
ช วงวัย สอดแทรกการพัฒนาคนด้วยกระบวนการเรียนรู้ท่ีเสริมสร้างวัฒนธรรมการเกื้อกูล พัฒนาทักษะให้ 
คนมีการเรียนรู ้ต อเนื  องตลอดชีวิต ต อยอดสู  การสร้างนวัตกรรมท่ีเกิดจากการฝึกฝนเป็นความคิด 
สร้างสรรค์ปลูกฝังการพร้อมรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น และจิตใจท่ีมีคุณธรรม ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
พัฒนาคนด้วยการเรียนรู้ในศาสตร์วิทยาการให้สามารถประกอบอาชีพได้อย างหลากหลาย สอดคล้องกับ 
แนวโน้มการจ้างงานและเตรียมความพร้อมสู ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน สร้างจิตส านึกให้คนไทยมีความ 
รับผิดชอบต อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน สร้างค านิยมการผลิตและบริโภคท่ีรับผิดชอบต อ 
ส่ิงแวดล้อม     เรียนรู้การรองรับการเปล่ียนแปลงที่เกิดจากสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ 

2.3 การส งเสริมการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทย 
ให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงท้ังร างกายและจิตใจ พัฒนาความร ู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส วนร วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะท่ีเอื้อต อสุขภาพ ควบคู กับการ 
พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พรอ้มท้ังการส งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบ 
ฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั ้งการผลิตและการ 
กระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพ ื่อสุขภาพท่ีมีประสิทธิภาพและยั่งยนื 

2.4 การส งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มุ งสร้างกระแสสังคมให้การเรียนรู้เป็นหน้าท่ีของคนไทย 
ทุกคน มีนิสัยใฝุรู้ รักการอ านตั้งแต วัยเด็ก และส งเสริมการเรียนรู้ร วมกันของคนต างวัย ควบคู กับการ 
ส งเสริมให้องค์กร  กลุ มบุคคล ชุมชน ประชาชน และส่ือทุกประเภทเป็นแหล งเรียนรู้อย างสร้างสรรค์ 
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ส่ือสารด้วยภาษาท่ีเข้าใจง าย รวมถึงส งเสริมการศึกษาทางเลือกท่ีสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
และสร้างสังคมแห งการเรยีนรู้ท่ีมีคุณภาพและสนบัสนุนปัจจัยท่ีก  อให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
พัฒนาบทบาทของสถาบันหลักทางสังคมให้เอื้อต อการพัฒนาคน  สร้างค านิยมให้คนไทยภูมิใจใน 
วัฒนธรรมไทย และยอมรับความแตกต างของความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ีลดปัญหาความขัดแย้ง 
ทางความคิด และสร้างความเป็นเอกภาพในสังคม สร้างเครือข ายความร วมมือทางวัฒนธรรมร วมกับ 
ประชาคมโลกโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้ส งเสริมความเข้าใจระหว างประชาชนในการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้ข้อมูลข าวสาร 

3. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลังงำนให้ควำมส ำคัญ 
กับ  

3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืนมุ งรักษา 
ปูองกัน และคุ้มครองพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพทางการเกษตร สนับสนุนให้เกษตรกรรายย อยมีท่ีดินเป็นของ 
ตนเองหรือมีสิทธิท ากินในท่ีดิน    ใช้มาตรการทางภาษีเพื่อบังคับหรือจูงใจให้บุคคลผู ้ถือครองท่ีดินท า 
ประโยชน์ในพื้นท่ีดังกล าวมากขึ้น   สนับสนุนการกระจายการถือครองท่ีดินอย างเท าเทียมและเป็นธรรม 
เร งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบบริหารจัดการท่ีดินให้เป็นรูปธรรมโดยเร็ว พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ี 
เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร ฟื้นฟูและส งเสริมค านิยม วัฒนธรรมท่ีดี และวิถีชีวิตทางการเกษตรท่ีให้ 
ความส าคัญกับการพฒันาระบบเกษตรกรรมยัง่ยนื 

3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร ภาครัฐให้ความส าคัญกับการวิจัย 
และพัฒนาอย างต อเนื่อง สนับสนุนการวิจัยและพฒันาของภาคเอกชน สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรท่ี 
สอดคล้องกับสภาพพื้นท่ี    ควบคุมและก ากับดูแลให้มีการน าเข้าและใช้สารเคมีทางการเกษตรท่ีได้ 
มาตรฐาน ปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ท่ัวถึง  ส งเสริมการผลิตท่ีคงไว้ซึ่งความหลากหลาย 
ของพันธุ์พืชและสัตว์ท่ีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและส่ิงแวดล้อมของประเทศ พัฒนาและเสริมสร้าง 
องค์ความรู ้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต างๆ ท่ีเหมาะสมทางการเกษตร รวมทั ้งสนับสนุนการใช้ 
เทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต อส่ิงแวดล้อมให้แก เกษตรกรอย างต อเน ื องและท่ัวถ ึง 

3.3 การสร้างมูลค าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห วงโซ การผลิต สนับสนุนการผลิตและ 
บริการของชุมชนในการสร้างมูลค าเพิ่มสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน ส งเสริมสถาบันการศึกษาใน 
พื้นท่ีให้ร วมท าการศึกษาวิจัยกับภาคเอกชน    สนับสนุนเกษตรกรและผู ้ประกอบการน าองค์ความรู้ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตท่ีเป็นมิตรต อส่ิงแวดล้อมบนฐานความคิดริเร ิ มสร้างสรรค์มาใช้ในการ 
สร้างมูลค าเพิ่มสินค้า ผลิตภัณฑ์เกษตรและอาหาร ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
มาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตรให้เทียบเท าระดับสากล ส งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและ 
ตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล วงหน้า ส งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีส วนร วมในการบริหาร 
จัดการระบบสินค้าเกษตรและอาหารร วมกับสถาบันเกษตรกร  เพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร 
จัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร 

3.4 การสร้างความมั  นคงในอาชีพและรายได้ให้แก เกษตรกร มุ  งพัฒนาระบบการสร้าง 
หลักประกันรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและครอบคลุมเกษตรกรท้ังหมด พัฒนาระบบประกันภัย 
พืชผลการเกษตร ส งเสริมระบบการท าการเกษตรแบบมีพันธสัญญาท่ีเป็นธรรมแก ทุกฝุาย ยกระดับ 
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู ของเกษตรกร สร้างแรงจูงใจให้เยาวชน เกษตรกรรุ นใหม  และแรงงานท่ีมี 
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คุณภาพเข้าสู อาชีพเกษตรกรรม พัฒนาสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนให้เป็นกลไกสนับสนุนการ 
พึ่งพาตนเองของเกษตรกร  เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรรายย อยท่ีได้รับผลกระทบจากการ 
น าเข้าสินค ้าเกษตรและอาหารท่ีมีต้นทุนต  าท่ีเป็นผลมาจากข ้อตกลงการเปิดการค้าเสรี 

3.5 การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
โดยส งเสริมให้เกษตรกรปลูกต้นไม้และปลูกปุาโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส งเสริมให้เกษตรกรท า 
การเกษตรด้วยระบบเกษตรยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนให้มีการจัดการและ 
เผยแพร องค์ความรู้และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย างต อเนื่องและท่ัวถึง รวมทั้งส งเสริม 
พฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข ายการผลิตและการ 
บริโภคท่ีเกื้อกูลกันในระดับชุมชนท่ีอยู บริเวณใกล้เคียงกัน ส งเสริมการน าวัตถุดิบทางการเกษตรท่ีผลิตได้ 
ในชุมชนและท่ีเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนในชุมชน รวมท้ังส งเสริมและพัฒนา 
โครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนทีใ่ห้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชน อย าง
เป็นระบบ 

3.6 การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง 
ภาคเกษตร ด้วยการส งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืชพลังงาน 
จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีใช้เป็นท้ังอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
และการใช้พลังงานชีวภาพท่ีเกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกก ากับดูแลโครงสร้างราคา 
ของพลังงานชีวภาพ และปลูกจิตส านึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย างมีประสิทธิภาพและคุ้มค า 

3.7 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน โดย 
สนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้เข้ามามีส วนร วมใน 
การก าหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการท างานของหน วยงานภาครัฐท่ี 
เกี่ยวข้องให้มีการร วมมือและบูรณาการการท างานอย างจริงจัง   ท้ังในส วนกลางและระดับพื้นท่ี  พัฒนา 
ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานต้ังแต การผลิต การตลาดไปจนถึงการบริโภค พัฒนา 
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตร ส งเสริมความร วมมือระหว างประเทศท้ังในระดับพหุ 
ภาคีและทวิภาคีโดยเฉพาะประชาคมอาเซียนท่ีก  อใหเ้กิดความมั่นคงด ้านอาหารและพลังงาน 

4. ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสูู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยัู่งยืนให้ 
ควำมส ำคัญกับ 

4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู การพฒันาท่ีมีคุณภาพและยั่งยนื โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับ 
ผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย อม และผลักดันให้มีบทบาทใน 
การพฒันาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข งขนัได้ ด้วยการปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน 
ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย แอฟริกา และเศรษฐกิจภายในประเทศ ปรับ 
โครงสร้างภาคบริการให้สามารถสร้างมูลค าเพิ่มกับสาขาบริการท่ีมีศักยภาพและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
บนฐานความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งครอบคลุมถึงการพัฒนาธุรกิจ 
สร้างสรรค์การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และการพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ พัฒนาภาคเกษตรบนฐาน 
การเพิ่มผลิตภาพในการผลิตและยกระดับการสร้างมูลค าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและกระบวนการท่ีเป็นมิตร 
กับส่ิงแวดล้อม และพัฒนาภาคอุตสาหกรรมท่ีมุ งการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและยั่งยืน 
ด้วยการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ สู อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิง 
สร้างสรรค์และเป็นมิตรต อส่ิงแวดล้อม 
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4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้เป็นพลังขับเคล่ือนการปรับ 
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย างมีคุณภาพและยั่งยืน เน้นการน าความคิดสร้างสรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ทรัพย์สินทางปัญญา วิจัยและพัฒนาไปต อยอด ถ ายทอด และประยุกต์ใช้ประโยชน์ท้ังเชิงพาณิชย์ สังคม 
และชุมชน โดยสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออ านวยต อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรมท่ีส งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และสร้างมูลค าเพิ่มให้กับภาคการผลิต ตลอดจน 
พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้ท่ัวถึงและเพียงพอท้ังในเชิง 
ปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร วมมือระหว างภาครัฐและเอกชน 

4.3 การพัฒนาขีดความสามารถในการแข งขันท่ีมีประสิทธิภาพ เท าเทียม และเป็นธรรมมุ ง 
พัฒนาตลาดเงิน และตลาดทุน รวมทั้งก าลังแรงงานให้เอื้อต อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ พัฒนาระบบ 
การจัดการทรพัย์สินทางปัญญา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศให้เช่ือมโยงการ 
ขนส งท้ังภายในประเทศและระหว างประเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานสู สากล สร้างความ 
มั่นคงด้านพลังงานด้วยการส งเสริมการใช้พลังงานสะอาด พัฒนาพลังงานทางเลือก และเพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช้พลังงานในทุกระดับ ปฏิรูปกฎหมาย และกฎ ระเบียบต างๆ ทางเศรษฐกิจให้เอื้อต อการเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการแข งขันและสอดคล้องก ับกระแสการเปล่ียนแปลงในสังคมโลก 

4.4 การบริหารจัดการเศรษฐกิจส วนรวมอย างมีเสถียรภาพ ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการ 
ด้านการเงิน โดยด าเนินนโยบายการเงินท่ีมีความเหมาะสมกับสถานการณ์แวดล้อมและทันต อเหตุการณ์ 
เพิ่มบทบาทตลาดทุนในระบบเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาภาคการเงินโลก  ปรับปรุง 
โครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน พัฒนากลไกการเฝูาระวังความผันผวนทางเศรษฐกิจและพัฒนาระบบเตือน 
ภัยแบบองค์รวม เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเงินทุนระหว างประเทศ และการบริหารจัดการ 
ด้านการคลังท่ีปรับปรุงระบบการจัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการ 
บริหารงบประมาณ ปูองกันความเส่ียงทางการคลัง พัฒนาประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ 
ส งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีส วนร วมในการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการให้บริการขั้นพืน้ฐาน 
ของภาครัฐเพ่ิมขึ้น     และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังขององค ์กรปกครองส วนท้องถิ่น 

5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ 
และสังคม ให้ควำมส ำคัญกับ 

5.1 การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร วมมือในอนุ 
ภูมิภาคต างๆ มุ  งพัฒนาบริการขนส งและโลจิสติกส์ท่ีมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลปรับปรุง 
กฎระเบียบการขนส งคนและสินค้าท่ีเกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากรในธุรกิจการขนส งและโลจิสติกส์เช่ือมโยง 
การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นท่ีชายแดน/เขตเศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเช่ือมโยงระบบการผลิตกับ 
พื้นท่ีตอนในของประเทศ 

5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข งขันระดับอนุภูมิภาคมุ งพัฒนาพื้นท่ี 
ในภูมิภาคต างๆ ของประเทศให้เช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น 
ฐานการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตร และการท องเท่ียว พัฒนาเขตเศรษฐกิจชายแดนและเมือง 
ชายแดน รวมทั้งบูรณาการแผนพัฒนาพื้นท่ีเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้บรรลุประโยชน์ร วมกันท้ัง 
ด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของพื้นท่ี 

5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู ประชาคมอาเซียน เป็นการพัฒนาความร วมมือระหว าง 
ภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส วนเศรษฐกิจ เสริมสร้างความ 
เข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาท้ังของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐาน  เป็นท่ียอมรับในระดับสากล ยกระดับ 
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ทักษะฝีมือแรงงาน ก าหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ ท่ีเป็นการปูองกันสินค้า 
และบริการน    าเข้าที่ไม ได้คุณภาพทั ้งในประเทศไทยและประเทศเพ ื่อนบ ้าน 

5.4 การเข้าร วมเป็นภาคีความร วมมือระหว างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
เป็นทางเลือกในการด าเนินนโยบายระหว างประเทศในเวทีโลก มุ งรักษาบทบาทของไทยในการมีส วนร วม 
ก   าหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร วมมือท่ีด   าเนินอยู      รวมทั ้งรักษาดุลยภาพของ
ปฏิสัมพันธ์กับ มหาอ านาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอ านาจใหม  

5.5 การสร้างความเป็นหุ ้นส วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การ 
เคล่ือนย้ายแรงงาน และการส งเสริมแรงงานไทยในต างประเทศ โดยเร งด าเนินการด้านความร วมมือใน 
การก าหนดมาตรฐานฝีมือระหว างประเทศเพื่ออ านวยความสะดวกการเคลื  อนย้ายแรงงานในภูมิภาค 
ส งเสริมผู้ประกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู ต างประเทศ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้าน คุ้มครอง 
และส งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต างประเทศ 

5.6 การมีส วนร วมอย างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการ 
ก อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร ระบาดของโรคภัย มุ งพฒันาศักยภาพและ 
ความพร้อมในการปูองกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก อการร้าย ยาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมือง 
ท้ังระบบ พัฒนาศักยภาพและความร วมมือภายในภูมิภาคเพื่อเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติและ 
เหตุฉุกเฉิน และร วมมือในการปูองกันการติดเช้ือและการแพร ระบาดของโรคอุบ ัติใหม และโรคระบาดซ้ า 

5.7 การเสริมสร้างความร วมมือท่ีดีระหว างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 
เศรษฐกิจอย างมีจริยธรรมและไม ส งผลกระทบต อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเปิดรับความร วมมือกับองค์กร 
ระหว างประเทศท่ีไม แสวงหาก าไร เป็นการด าเนินการภายใต้กรอบความร วมมือด้านส่ิงแวดล้อมในระดับ 
อนุภูมิภาค   เสริมสร้างการผลิตและบริโภคสินค้าและบริการท่ีน าสู  การลดการปล อยก๊าซเรือนกระจก 
ส งเสริมและอ านวยความสะดวกองค์กรระหว างประเทศท่ีไม แสวงหาก าไรให้มีบทบาทเพิ่มขึ ้นในการ
ให้ ไทยเปน็ฐานการด าเนนิความร วมม ือเพ ื่อการพฒันาประเทศในภูมิภาค 

5.8 การเร งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว เป็นการสร้างองค์ 
ความรู ้ให้กับภาคธุรกิจโดยเฉพาะผู ้ได้รับผลกระทบทั ้งเชิงบวกและลบให้สามารถพัฒนาศักยภาพและ 
โอกาสของตนเองในการใช้ประโยชน์จากการเปิดการค้าเสรี โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาด 
ย อมท่ีได้รับการสนับสนนุ เยียวยาและดูแลจากรัฐในกรณีท่ีไม สามารถปรับตัวได้ทัน 

5.9 การส งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชียรวมท้ังเป็น 
ฐานความร วมมือในการพัฒนาภูมิภาค  โดยจัดให้มีสิทธิประโยชน์และการอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็น 
เพื่อให้มีการจัดต้ังส านักงานปฏิบัติการภูมิภาค   และสนับสนุนบทบาทขององค์กรระหว างประเทศท่ีไม  
แสวงก าไร 

5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศต้ังแต ระดับ 
ชุมชนท้องถิ่น มุ งเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการเปล่ียนแปลงท้ัง 
ภายในและภายนอกประเทศ สนับสนุนกลไกการพัฒนาระดับพื้นท่ีในการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ระดับจังหวัดและกลุ มจังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดชายแดน ให้สามารถพัฒนาเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อน 
บ้าน ส งเสริมศักยภาพด้านวิชาการและเครือข ายของสถาบันการศึกษาของไทยท่ีสร้างความใกล้ชิด และ 
ปฏิสัมพันธ์กับประเทศในอนุภูมิภาค 
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6. ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยนื ให้ควำมส ำคัญกับ 
6.1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมุ ง 

รักษาและฟื้นฟพูื้นท่ีปุาและเขตอนุรกัษ ์พัฒนาระบบฐานข้อมูลและการจัดการองค์ความรู้ให้เป็นเครื่องมือ 
ในการวางแผนและบริหารจัดการ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการท่ีดินและการจัดการทรัพยากรทาง 
ทะเลและชายฝ่ัง เร งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ ปรับปรุงและฟื้นฟูแหล งน้ าเพื่อเพิ่มปริมาณ 
น้ าต้นทุนส งเสริมให้เกิดการใช้น้ าอย ามีประสิทธิภาพ จัดท าแผนแม บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ า 
เพ ื่อการอุปโภคบรโิภคอย างเป็นระบบ รวมทั้งส งเสริมการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ 

6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื  อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู  การเป็น 
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต  าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศและ 
พฤติกรรมการบริโภคเพื่อเตรียมพร้อมไปสู  เศรษฐกิจคาร์บอนต  าและเป็นมิตรกับสิ  งแวดล้อม เพิ่ม 
ประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคคมนาคมและขนส ง เพ ื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก พัฒนาเมืองท่ีเป็น 
มิตรกับส่ิงแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองท่ีผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 

6.3 การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน มุ งพัฒนาองค์ความรู้และเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรองรับกับความท้า 
ทายจากการเปลี  ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงพัฒนาศักยภาพชุมชนให้พร้อมกับการเปล่ียนแปลง 
สภาพภูมิอากาศ 

6.4 การเตรียมความพร้อมรองรับกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ด้วยการจัดท าแผนท่ีและจัดล 
าดับ พื้นท่ีเส่ียงภัยท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาคและจังหวัด   ยกระดับการจัดการภัยพิบัติให้มี
ประสิทธิภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล การส่ือสารโทรคมนาคม ส งเสริมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีด้านการ จัดการภัยพิบัติ  พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย างจริงจัง และให้มี
มาตรฐานตามหลักสากล สนับสนุนภาคเอกชน สถานประกอบการ โรงเรียน และท้องถิ่นให้มีการ
เตรียมความพร้อม และจัดท า แผนปฏิบัติการรองรับภัยพิบัติ 

6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านส่ิงแวดล้อมและวิกฤตจากการเปล่ียนแปลง  
สภาพภูมิอากาศ มุ งติดตามและเฝูาระวังมาตรการการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมท่ีอาจส งผลกระทบต อการค้า 
และการลงทุน เตร ียมมาตรการรองร ับผลกระทบท่ีจะเก ิดขึ ้นจากมาตรการทางการค ้าและข ้อตกลง 
ระหว างประเทศเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อมและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและก าหนด 
แผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมท้ังมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจท่ีเกี่ยวข้อง ส งเสริมให้ผู้ส งออกท า 
คาร์บอนฟุตพริน้ต์ และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม ๆ เพ ื่อการพฒันาส่ิงแวดล้อมอย างยัง่ยนื 

6.6 การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกท่ีเกี  ยวข้องกับกรอบความตกลงและ  
พันธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว างประเทศ เป็นการศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจในพันธกรณี 
ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท าทีของประเทศต างๆ พัฒนาบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างทักษะการ 
เจรจาพัฒนาความร วมมือในกลุ มอาเซียนและประเทศคู ค้าส าคัญ สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกรณี      
และข ้อตกลงระหว างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล ้อม 

6.7 การควบคุมและลดมลพิษ มุ งลดปริมาณมลพษิทางอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะ 
และน้ าเสียชุมชน พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือลดความ 
เส่ียงอันตราย การรั่วไหล การเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี และพัฒนาระบบเตือนภัย แจ้งเหตุฉุกเฉิน และ 
ระบบการจัดการเมือ่เกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ 
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6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 
โปร งใสและเป็นธรรมอย างบูรณาการ มุ  งส งเสริมสิทธิและพัฒนาศักยภาพชุมชนในการเข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ปรับปรุงกฎหมายเพื่อแก้ปัญหาความเหลื  อมล้ าในการเข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน ปรับนโยบายการลงทุนภาครัฐให้เอื้อต อการอนุรักษ์และฟื้นฟู 
ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ  งแวดล้อมเพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย างมี 
ประสิทธิภาพและลดการก อมลพิษ สร้างรายได้จากความหลากหลายทางชีวภาพ พัฒนาระบบฐานข้อมูล 
และระบบติดตามประเมินผลรวมทั ้งส ง เสริมการศึกษาวิ จัยเพื่อสร้างระบ  บบริหารจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพ 

กำรบริหำรจัดกำรแผนพัฒนำฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู่กำรปฏิบัติ 
การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สู การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ ให้ความส าคัญกับ 

การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เป็นกรอบทิศทางหลัก และแปลงสู การ 
ปฏิบัติในระดับต างๆ ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม และกระจายการพัฒนาลงสู พื้นท่ี โดยยึดหลักการ 
พัฒนาพื้นท่ีภารกิจ และการมีส วนร วม ให้จังหวัดเป็นพื้นท่ีด าเนินการขับเคล่ือนการพัฒนา และเป็นจุด 
เช่ือมโยงการพัฒนาจากระดับชุมชนสู ประเทศและประเทศสู ชุมชน เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเคร ื องมือหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาในทุกภาคส วนท้ัง 
ระดับพื้นท่ี ท้องถิ่น และชุมชนใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ 
เอกชน และส่ือมวลชนอย างบูรณาการให้การขับเคล่ือนเกิดประสิทธิภาพด้วยกระบวนการสร้างเครือข าย 
หรือคลัสเตอร์ท่ีตอบสนองต อการแก้ปัญหาและการพัฒนาศ ักยภาพของพืน้ท่ี โดยมีแนวทางส าคัญ ดังนี ้

1. การสร้างความร ู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร วมในการ 
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ไปสู การปฏิบัติ โดยจัดท าแนวทางการส่ือสารประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาค 
ส วนตระหนักและยอมรับแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองในเปูาประสงค์และ 
แนวทางของแผนพัฒนาฯ   ฉบับท่ี   11  และผลักดันให้ภาคการเมืองน าประเด็นการพัฒนาส าคัญไป 
ผสมผสานในการจัดท านโยบาย รวมทั้งจัดท าคู มือการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เผยแพร ให้ภาคีการ 
พัฒนารับรู้และน าไปปฏิบัติ 

2. การสร้างความเช่ือมโยงระหว างแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 นโยบายรัฐบาล แผนการบริหาร 
ราชการแผ นดิน   และแผนระดับอื่นๆ   โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์ของ 
แผนพัฒนาฯฉบับท่ี 11 ท่ีเสนอต อสาธารณะอย างชัดเจน    บูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยงกัน และจัดท าเป็นแผนการลงทุนหรือแผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการ 
พัฒนาในหลายมิติเช่ือมโยงแนวคิดพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์ ประเด็นพัฒนาส าคัญ และแผนพัฒนาเฉพาะด้าน 
ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 เข้ากับนโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการแผ นดิน และแผน
ระดับ ต างๆ จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส วนร วม โดยบูรณาการสาระส าคัญของ
แผนพัฒนา ฯ ฉบับท่ี  11 และการจัดสรรงบประมาณท่ีสอดคล้องกัน รวมถึงก าหนดแนวทางจัดสรร
งบประมาณ สนับสนุนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ มจังหวัด และแผนท้องถิ่นภายใต้แนวทางการพัฒนาภาค
ท่ีเช่ือมโยงกับ แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี  11  ตลอดจนผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญ
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ 

3. การสร้างสภาพแวดล ้อมให้เอ ื้อต อการขับเคล่ือนแผนของภาคีการพฒันาต  างๆ น าการวิจัยเป็น 
เคร ื องมือในการขับเคล่ือนการพัฒนา  ปรับปรุงกฎหมายต างๆ  ให้เอื้อต อการขับเคล่ือนการพัฒนาน า 
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เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่ือสาร จัดท าฐานข้อมูลท่ีภาคส วนต างๆ เข้าถึงและใช้ 
ประโยชน์ได้ง าย รวมท้ังสร้างช องทางให้ประชาสังคมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร วมกิจกรรมการ 
พัฒนา 

4. การเพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคล่ือนแผนฯ ท่ีชัดเจน สามารถขับเคล่ือน 
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 ในระดับประเทศและระดับพื้นท่ีได้อย างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้เช่ือมโยง 
คณะกรรมการระดับชาติท่ี 
มีอยู น าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 มาเป็นกรอบด    าเนินงานอย างเป็นรูปธรรมให้จังหวัดเป็นจุด
ประสานการ     พัฒนาระดับพ้ืนที่ รวมทั้งประสานและผลักดันกลไกนอกภาครัฐมีส วนร วม
ขับเคล่ือนแผนฯ มากขึ้น 

5. การเสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส วนให้สามารถขับเคล่ือนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ได้อย าง 
มีประสิทธิภาพ อาทิ พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทส าคัญในกระบวนการพัฒนา สร้างความ 
เข้มแข็งของชุมชนให้พร้อมรองรับกับความเปล่ียนแปลง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส วน 
ท้องถิ่นทุกรูปแบบ ผลักดันให้สถาบันการศึกษาในพื้นท่ีเข้าร วมพัฒนาชุมชนให้มากขึ ้น สนับสนุนให ้
ภาคเอกชนมีบทบาทน าในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี  และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นผู้น า 
การเปล่ียนแปลง 

6. การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ โดยติดตามความก้าวหน้า ประเมินผลส าเร็จ 
และผลกระทบของการด าเนินงานอย างต อเนื่องตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์และผลการพัฒนาใน 
ภาพรวม พัฒนากลไกการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ ท้ังการติดตามประเมินผลการ 
บริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ สู การปฏิบัติในภาพรวม การติดตามประเมินผลการพัฒนาระดับ 
พื้นท่ี และการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง โดยสนับสนุนให้ภาคประชาชนรวมกลุ มติดตาม 
ความก้าวหน้าตรวจสอบความโปร งใสและความส าเร็จของโครงการต างๆ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ให้เช่ือมโยงเป็นเครือข ายในทุกระดับ ท้ังฐานข้อมูลระดับภาพรวมและระดับพื้นท่ี 

 
กำรพัฒนำตำมนโยบำยของรัฐบำล 
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห งชาติ (คสช.) กล าวในรายการ "คืน 

ความสุขให้คนในชาติ"ออกอากาศทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห งประเทศไทย ว า ส าหรับวิสัยทัศน์ 
คสช. ได้ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติฉบับท่ี 11 คือสังคมจะต้องอยู ร วมกันอย าง 
มีความสุข ความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต อการเปล่ียนแปลง 

ยุทธศำสตร์หลักท่ี คสช. ยึดถือเปน็แนวทำงในปจัจุบัน มีทั้งหมด 9 ด้ำนดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2. ยุทธศาสตร์การพฒันาคนสู สังคมแห งการเรียนรูต้ลอดชีวิตอย างยั่งยนื 
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
4.     ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู การเติบโตอย างมีคุณภาและยั่งยืน 
5. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงในภูมิภาค เพ ื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม 
6.    ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพย์ยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย างยั่งยืน 
7. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงเปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจ เพื่อให้เกิด 

ประโยชน์ต อประชาชนในการใช้บริการอย างแท้จริง 
8. ยุทธศาสตร์การปรับปรุงระบบโทรคมนาคมเทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงอย างยั่งยืน 

ในอนาคตให้ทัดเทียมในอาเซียนและประชาคมโลก 
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9. ยุทธศาสตร์การปูองกนัและปราบปรามการทุจรติคอร ัปช่ันอย างยิง่ยืน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศตำมแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 
2555-2559) 

1. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
1.1 การสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยควบคู กับการเสริมสร้าง 

ขีดความสามารถในการจัดการความเส่ียงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก ตนเอง 
1.2 การจัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก 

และสร้างการมีส วนร วมในกระบวนการตัดสินใจในการพฒันาประเทศ 
1.3     การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส วนสามารถเพ่ิมทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส วนร วมใน 

เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย างมีค ุณค าและศักด ิ์ศรี 
1.4     การสานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค าร วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของ  
สังคม และเสริมสร้างการบริหารราชการแผ นดินท่ีมีประสิทธิภาพ โปร งใส มีระบบตรวจสอบและ 

การรับผิดชอบท่ีรัดกุม 
2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ตลอดชีวิตอยำ่งยั่งยืน 
2.1    การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม 
2.2 การพฒันาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต อการเปล่ียนแปลง 
2.3 การส งเสรมิการลดปัจจัยเส่ียงด้านสุขภาพอย างเป็นองค์รวม 
2.4 การส งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
2.5 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม 
3. ยุทธศำสตร์ควำมเข้มแข็งภำคเกษตร ควำมม่ันคงของอำหำรและพลูังงำน 
3.1     การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
3.2 การเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร 
3.3 การสร้างมูลค าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห วงโซ การผลิต 
3.4 การสร้างความมัน่คงในอาชีพและรายได้ให้แก เกษตรกร 
3.5     การสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือนและชุมชน 
3.6     การสร้างความมั่นคงด้านพลังงานชีวภาพเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความเข้มแข็ง 

ภาคเกษตร 
3.7     การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน 
4.     ยุทธศำสตร์กำรปรับโครงสร้ำงเศรษฐกิจสู่กำรเติบโตอย่ำงมีคุณภำพและยั่งยืน 
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู การพฒันาท่ีมีคุณภาพและยัง่ยืน 
4.2 การพฒันาวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
4.3 การพฒันาขีดความสามารถในการแข งขนัท่ีมีประส ิทธิภาพ เท าเทียม และเป็นธรรม 
4.4   การบริหารจัดการเศรษฐกิจส วนรวมอย างมีเสถียรภาพ 
5. ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภำคเพื่อควำมม่ันคงทำงเศรษฐกิจ 

และสังคม 
5.1     การพัฒนาความเช่ือมโยงด้านการขนส งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร วมมือในอนุ 

ภูมิภาคต าง ๆ  
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5.2     การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขันระดับอนุภูมิภาค 
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู ประชาคมอาเซียน 
5.4 การเข้าร วมเป็นภาคีความร วมมือระหว างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทท่ีสร้างสรรค์ 

เป็นทางเลือกในการดาเนนินโยบายระหว างประเทศในเวทีโลก 
5.5 การสร้างความเป็นหุ้นส วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  การ 

เคล่ือน ย้ายแรงงาน และการส งเสริมแรงงานไทยในต างประเทศ 
5.6 การมีส วนร วมอย างส าคัญในการสร้างสังคมนานาชาติท่ีมีคุณภาพชีวิต ปูองกันภัยจากการ 

ก อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และการแพร ระบาดของโรคภัย 
5.7 การเสริมสร้างความร วมมือท่ีดีระหว างประเทศในการสนับสนุนการเจริญเติบโตทาง 

เศรษฐกิจอย างม ี จริยธรรมและไม ส งผลกระทบต อส่ิงแวดล้อม พร้อมท้ังเปิดรับความร วมมือกับองค์กร 
ระหว างประเทศท่ีไม แสวงหากาไร 

5.8 การเร งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีท่ีมีผลบังคับใช้แล้ว 
5.9 การส งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการลงทุน และการประกอบธุรกิจในเอเชีย รวมทั้งเป็น 

ฐานความร วมม ือในการพฒันาภูมภิาค 
5.10 การปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ ต้ังแต ระดับ 

ชุมชนท้องถิ่น 
6.    ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงยั่งยืน 
6.1 การอนุรกัษ ์ฟื้นฟ ูและสร้างความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
6.2 การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและขับเคลื  อนประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสู  การเป็น 

เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต  าและเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
6.3     การยกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

เพ ื่อให้สังคมมีภูมิค ุ้มกัน 
6.4 การเตรยีมความพร้อมรองรบักับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
6.5 การสร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านส่ิงแวดล้อมและวิกฤตจากการเปล่ียนแปลง 

สภาพภูมิอากาศ 
6.6 การเพ่ิมบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความตกลงและ 

พันธกรณีด้านส่ิงแวดล้อมระหว างประเทศ 
6.7 การควบคุมและลดมลพิษ 
6.8 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพ 

โปร งใสและเป็นธรรมอย างบูรณาการ 
7. ยุทธศาสตร์ในการ เปล่ียนแปลงโครงสร้างการบริหารงานของรัฐวิสากิจให้เปิดประโยชน์กับ 

ประชาชนในการใช้บร ิการอย างท่ัวถึง 
8. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม      เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความมั่นคงและ 

ยั่งยืนในอนาคตให้ทัดเทียมอาเซียนและประชาชาคมโลก 
9. ยุทธศาสตร์ในการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต คอร์รัปช่ันอย างยัง่ยนื 

 
ปัญหำของคนไทยท่ีต้องพัฒนำอย่ำงเร่งด่วน กำรก ำหนดค่ำนิยมหลักของคนไทยให้ชัดเจนขึ้น 

เพือ่สร้ำงสรรคป์ระเทศไทยให้เข้มแข็ง 12 ข้อ ดังนี ้
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1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์สามสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
2. ซื่อสัตย ์เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในส่ิงท่ีดีงามเพ ื่อส วนรวม 
3. กตัญญูต อพ  อ แม  ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย ์
4. ใฝุหาความรู้หมั่นศึกษาเล าเรียนท้ังทางตรงและทางอ้อม 
5. รักษาวฒันธรรมไทยอย างดีงาม 
6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต อผู้อื่นและเผ่ือแผ แบ งปัน 
7. เข้าใจ เรียนรูก้ารเป็นประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์เป็นประมุขท่ีถูกต ้อง 
8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ  
9. มีสติ รู้คิด รู้ท า รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู หัว 
10.  รู้จักด ารงตนโดยใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ

พระ เจ้าอยู หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ ายและขยายกิจการเมื่อมี
ความ     พร้อมโดยมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

11. ความเข้มแข็งท้ังร ายกายและในจิตใจ ไม ยอมแพ้ต ออ านาจฝุายต  าหรือกิเลศ มีความ
ละอาย เกรงกลัวต อบาปตามหลักศาสนา 

12. ค านึงถึงผลประโยชน์ส วนรวม และต อชาติมากกว าผลประโยชน์ของตัวเอง 
 
แผนพัฒนำกลุู่มจังหวัดภำคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่ำง  1  (นครรำชสีมำ  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์ 
สุรินทร)์ ระยะ 4 ป ี พ.ศ.2557 - 2560 (ฉบับทบทวน) 

1.ต าแหน งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 
1. เป็นผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล งผลิตพลังงานทดแทนท่ีส าคัญ 
4. เป็นแหล งอารยธรรมขอมและท องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
5. เป็นประตูอีสาณพัฒนาระบบ Logistic และการกระจายส ินค้าในภาค 

2.วิสัยทัศน์ (Vision) 
“ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ ท องเท่ียวอารยธรรมขอม การค้าชายแดนและโลจี 

สติกส ์” 

3.พันธกิจ (Mission) 
1.ส งเสริมการผลิตและแปรร ูปข้าวหอมมะลิเพ ื่อส งออก 
2.ส งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส     าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน 
3.ส งเสริมการเล้ียงโคเนื ้อและกระบ ือและแปรรูปเช ิงคุณภาพ 
4.ส งเสริมศักยภาพการนผลิตและการตลาดผลิตภ ัณฑ์ไหม 
5.ส งเสริมการท องเทียวและการค้าชายแดน 
6.ส งเสริมระบบโลจีสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
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4.เปูาประสงค์รวม (Goal) 
1.มูลค าผลิตภัณฑ ์ข้าวหอมมะลิของกลุ มจังหวัดเพิม่สูงขึ้น 
2.ผลิตภาพและคุณภาพผลิตภัณฑ์มันส าปะหลังเพิ่มสูงขึ้น 
3.ผลิตภัณฑ์โคเนื้อและกระบ ือ คุณภาพได้รับการยอมรับจากตลาด 
4.ศูนย์กลางการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหมระดับอาเซียน 
5.แหล งท  องเทียวอารยธรรมขอมได้รับความสนใจจากตลาดการท  องเทียว 
6.ระบบ Logistic ท่ีได้มาตรฐานสามารถรองรับการขนส  งและการกระจายสินค้าได้อย  างม ี

ประสิทธิภาพ 

5.ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic lssues) 1.เพ่ิมขีดความสามารถในการแข งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหารเข้าสู ครัวโลก 
2.ยกระดับการบริหารนครชัยบุรินทร์ ด้านการท องเท่ียว ผลิตภัณฑ ์ และการค้าชายแดน 
3.พัฒนาระบบโลจีสติกส์ ส ู ภมิภาคและอาเซยีน 

 
6.กลยุทธ์ (Strategy) 

1.การพัฒนาสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัย 
1)ส งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
2)เพ ิ่มศักยภาพการผลิตมันส    าปะหลังเพ ื่อผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
3)ส งเริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาดโคเนื้อและกระบือ คุณภาพสุง 

2.การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมท่ีมีคุณภาพ 
1)เสริมสร้างองค์ความรู้ผล ิตภัณฑ ์ไหมสู  การแข  งขัน 
2)ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมไห้ได้มาตรฐาน 
3)เพิ่มขีดความสามารถในกรแข งขันด้านการตลาด 

3.การพัฒนาศักยภาพการท องเท่ียว ได้แก   การท องเท่ียวอารยธรรมขอม และการท องเท่ียวใน 
รูปแบบอื่นทุกรูปแบบ 

1)การพัฒนาและฟื้นฟูแหล งท องเท่ียวให้เกิดความยังยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
2)การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและส่ิงอ    านวยความสะดวกเพ่ือการท องเทีย่ว 
3)พัฒนาบุคลากรการท องเท่ียว 
4)ส งเสริมการตลอดและการประชาสัมพันธ์ 
5)การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท องเท่ียว 

4.การพัฒนาการค้าชายแดน 
1)การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ  งอ านวยความสะดวก 

 
2)การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านสินค้าและบริการ 
3)การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านบุคลากร 
4)การพัฒนาการค้าชายแดน ด้านระเบียบและกฎหมาย 

5.การพัฒนาระบบโลจีสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 
1)พัฒนาและเช่ือมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส งในกลุ มจังหวัดและไปสู  
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ภูมิภาคอินโดจีน 

ลงทุน 

 
2)พัฒนาส  องอ     านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจีสติกส์การค้าการ 
 
3)พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจีสติกส์ การค้าและการ 

ลงทุน เพ ิ่มขีดความสามารถในการแข  งขัน 
4)พัฒนาฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจีสติกส์ การค้าและการลงทุนท่ีมี 

ประสิทธิภาพ 
 

จุดเน้นทางยุทศาสตร์ (Strategic Positioning) ตาม
แผนพัฒนากลุ มจงหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล าง 1 

 
 
 
 
 

จังหวัดนครราชสีมา 
-โลจีสติกส์,-ท องเท่ียวสีเขียว/อารยธรรม 

ขอมอุตสาหกรรมการเกษตร, อาหาร 
ปลอดภัยพลังงานสะอาด , การศึกษาและ 
สาธารณสุขแหล งทรัพยากรธรรมชาติ ,กอง 

ก าลังเสริมความมั่นคงทางทหาร 
 
 

-โลจีสติกส์ 
-ท องเท่ียวอารยธรรมขอม 
-อุตสาหกรรมเกษตร 

จังหวัดชัยภูมิ 
-เกษตรก้าวหน้ายงัยื่น 
-ท องเทียวเชิงนิเวศ 
-ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมี 

คุณภาพ 
 
 
 

-เกษตร 
-ท องเท่ียว 

 
 
 

กลุ่มจังหวัดภำคตะวูันออกเฉูียงเหนือตอนล่ำง 1 
ข้ำวหอมมะลูิ,-มันส ำปะหลัง,ไหม ท่องเที่ยวอำรย

ธรรม,-กำรค้ำชำยแดน,-โลจีสติกส์ 
 
 
 
 
 

-ท องเท่ียวอารยธรรม 
-เกษตร 
-การค้าชายแดน 

-ข้าวหอมมะลิ 
-ไหม 
-ท องเท่ียว (ช้าง) 
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จังหวัดบุรีรัมย์ ท องเทียวอารย
ธรรมขอม ,เกษตร ปลอดภัย, -

OTOP,-การค้าชายแดน 

จังหวัดสุรินทร์ ข้าว
หอมมะลิ –ไหม, 
ท องเท่ียว(ช้าง) 

 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์จำกกำรประชุมโครงกำร 
ทบทวนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ (พ.ศ 2560- 
2562) 
1. วิสัยทัศน์(vision) 

“บุรีรัมย์แห งเม ืองกีฬา ทรัพยากรท องเท่ียวล้ าค า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื สู พื้นฐานคุณภาพ 
ชีวิตท่ีดี ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพยีง” 

 
2. พันธกิจ (Mission) 

1. การพฒันาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด ารงชีวิต มีคุณธรรมและมี 
ความสุข 

2. การส งเสริมและพัฒนาการท องเท่ียว และกาให้มีคุณภาพและมีมาฐานระดับสากล 
3. การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและท่ัวถึง 
4. การส งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู ความยั่งยืน 
5. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อมและระบบนิเวศอย างยั่งยืน 
6. การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โดยค านึ

งถึง การมีส วนร วมของประชาชน 
7. การส งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 

3. ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategic issues) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategic issues) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ี 1 เมืองน่ำอยู่
คุณภำพชีวิตท่ีดี 
เป้าประสงค์ (Goals) 
1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีม ีภูมิคุ้มก ันทางสังคมท่ีเข ้มแข ็งพึง่พาตนเองได้ 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย างท่ัวถึงและมีค ุณภาพ 
3. ประชาชนมีความมัน่คงและสังคมมีความสงบเรียบร ้อย 
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กลยุทธ ์(strategy) 
1. ส งเสริมและบูรณาการ การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม แบบองค์รวม 
2. สร้างค านิยม จิตส านึกและพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก เยาวชน 
และ ประชาชน 
3. สนับสนุนและส งเสริมการพฒันาสถาบนัครอบครวั 
4. ส งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ ม เด็ก เยาวชน สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
5. ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการทุจริตและคอรัปช่ัน 
6. สร้างความมัน่คงในอาช ีพและรายได้ 
7. ส งเสริมและแกไ้ขป ัญหาด้านสาธารณสุขเพ ื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีและมีพลานามัยท่ี 
สมบูรณ์ 
8. ส งเสริมการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
9. เสริมสร้างความสงบเรียนร้อยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategic issues) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ี 2 กำรพัฒนำกำร
ท่องเท่ียวและกีฬา เปำ้ประสงค ์(Goals) 
1. ยกระดับการพัฒนาการท องเท่ียว 
2. ศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพ ิ่มข้ึน 
3. พัฒนาและฟ ื้นฟูการท  องเทีย่ว     รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมได้อย างยั่งยืน 
4. ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 
กลยุทธ ์(strategy) 
1. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานการเช่ือมโยงด้านการท องเท่ียว 
2. ส งเสริมการค้า การลงทุนและการท องเท่ียว 
3. อนุรักษ ์ฟ ื้นฟ ู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วิถีชีวิตภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการท องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม 
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการบริการเพื่อรองรบัการท องเท่ียว 
5. ส งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพ่ือความ 

สมดุลทางธรรมชาติอย างยั่งยืนและเพื่อการท องเท่ียวเชิงนิเวศ 
6. ส งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และผลิตภัณฑ ์ชุมชน 
7. ส งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลิศด้านการกีฬาสู การพัฒนาอาชีพ 
ตัวชูี้วัด 
1. ระดับความส    าเร็จชองการพัฒนาคุณภาพด้านการท องเทีย่วของจังหวัด 
2. ร้อยละของจ    านวนแห งท องเที่ยวทีไ่ด้รับการเผยแพร ประชาสัมพันธ์ 
3. ร้อยละท่ีเพ ิ่มข้ึนของรายได้จากการท  องเท่ียว 
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4. มีศูนย์ข้อมูลการค้าการลงทุนและการท องเท่ียว 
5. จ านวนภูมิปัญญาท้องถิน่ท่ีได ้รับการเผยแพร  และประชาสัมพนัธ์ท่ีเพ ิ่มข้ึน 
6. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 
7. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค าการจ าหน ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 
8. ระดับความส    าเร็จในการพัฒนาและส งเสริมการท องเทีย่วเชิงนิเวศ 
9. ระดับความส าเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย างต อเนื่อง 
10. ระดับความส าเร็จในการส งเสริมด้านกีฬาแก เยาวชนและประชาชนทุกระดับ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ประเด็น
ยุทธศำสตร์ 3 
การพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

 

เป้าประสงค์ (Goals) สังคมเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมมีความมั่นคง กลยุทธ์ (strategy) 
1. พัฒนาและส งเสร ิมการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพในการเพ่ิมมูลค าสินค้น    

เกษตรกรรม 
2. เพ่ิมพูนทักษะการพัฒนาด้านอาชีพด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมในระดับครัวเรือนและ 

ชุมชน 
3. สร้างมูลค าสินเพิ่มให้แก สินค้าเกษตรกรรม 
4. ส งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
5. พัฒนาระบบน้ าและแหล งน้ าเพื่อการเกษตรกรรม อุปโภคและบริโภค 
6. พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรครบวงจร 
ตัวชูี้วัด 
1. ระดับความส าเร็จในการส งเสริมและพัฒนาการท าเกษตรอินทรีย์และอินทรีย์ชีวภาพ 
2. ร้อยละของจ    านวนสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนาและแปรรูปสินค้า 
3. ร้อยละของจ     านวนสินค้าเกษตรทีไ่ด้รับการพัฒนาให้มีความปลอดภัยและมาตรฐาน 
4. จ านวนตลาดกลางสินค้าชุมชน 
5. จ   านวนกลุ มอาชีพที่ได้รับการเพ่ิมพูนทักษะอาชีพด้านต างๆ 
6. ร้อยละของเกษตรกรท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
7. จ านวนแหล งน้ าท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนา 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategic issues) ประเด็น
ยุทธศำสตร์ ท่ี 4 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงและ
ควำมสงบเรียบร้อย เปำ้ประสงค ์(Goals) 
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1. ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2. มีความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศเพ ื่อนบ้าน 
3. สังคมเกิดความสมานฉันท์ ประชาชนอยู ดีมีสุข 
4. ประชาชนผู้อาศัยตามแนวชายแดนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กลยุทธ ์(strategy) 
1. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน 
2. เสริมสร้างความมัน่คงและพ ัฒนาความร วมมอืกับประเทศเพ ื่อนบ้านตามแนวชายแดน 
3. การส งเสริมส านึกในอุดมการณ์รักชาติและหน้าท่ีของพลเมืองไทย เพื่อความสมานฉันท์ของ 

คนในชาติ 
4. ปูองกันและแก้ไขปัญหาของยาเสพติดการทุจริตคอรัปช่ัน 
5. จัดท    าแผนพัฒนาท้องถิ่นร วมกับชุมชน/หมู บ้านและหน วยงานอื่น 
6. พัฒนาระบบคมนาคมขนส งสาธารณูปโภค และโครงสร้างระบบผังเม ือง เพื่อรองรับการ 

ขยายตัวของประชากรให้ได้มาตรฐาน ท่ัวถึงและเป็นธรรม 
ตัวชูี้วัด 
1. ร้อยละท่ีเพิ่มขึ้นของมูลค าการค้าชายแดน 
2. ร้อยละของการแก ้ปัญหาทางสังคม 
3. ร้อยละขององค์กรปกครองส วนท้องถิน่ท่ีได้รับการส งเสริมให้มีการวางผังเมืองท่ีมีมาตรฐาน 

ประเด็นยุทธศำสตร์ (strategic issues) 
ประเด็นยุทธศำสตร์ ท่ี 5 กำรพัฒนำขีด
สมรรถนะองค์กร เป้ำประสงค ์(Goals) 
1. บุคลากรในองค ์กรมีข ีดสมรรถมะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน วยงาน 
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
กลยุทธ ์(strategy) 
1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ส งเสริมการพัฒนาของ 

องค ์กรปกครองส วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจ ิตส านึกต อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 
4. ส งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลัดธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ตัวชูี้วัด 
1. ร้อยละของการบริการท่ีสามารถลดขั้นตอนและยะเวลาให้บริการ 
2. ร้อยละของบุคลากรท่ีมีส วนร วมในกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
3. ร้อยละของงานบริการที่ได้จัดท    ามาตรฐานหรือคู ม ือการให้บริการ 
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4. ร้อยละของบุคลากรที่ผ านระดับของขีดสมรรถนะที่ส วนราชการก    าหนด 
5. ร้อยละของความครอบคลุม ถ ูกต้อง และทันสมัยของฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนยุทธศาสตร์ 
6. ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนาขีดสมรรถนะตามแผนพัฒนาบุคลากร 
7.  ร้อยละของงานท่ีบริหารจัดการอย างมีธรรมาภิบาล 

 
กำรพัฒนำตำมนโยบำยของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนคู 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส วนต าบลบ้านคูโดยยึดหลัก 4 ประการ คือ ความซื่อสัตย์ 

สุจริต ความโปร งใส ความเป็นธรรม ความประหยัด ความมีประสิทธิภาพในการท างาน และได้ก าหนด 
นโยบายในการบริหารงานองค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู ดังนี ้

๑. นโยบำยกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 
เป้าหมายการพัฒนาคือ เตรียมความพร้อมเพื่อรับรองการขยายตัวของชุมชนการลงทุน  

ประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และการท องเท่ียว การเกษตร โดยจะด าเนินการปรับปรุง 
เส้นทางคมนาคม ถนนสายหลักให้ได้มาตรฐานและปรับปรุงถนนสายรองและซอยต าง  ๆ ให้สามารถ 
เช่ือมโยงถงึกนัได้และใช้การโดยสะดวก ก อสร้างและปรับปรุงระบบระบายน้ าให้ควบคู ไปกับการปรับปรุง 
ถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนในหมู  บ้านในเขตองค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู เพื่อให้สามารถ 
ระบายน้ าได้อย างรวดเร็ว ปูองกันการเกิดน้ าท วม ติดต้ังและขยายเขตไฟฟูาสาธารณะให้ท้องถิ่นทุกชุมชน 
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และผู้ท่ีได้รับเส้นทางสัญจรไปมา ปรับปรุง 
สาธารณูปโภคท่ีอยู  ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส วนต าบลให้เพียงพอต อความต้องการของ 
ประชาชน 

 
๒.  นโยบำยเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
เป้าหมายการพัฒนา คือ ให้ประชาชนมีการรวมตัวกัน เพื่อเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการประกอบ 

อาชีพตลอดจนเทคโนโลยีวิชาการต าง ๆ เพื่อปรับปรุงและแปรรูปผลผลิต รวมทั ้งเพิ่มมูลค าสินค้าซึ  ง 
ก อให้เกิดการผลิตการบริการ การหมุนเวียนของเงิน และการสร้างงาน ตามแนวทาง “เศรษฐกิจพิเพียง” 
โดยสามารถพึ่งตนเองและด างอยู  อย างมั  นคง และมั  งคั  งถึงแม้จะมีการเปลี  ยนแปลงจากภายนอกและ 
ภายใน  องค์การบริหารส วนต าบลจะด าเนินการเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ มอาชีพ 
และกลุ มอาชีพและสนับสนนุการจ าหน ายสินค้า 

 
๓. นโยบำยพัฒนำคุณภำพชีวิตและคุณค่ำทำงสงัคม 
เป้าหมายของการพัฒนา คือให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถสืบ 

สานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มีศาสนาเป็นเครื  องชี ้น า ชุมชนและสังคม ตลอดจนจัดการระบบ 
การศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนา และเหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น สามารถดูแลตัวเองในขั ้นพื้นฐาน 
และได้รับบริการด้านสวัสดิการสังคม สาธารณสุขอย างท่ัวถึงและเท าเทียมกัน คนในสังคมจะต้องมีความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน องค์การบริหารส วนต าบล และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต 
องค์การบริหารส วนต าบล ให้มีชีวิตให้มีความเป็นอยู  ท่ีดีขึ ้น มีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ       บริหารความรู้ด้านสาธารสุขแก ประชาชนสนับสนุนและส งส งเสริมให้ประชาชนมี 
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โอกาส ออกก าลังกาย โดยการเล นกีฬาเพ ื่อเสริมสร้างสวัสดิการสังคมแก เด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้ 
พิการอย างท่ัวถงึและเท าเทียมกนั อาจจะขยายและปรับปรุงการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอแก  
ความต้องการ มีสติปัญญาและทัศนคติท่ีดีงาม และมีคุณธรรม ฟื้นฟูและส งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้อยู สืบไป รักษาความสงบเรียบร้อย ส งเสริมและ 
สนับสนุนการปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตองค์การบริหาร 
ส วนต     าบลตลอดจนปูองกันปัญหาอาชญากรรมและระงับการเกิดอ ัคคีภัยและภัยธรรมชาติ 

 
๔. นโยบำยบริหำรจัดกำรทรูัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดลอ้ม 
เป้าหมายพัฒนา คือ จัดการให้เป็นเมืองน าอยู ปราศจากมลพิษ มีล าคลองใสสะอาด ชุมชน สังคม 

มีส วนร วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส วนต าบลจะส งเสริมการมี 
ส วนร วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ  งแวดล้อมอย างมีประสิทธิภาพ มุ  งส งเสริมและ 
รักษาสภาพแวดล้อม ให้สวยงาม น าอยู  น าอาศัยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รักษาความสะอาด ของ 
ถนนหรือทางเดินและจัดการขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูลและน้ าเสียตามสุขาภิบาลอย างต อเนื่องและเป็นธรรม 

 
๕. นโยบำยด้ำนกำรบริหำรจัดกำร และกำรบริกำรประชำชน 
เป้าหมายของการพฒันา คือให้ประชาชนมีส วนร วมในการพัฒนาท้องถิ่น และมีส วนร วมทางการ 

เมืองอย างต อเนือ่งทุกขัน้ตอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภาครัฐอย างมีศักยภาพ องค์การ 
บริหารส วนต าบล จะบริหารจัดการพื้นฐาน การบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี โดยเฉพาะตามหล ักธรรมาภิ 
บาล และพัฒนางานขององค์การบริหารส วนต าบลให้สามารถบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นธรรม ส งเสริมการมีส วนร วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ 
และการเสริมสร้าง และพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส วนต าบลให้มีความรู ้คว ามสามารถในการ 
ปฏิบัติงานอย างมีประสิทธิภาพ 



 

 
 
 

3.2 ปัจจัยและสถำนกำรณ์กำรเปลีย่นแปลงท่ีมูีผลต่อกำรพูัฒนำ 
 

ผลการวเิคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชน 
 
 
 

ช่ือปืัญหา ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย, พื้นที ่

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1. ปัญหาดา้นโครงสร้าง
พิืิ้นฐาน 
1.1 การคมนาคมไม่สะดวก 

 
 
 
 
 
1.2 คุณภาพน ้ าประปาที่
ใช ้ยงัไม่เพยีงพอ  ราษฎร
บาง หมู่บา้นยงัไม่มี
น ้ าประปาใช ้อยา่งพอเพยีง
เทิ่าที่ควร 

 
1.1 ถนนในหมู่บา้นบางสายจะเป็นถนนด น
ลง ลูกรัง   ห นคลุก   เม่ือฝนตกท าใหถ้นน
เป็นหลุม เป็นบ่อท าให้การสัญจรไปมาไม่
สะดวกอีกทัิ ้ ง สภาพผ วจราจรค่อนขา้ง
แคบ       ท าให้เป็น อุปสรรคต่อการสญัจร 

 
1.2      น ้ าประปาที่ราษฎรในแต่ละหมู่ใชย้งั
มี ความสะอาดไม่เพียงพอ ส าหรับ
ผูิ้บร โภคบาง หมูิ่บา้นยงัไม่มีน ้ าเพื่อการ
อุปโภคและบร โภค อยา่งพอเพยีงเท่าทีค่วร 

 
1.1 ทุกหมู่บา้น 

 
 
 
 
 
1.2 จ านวน 15 แห่ง 
- ประปาหมู่บา้น 
15 แห่ง 

 
1.1 หากเม่ือเราสามารถด าเน นการก่อสร้าง ยกระดบัถนนขยายผ ว 
จราจรให้สูงพน้จากน ้าท่วม ท าให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ เรา
สามารถ ด าเน นการก่อสร้างถนน คสล. หรือลาดยางไดทุ้กสาย   
ซ่ึงจะท าให้ เราไม่ตอ้งท าโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ห นคลุก     
ให้ส ้นเปลือง งบประมาณหรือซิ้ าซอ้นกบัหน่วยงานอ่ืนอีก 

 
1.2     จะขอให้หน่วยงานในสังกดักรมทรัพยากรน ้าและส 
านักงาน ทรัพยากรน ้ าบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพ
น ้ าประปาทุก แห่งในเขตพื้นที่  อบต. และจะด าเน นการต ดตั้งถงั
กรองน ้ าส าหรับจุด ที่จะตอ้งปรับปรุงแกไ้ข     และด าเน นการ
ก่อสร้างระบบประปาให้ ราษฎรมีน ้ าประปาใชทุ้กหมู่บา้นอยา่ง
พอเพิยีงเท่าทีค่วร 



~ - 24 - ~ 
 

 

 

 

ช่ือปืัญหา ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย, พื้นที ่

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
1.3 ไม่มีไฟทางสาธารณะ 

 

 

 

 
 

2. ปัญหาดา้นเศรษฐก จ 
2.1 ภาวะภยัแลง้ท าให ้
ผลผล ตทางการเกษตร 
เสียหายหรือไม่สามารถ
ท า การเกษตรได ้

 
 

2.2 ราษฎรวา่งงาน ไม่
มิ ีงานท า 

1.3 บร เวณทางสญัจรหลายแห่งในหมู่บา้น ไม่
มิ ีไฟทางสาธารณะท าใหอ้าจเป็นอนัตราย
ต่อชีว ต และทรัพยส์ นของราษฎรผูใ้ชเ้สน้ทาง 
ไม่วา่จะ เป็นการเส่ียงต่อการเก ดอุบตั เหตุบน
ทอ้งถนน หรือการโจรกรรมอาชญากรรมต่าง 
ๆ 

 
 

2.1 ในช่วงฤดูแลง้ ในช่วงเดือนมกราคม ถึง 
เดือนเมษายน ราษฎรในพื้นที่ต  าบลบา้นคู
ไดรั้บ ผลกระทบเน่ืองจากพื้นทีจ่ะแหง้แลง้ท า
ให้ เกษตรกรไม่สามารถท าการเกษตรและ
ราษฎร จะวา่งงานในช่วงทีไ่ม่สามารถท า
การเกษตรได ้

 

2.2 เน่ืองจากในช่วงแลง้ ราษฎรไม่สามารถ
ท า นาได ้ เน่ืองจากภาวะภยัแลง้ ท าใหร้าษฎร
ขาด รายได ้

1.3 บร เวณชุมชน
ทาง สญัจรภายใน
หมู่บา้น จุดส าคญั ๆ 
ทุกหมู่บา้น 

 

 

 
 

2.1 ทุกหมู่บา้น/ราษฎรที ่
เป็นเกษตรกรในทกุ
พิืิ้นที่ใน เขต อบต. 

 

 
 

2.2 ทุกหมู่บา้นใน
กลุ่ม ชาวนาและ
เกษตรกร 

1.3 ตอ้งประสานหน่วยงานที่รับผ ดชอบ คือ การไฟฟูาส่วน
ภูม ภาค ในการดูแลให้ความช่วยเหลือ    โดยอาจจะของบประมาณ
จากไฟฟูา หรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ ่นใหก้ารสนบัสนุน
เพิืิ่อความรวดเร็ว ในการแกไ้ขปัญหา 

 

 
 

2.1 จะด าเน นการขดุลอกคลอง หนองน ้ า ล าหว้ยใหค้ลอบคลุม
ทุก พื้นที่ เพิืิ่อกิักเก็บน ้าไวใ้ชต้ลอดทั้งปี ท าใหร้าษฎร
สามารถเพ ม่ ผลผล ตและรายได ้

 

 
 

2.2 นอกเหนิือจากความพยายามในการขดุลอกคลอง หนองน ้ า 
ล า หว้ยใหค้ลอบคลุมทกุพื้นที ่แนวทางการช่วยเหลิือตาม
สภาพปัญหา ดงักล่าว คือ การจดัใหมี้การฝึกอาชีพ ส่งเสร ม
สนบัสนุนการจดัตั้ง กลุ่มอาชิพีเพิืิ่อเสร มรายไดใ้หิ้กบั
ราษฎรในฤดูวา่งงานทัิ ้งชาวนา เกษตรกรและราษฎรทีม่ ใช่
เกษตรกรดว้ย 
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ช่ือปืัญหา ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย, พื้นที ่

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
3. ปัญหาดา้นสงัคม 
3.1 ปัญหาการจดั
สวสัด การ ใหแ้ก่
ผูด้อ้ยโอกาสในสงัคม ไม่
เพยีงพอ 

 
 

3.2 ราษฎรมีคุณภาพชีว  ิต
ไม่ เพยีงพอ ขาดความรู้ 

 

 

 
 

3.3 ขาดความสามิัคคิ ี
ขาดความร่วมมิือในหมู่
คณะ ในชุมชนท าให้เก ด
เป็นปัญหา ต่อการ
ปฏ บตั งานร่วมกนั ฯลฯ 

 

3.1 ผูสู้งอายมีุมากในชุมชน รวมถึงผู ้
พ การ ผูต้ ดเช้ือเอดส์ฯลฯยงัไม่ไดรั้บความ
ช่วยเหลือ เป็นจ านวนมาก 

 
 

3.2 ราษฎรส่วนใหญ่ มีชีว ตความเป็นอยูิ ่
ใน ระดบักลาง ๆ ซ่ึงยงัมีคิุณภาพชีว ต 
การอยู ่ อาศยัยงัไม่ดิพีอ ขาดความรู้ทีจ่ะมา
พฒันาบา้น พฒันาครอบครัวและพฒันา
สิังคม 

 
 

3.3 การแขิ่งขนั การขดัแยง้กนัในชุมชน 
รวมถึงการเลิือกตั้งท าใหค้นกลุ่มใหญ่ใน
ชุมชน แบ่งพรรคแบ่งพวก ขาดความ
สามคัคิ ี เม่ือ ประกอบก จการหรือการ
ด าเน นงานของรัฐท าให ้ขาดความร่วมมิือ
เป็นปิัญหาติ่อการปฏ บตั  ราชการเป็น
อุปสรรคต่อการพฒันา 

 

3.1 ผูสู้งอาย ุ ผูพ้ การ ผู ้
ต ดเช้ือเอดส์และ 
ผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคมอ่ืน 
ๆ ทุกหมู่บา้น 

 

3.2ราษฎรทุกหมู่บา้น 
 

 

 

 
 

3.3 ผูน้ าชุมชน  
ราษฎร ในหมู่บา้น 

 

3.1 หากเราไดรั้บการจดัสรรงบประมาณเพ  ิิ่มขึ้น
ประชาชนใน ต าบลไดรั้บการช่วยเหลือดา้นสวสัด การ
เพ ม่ขึ้น 

 

 
 

3.2 สร้างเสร มใหร้าษฎรทุกคนทุกครอบครัวมีคุณภาพชีว ตทีดี่ขึ้น 
- การฝึกอบรม 
- การรณรงคิ์ ประชาสมัพนัธ ์
- การใหค้วามรู้ ขอ้มูลข่าวสาร 
- การสร้างจ ตส านึกในการพฒันา 

 

3.3 จดัก จกรรม/โครงการ เพือ่สร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
เพิืิ่อขจดัความขดัแยง้ท่ีกิ่อให้เก ดปัญหาและอิุปสรรคมากมาย
ในการ ปฏ บตั งานภายในชุมชน 
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ช่ือปืัญหา ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย, พื้นที ่

เป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

4. ดา้นการเมิือง การ
บร หาร 
4.1 เจา้หนา้ที่, สมาช ก
อบต. ผูบ้ร หาร อบต. ฯลฯ 
ขาด ทกัษะมุมมองในการ
เพ ม่ ศกัยภาพใหก้บั
หน่วยงาน 

 

 
 

4.2 ไม่มีอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ เคร่ืองใชร้วมถิึง
งบประมาณที ่ มีอยูิ ่อยา่ง
จ ากดั 

 

4.1 เจา้หนา้ที่ ผูบ้ร หาร สมาช ก อบต. มี
ความรู้และประสบการณ์นอ้ย ท าใหเ้ป็น 
อุปสรรคต่อการปฏ บตั หนา้ทีร่าชการ หรือการ 
วางแผน นโยบายต่าง ๆ ในการบร หารงาน 
เพือ่การบร การสาธารณะใหแ้ก่ราษฎรใน
พื้นที่ 

 
 

4.2  เน่ืองจากองคก์ารบร หารส่วนต าบลบา้น
คู เป็นทอ้งถ ่นขนาดกลาง รายไดแ้ละเง น
อุดหนุน ทั้งที่จดัเก็บเองและไดรั้บการจดัสรร
ไม่เพยีงพอ ต่อการปฏ บตั งานเพือ่บร การ
ประชาชน 

 

4.1 พนกังานส่วนต าบล 
และเจา้หนา้ที ่ ผูบ้ร หาร 
อบต. สมาช กอบต. และ 
คณะกรรมการชุมชนต่าง 
ๆ 

 

 
 

4.2 ส านกังาน อบต. 
- เคร่ืองมิือเครืิ่องใช ้
- ครุภณัฑต่์าง ๆ 

 

4.1 เพือ่เพ ม่ประส ทธ ภาพและศกัยภาพในการปฏ บตั งานการ 
ใหบ้ร การที่เป็นสาธารณะแก่ประชาชน จึงเร่ง สนบัสนุนจดใหมี้ 
หรือส่งบุคลากรฝาุยต่างๆ เขา้ร่วมการฝึกอบรมหลกัสูตรที่
เก่ียวขอ้ง เพิืิ่อน ามาใชใ้ห้เป็นประโยชน์แก่งานราชการ 
รวมถึงการจดัใหมี้ หรือส่งเสร มให้เขา้ร่วมศึกษาดูงาน ส่วน
ราชการ ฯลฯ ทีเ่ป็นตน้ แบบใหน้ ามาประยกุตใ์ชก้บัองคก์ร 

 

4.2 การจดัซ้ืออุปกรณ์ เครืิ่องมิือเครืิ่องใช ้ การพฒันา
ทุกดา้น ให้เหมาะสมสมดุลกบังบประมาณที่ไดรั้บและงานที่
มีอยู ่
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ช่ือปืัญหา 
ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย, พื้นที ่

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 

5. ดา้นการอนุริักษิ์
แหล่งน ้ า 
ทรัพยากรธรรมชาต  ิและ 
ส ่งแวดลอ้ม 
5.1 คลอง หนองน ้ า ล า
หว้ย ต้ืนเข น 

 
 

5.2 ไม่มีสถานทีก่ าจดัขยะ 

 

 
 

5.1 คลอง หนองน ้ า ล าหว้ย บางแห่งใน 
หมู่บา้นต้ืนเข น ท าใหป้ร มาณน ้ าที่จะใชเ้พือ่
การ อุปโภคหรือเพิืิ่อการเกษตรไม่
เพยีงพอ 

 

5.3 ทุกหมู่บา้นไม่มีเตาเผาขยะ บางแห่งไม่
มิ ี สถานที่ก าจดัขยะ จึงท าใหิ้ไม่
เพยีงพอติ่อความ ตอ้งการของชุมชน 

 

 
 

5.1 ทุกหมู่บา้น 
 

 
 

5.2 ทุกหมู่บา้น 

 

 
 

5.1 ด าเน นการขดุลอกใหป้ร มาณน ้าเพยีงพอกบัความติ้องการ
ของ ประชาชน 

 
 

5.2 จะด าเน นการหาสถานที่ที่เหมาะสมก่อสร้างเตาเผาขยะ
ให้ เพยีงพอทุกหมู่บา้นรวมถึงการรณรงค ์ ประชาสมัพนัธ ์
สร้าง จ ตส านึกใหแ้ก่ราษฎรในการชิ่วยกนัรักษาสมบตั 
สาธารณะและ ส ่งแวดลอ้ม 
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ช่ือปืัญหา ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย, พื้นที ่

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
6. ปัญหาดา้นการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 
ท่องเที่ยวและกิฬีา 
6.1 หน่วยงานการศึกษาใน 
พื้นที่ไม่อยูิ ่ในความ
รับผ ดชอบ ของทอ้งถ ่นท า
ใหช่้วยเหลือไม่ เตม็ที่ 

 
 

6.2 พฒันาการของเด็ก การ 
สร้างเสร มจ นตนาการ ความ 
เป็นอจัฉร ยะในตวัเด็ก ไม่มี
ผู ้ ส่งเสร ม 

 

 
 

6.1 โรงเรียนในเขตพื้นที่ อบต. ไมิ่ไดิ้
อยูใ่น สงักดัของทอ้งถ ่นท าใหก้ารสนบัสนุน
ช่วยเหลือมี อยูอ่ยา่งจ ากดั  เน่ืองจากโรงเรียน
เป็นส่วน ราชการทีมี่งบประมาณเป็นของ
ตนเอง 

 
 

6.2 เด็กในทอ้งถ ่นส่วนใหญ่เป็นคนยากจน 
โรงเรียนในพื้นที่มีงบประมาณจ ากดั ไม่มิ ี
โอกาสที่จะไดรั้บสืิ่อเพิืิ่อเสร มทกัษะใหิ้
เป็นผูใ้หญ่ ที่มีความรู้ความสามารถกลบัมา
พฒันาทอ้งถ ่น 

 

 
 

6.1 โรงเรียนในเขตพื้นที่ 
จ านวน 4 แห่ง 

 

 

 
 

6.2 เด็กในชุมชน
ทุก หมู่บา้น 

 

 
 

6.1 หากมีการถ่ายโอนโรงเรียนในเขตรับผ ดชอบซ่ึงเด มสงักดั 
ส านกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา  มาสงักดักระทรวงมหาดไทย  
ขึ้นตรง กบัอบต. อบต.จะด าเน นการตั้งส่วนการศึกษาเพือ่พฒันา
การศึกษา ใหก้บัเด็กในชุมชนต่อไป 

 
 

6.2 นโยบายหลกัจะเนน้ทีจุ่ดเร ่มตน้ของการพฒันาคน คือ เร ่ม 
จากการพฒันาทีต่วัเด็กในหมู่บา้น อบต.จะพยายามหาส่ือการเรียน 
การสอนหรือการฝึกอบรมเขา้ค่ายใหเ้ด็กมีทกัษะ มีจ นตนาการ มี 
การพฒันาสมอง    เพ่ือให้เป็นผูใ้หญ่ท่ีมีความรู้ความสามารถกลบัมา 
พฒันาทอ้งถ ่นติ่อไป 
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ช่ือปืัญหา ขอบข่ายและปริมาณ 

ของปัญหา 
กลุ่มเป้าหมาย, พื้นที ่

เป้าหมาย 
การคาดการณ์แนวโน้ม 

ในอนาคต 
6.3 ขาดงบประมาณ และ 
ผูใ้หก้ารสนบัสนุน ประเพณี 
วฒันธรรมและแหล่งท่องเท่ียว 

 

 
 

7. ปัญหาดา้นการสาธารณสุข 
7.1 ราษฎรขาดความรูิ้
ความ เขา้ใจ 

6.3 เน่ืองจากทอ้งถ ่นมีงบประมาณค่อนขา้ง 
จ ากดัในการพฒันาท าใหก้ารพฒันาในดา้น
การ สนบัสนุนส่งเสร ม  ประเพณี 
วฒันธรรมแหล่ง ท่องเทีย่วไม่ดิพีอ 

 

 
 

7.1 ราษฎรในหมู่บา้นส่วนใหญไ่ม่ให ้
ความส าคญักบัตนเองในเร่ืองของ
สุขภาพ อนามยั 

6.3 ประเพณี วฒันธรรม 
ที่ส าคญัในทอ้งถ ่น แหล่ง 
ท่องเที่ยว เช่น ปรางคก์ู่
บา้น ดอนกลาง 

 

 
 

7.1 ทุกหมู่บา้น 

6.3 ทอ้งถ ่นจะประสานหน่วยงานทีมี่งบประมาณที่จะใหค้วาม 
ช่วยเหลือ สนบัสนุน รณณรงคใ์หป้ระเพณี วฒันธรรมและ
แหล่ง ท่องเที่ยวในต าบลใหเ้ป็นที่รู้จกั 

 

 

 
 

7.1ราษฎรทุกหมู่บา้นมีสุขภาพอนามยัทีดี่ ปราศจากโรคภยัที่ 
สามารถปูองกนัไดโ้ดยการใหค้วามรู้ ฝึกอบรม จดัใหมี้การ 
สาธารณสุขมูลฐานประจ าหมู่บา้น เพือ่แนะน าการดูแลสุขภาพ
ขั้น พื้นฐาน การปูองกนัโรคต ดต่อ ส่งเสร มการออกก าลงักาย
เพือ่ สุขภาพ ฯลฯ 



 

ผลกำรวิเครำะห์ศักยภำพเพื่อประเมินสถำนภำพกำรพัฒนำในปัจจุบันและโอกำสกำรพัฒนำในอนำคต ของ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นค ู

จากการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคูโดยใช้เทคนิค SWOT Analysis 
ในการพิจารณาสภาพปัจจัยภายนอกและภายในท่ีมีผลต อการปฏิบัติแล้ว พบว า ปัจจัยภายในของ 
องค์การบริหารส วนต าบลบ้านคูมีจุดแข็งมากกว าจุดอ อนในแทบทุกด้าน โดยเฉพาะความเข็มแข็งด้าน 
การบริหารซึ่งช วยสนับสนุนปัจจัยภายในด้านอื่นๆ ให้มีความเข้มแข็งตามไปด้วย ส งผลให้สภาพปัจจัย 
ภายในขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู อยู  ในสถานภาพ “เอื้อ” และในด้านสภาพปัจจัยภายนอก 
ขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู  พบว า  องค์การบริหารส วนต าบลบ้านคูมีโอกาสมากกว าอุปสรรค 
ซึ่งอุปสรรคท่ีส าคัญนั้น  คือ  อุปสรรคด้านสังคมและด้านเศรษฐกิจ อันเป็นผลสืบเนื  องมาจากกระแส 
โลกาภิวัฒน์และข้อมูลข าวสารท่ีก อให้เกิดการเปลี  ยนแปลงขึ ้นในชุมชน ส งผลให้สภาพปัจจัยภายนอก 
ขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู  อย ู ในสภาพ  “ ต้องพัฒนา ”  ดังนั้น  องค์การบริหารส วนต าบล 
บ้านคู  จึงต้องเป็นศูนย์กลางในการเชื  อมโยงการพัฒนาให้ทุกด้านเป็นไปโดยสมดุลและเชื  อมโยงให้ 
ความสัมพันธ์ระหว างสภาพปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในเอื้ออ านวยซึ่งกันและกันให้มากท่ีสุด การ 
พัฒนาต าง ๆ จึงจะประสบความส าเร็จ 

 
ผลการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส วนต าบลบ้านคู จึงสรุปได้ว า องค์การบริหารส วน 

ต าบลบ้านคูมีศักยภาพการพัฒนาท่ี ปัจจัยภายนอกมีโอกาสมากกว าอุปสรรค และปัจจัยภายในมีจุดแข็ง 
มากกว าจุดอ อน ดังนั้น จึงมีสภาพความโนม้เอียงไปในต าแหน ง “ เอ ื้อแต ต้องพฒันา ” 

 
 

ปัจจัยที่เอืื้อตื่อการ
พัฒนา ( S = 
STRENGHT ) 

ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา 
( W = WEAKNESS ) 

1. มีศกัยภาพการผล ตดา้นการเกษตร 
2. มีเสน้ทางคมนาคมสะดวกในการขนส่ง 
3. จดัเก็บรายได ้ ไดต้ามเป้าหมาย 

1. ระบบชลประทานกระจายไม่ทัว่ถึง 
2. ขาดแคลนน ้ าเพืิ ่ออิุปโภค บร โภค ชวิ ่ งห
นา้แลง้ 
3. ราคาผลผล ตตกต่ าในช่วงฤดูกาล 
4. เกษตรกรขาดความรู้และเทคน คในการ
สร้าง มูลค่าเพ  ิิ่มผลผล ตเกษตร 
5. เยาวชนรุ่นใหม่ไม่สนใจท าการเกษตร 
6. ประชาชนขาดความร่วมมืออยา่งจร งจงัใน
การ ร่วมกนัพฒันาทอ้งถ ่น 
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ปัจจัยภายนอกที่เอื้อต่อการพัฒนา ( 
O = OPPORTUNITY ) 

ปัจจัยภายนอกที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ( 
T = THREAT ) 

1. นโยบายของรัฐใหก้ารสนบัสนุน SMEs 
2. นโยบายแกไ้ขปัญหาความยากจนของรัฐบาล 
3. นโยบายรวมพลงัแผน่ด นขจดัส ้นยาเสพต ด 
4. นโยบายส่งเสร มเทคโนโลยใีหม่ ๆ ช่วยแปร
รูป ส นคา้และเพ ม่มูลคา่ส นคา้เกษตร 
5. นโยบายแปลงส นทรัพยใ์หเ้ป็นทุน 
6. นโยบายเศรษฐก จพอเพยีง 
7. นโยบายคุณธรรมน าไทย 

 

8. นโยบายการปกปูองและเช ดชู
สถาบนั พระมหากษิัตร ย ์
9. นโยบายการรักษาความมิัิ่นคงของรัฐ
และการ ต่างประเทศ 
10. นโยบายการลดความเหล่ือมล ้าทางสงัคม 
และ การสร้างโอกาสการเขิ้าถึงบร  ิการของรัฐ 
11. นโยบายการศึกษาและเริยีนรู้การทะนุบ 
ารุง ศาสนา ศ ลปะและวฒันธรรม 
12. นโยบายการยกระดบัคุณภาพบร การดา้น 
สาธารณสุขสุขภาพของประชาชน 
13. นโยบายการเพ ม่ศกัยภาพทางเศรษฐก จของ 
ประเทศการส่งเสร มบทบาทและการใชโ้อกาส
ใน ประชาคมอาเซียน 
14. นโยบายการพฒันาและส่งเสร มการใช้
ประโยชน์ จากว ทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีการว จยั 
และพฒันา และนวตักรรม 
15. นโยบายการรักษาความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากร และการสร้างสมดุลระหวา่งการอนุรักษ์
กบัการใช ้ประโยชน์อยา่งย ัง่ยนื 
16. นโยบายการส่งเสร มการบร หารราชการแผน่ด น 
ท่ีมีธรรมาภ บาลและการปูองกันปราบปรามการทุจร ต 
และประพฤต ม ชอบในภาครัฐ 
17. นโยบายการปรับปรุงกฎหมายและ
กระบวนการ ยตุ ธรรม 

1. การบงัคบัใชแ้ละปฏ บตั ตามระเบียบ 
ขอ้บงัคบั ของกฎหมายไม่เขิ้มงวด 
2. สภาพด นฟูาอากาศไม่เอิืิ้ออ านวยส่งผล
กระทบต่อ ผลผล ตทางการเกษตร 
3. ขาดการลงทนุภาคเกษตรอยา่งติ่อเน่ือง
และ จร งจงั 
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วิสัยทัศน์ในกำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนค ู
“ประชำชนในต ำบลมีคุณภำพชีวิตท่ีดี เกษตรกรรมมีควำมม่ันคง ยั่งยืน ยึดม่ันในหลักธรรมำภิบำลใน 
กำรบริหำรจัดกำรููู ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและกำรท่องเที่ยว” 

 
พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

1.  พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยการบ ารุงรกัษาทางบกและทางน้ า 

2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการประกอบอาชีพของประชาชน 

3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนต าบลบ้านคูให้ดีขึ้น 

4. พัฒนาและปรับปรงุการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ขึ้น 

5. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
เป้ำประสงคเ์พือ่กำรพูัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนคู 

1. การคมนาคมด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. ประชาชนมอีาชีพและมรีายได้พอเพยีงต อการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

3. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยและมีสวัสดิการสังคมความเปน็อยู ท่ีดีขึ้น 

4.     ประชาชนมีความรู้ความเข ้าใจและมีส วนร วมเกี่ยวก ับการเมืองการปกครอง 

5.     ประชาชนเข้ามามีส วนร  วมในการอนุร ักษ ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

6. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ ์และบ ารุงรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 
ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนค ู 6 ด้ำน 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ด้านเศรษฐกิจและการส งเสริมอาชีพ 
3. ด้านการพฒันาคุณภาพช ีวิตและสังคม 
4. ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
5. ด้านการอนุร ักษ ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
6. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและการท องเท่ียว 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. ยทุธศาสตร์การ

พฒันา ดา้น
โครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 การกิ่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมเสน้ทางการคมนาคมขนส่งใหมี้
ความ สะดวกและไดม้าตรฐาน 

1.2 การกิ่อสร้าง ปรับปรุง และซิ่อมแซมระบบน ้ าประปา ร่องระบาย
น ้ าเสีย ทางระบายน ้ า สะพาน และขยายแหล่งน ้ าภายในต าบล 

1.3    การปรับปรุงขยายเขตไฟฟูาและไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 
1.4 การกิ่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสนามกีฬา อาคารหรือศาลา

ที่ใช ้ส าหรับสาธารณะ 2. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
เศรษฐก จและการส่งเสร ม 
อาชีพ 

2.1 การพฒันาและส่งเสร มศิักยภาพการด าเน นงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
2.2 การสร้างค่าน ยมในการด ารงชีว ตของราษฎรตามหลกัปรัชญา

เศรษฐก จ พอเพยีง 

3. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
การพฒันาคุณภาพชีว ต 
และสงัคม 

3.1    การพฒันาและส่งเสร มคิุณภาพชีว ตและสาธารณะประโยชน์ 
3.2 การพฒันาและส่งเสร มศิักยภาพ ปูองกนัและแกไ้ขปัญหาดา้น
สาธารณสุข 
3.3 การสร้างความเขม้แขง็ภายในชุมชน การบ าบดัทุกขบ์ ารุงสุข

ใหแ้ก่ ประชาชน 
3.4 การส่งเสร มการจดัสวสัด การสงัคมใหแ้ก่ผูด้ิ้อยโอกาส เด็ก 

สตรี และผูสู้งอาย ุ
3.5 การส่งเสร มการศึกษา 

4. ยทุธศาสตร์การพฒันา 
ดา้นการบร หารจดัการตาม 
หลกัการบร หารจดัการ 
บา้นเมืองที่ดี 

4.1    การส่งเสร มและพฒันาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ 
4.2    การส่งเสร มประชาธ ปไตยและการมีส่วนร่วมในการบร หารจดัการจาก

ทุก ภาคส่วน 

5. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
การอนุรักษ ์ศ ลปวฒันธรรม
และภูม ปัญญา ทอ้งถ ่น 

5.1    การส่งเสร มและอนุรักษ์ศ ลปวฒันธรรมภูม ปัญญาท้องถ ่น 

6. ยทุธศาสตร์การพฒันา ดา้น
การบร หารจดัการอนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต  
ส ่งแวดลอ้มและการทอ่งเที่ยว 

6.1 การฟ้ืนฟู ส่งเสร มและอนุรักษท์ริัพยากรธรรมชาต และส ่งแวดลอ้ม 
6.2 การพฒันาและส่งเสร มแหล่งทอ่งเทีย่ว 



~ - 5 - ~ 
 

 



 

~ 6 ~ 

3.3 ควำมเชืู่อมโยงยูุทธศำสตร์กำรพัฒนำจังหวูัดกับยูุทธศำสตร์กำรพฒันำของ อปท. 
 

โครงสร้างการเช่ือโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู พ.ศ.2560-2563 
 

 

 

การเสร มสร้างความมั่นคง 
และความสงบเรียบร้อย 

การพฒันาขีด 
มรรถนะ
องคิ์กร 

เปูาประสงค ์

1. บุคลากรในองคก์ร

มี ขีดสมรรถนะสูง 

2. ประชาชนมีความพงึ 

พอใจในการรับบร การ 

จากหน่วยงาน 

3. องคิ์กรยดึหลกั

ธรร มาภ บาลใน

การ บร หาร

จดัการ 
สอด
คล้องกบัื 

ของจัง 

ยท. 5 
หวดั 

 
 
 
 

เปูาประสงค ์

1. ประชาชนมีความ

มัน่คง ปลอดภยัใน

ชีว ตและ ทรัพยส์ น 

2. มีความสมัพนัธท์ี่ดี

กบั ประเทศ

เพิืิ่อนบา้น 

3. สงัคมเก  ิดความ 

สมานฉนัท ์

ประชาชน อยูดี่มีสุข 

4. ประชาชนผูอ้าศยัตาม 

แนวชายแดนมีความ 

ปลอดภยัในชีว ตและ 

ทรัพยส์ น 

 
ยุทธศาสตร์ 
จงัหวดั 
บุรีรัมย ์

การ

พิัฒนา 

คุณภาพชีว ต 

การพฒันาการ 

ทอ่งเที่ยว 

การพฒันาเกษตรกรรมและ 
อุตสาหกรรมมีความ
มัน่คง 

เปูาประสงค ์

1. บร หารการพฒันา 

พื้นที่ทิ่องเทีิ่ยว

และ เช่ือมโยง

แหล่ง ท่องเที่ยว 

2. ศกัยภาพการผล ต 

ส นคา้และ

บร การ เพ ม่ขึ้น 

เปูาประสงค ์

1. ประชาชนมี

คุณภาพ ชีว ต ที่ดีมี

ภูม คุม้กนั ทาง

สงัคมที่เขม้แขง็ 

พึ่งพาตนเองได ้

2. เด็กและเยาวชน 

ไดรั้บการศึกษา 

เรียนรู้อยา่ง

ทัว่ถิึง และมี

คิุณภาพ 

3. ความเป็นเล ศ 

ทางด้านการศึกษา 

สอดคล้องกบัื  ยท. 1 , 

3 ของจังหวดั 

แบบ ยท. 01 

เปูาประสงค์ 

1. สังคมเกษตรกรรม 
และอุตสาหกรรม 
มีความม ั่นคง 

สอดคล้องกบัื  ยท. 2 , 
4 ของจังหวดั 
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การพฒันาดา้นการบร หาร
จดัการ อนุรักษฟ้ื์นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต  
ส ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 

การพฒันาดา้นการ 
อนุรักษ์

ศ ลปวฒันธรรม และ
ภิูม ปัญญาทอ้งถ ่น 

การพฒันาดา้นการ 
พฒันาคุณภาพชีว ต 

และสังคม 

การพฒันาดา้นการ 
พฒันาคุณภาพชีว ต 

และสังคม 

การพฒันาดา้น 
เศรษฐก จและการ 
ส่งเสร มอาชีพ 

การพฒันาดา้น 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

ยทุธศาสตร์
การ พฒันา
ของ อปท. 

สอดคล้อง ย. 2 

อปท.ในเขตจังหวดั 

สอดคล้อง ย. 2 

อปท.ในเขตจังหวดั 

สอดคล้อง ย. 3 

อปท.ในเขตจังหวดั 

สอดคล้อง ย. 1 

อปท.ในเขตจังหวดั 

สอดคล้อง ย. 3 

อปท.ในเขตจังหวดั 

สอดคล้อง ย. 1 

อปท.ในเขตจังหวดั 

ยกระดับการบร หารนครชยับุร นทร์ 
ดา้นการทิ่องเที่ยว ผล ตภณัฑิ์ 

และ การคา้ชายแดน 

เปูาประสงค ์

1. ศูนยก์ลางการผล ต 
และการตลาด 
ผล ตภณัฑิ์ไหม
ระดบั อาเซียน 

2. แหล่งท่องเทียวอารย 
ธรรมขอมไดรั้บ
ความ สนใจจาก
ตลาดการ ท่องเทียว 

เพ ่มขิีดความสามารถในการ
แข่งขนั เกษตรอุตสาหกรรมและ
แปรริูป อาหารเขา้สู่ครัวโลก 

เปูาประสงค ์

1. มูลคา่ผล ตภณัฑ์
ขิ้าว หอมมะล 
ของกลุ่ม จงัหวดั
เพ ม่สูงขึ้น 

2. ผล ตภาพและ 
คุณภาพผล ตภิัณฑ์
มนั ส าปะหลงั
เพ  ิิ่มสูงขึ้น 

3. ผล ตภณัฑโ์คเน้ือ
และ กระบือ 
คุณภาพ ไดรั้บการ
ยอมรับจาก ตลาด 

ยทุธศาสตร์ 
การพฒันา 
ของ อปท.
ใน เขต
จงัหวดั เปูาประสงค ์

1. ระบบ Logistic ที่

ได ้มาตรฐาน

สามารถ รองรับการ

ขนส่งและ การ

กระจายส นคา้ได ้

อยา่งมีประส ทธ ภาพ 

พัฒนาระบบโลจีสติก์ 
สู ภูมิภาคและอาเซียน 
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ทุกพ้ืนทิีิ ่ 
4. การก่อสร้างปรับ 

ศาลาท่ีใชิ้ส 
าหรับ 

 

 

 

1. การก่อสร้าง 
ปรับปรุง และ 
ซ่อมแซมเส้นทาง 
การคมนาคม
ขนส่ง ใหมี้ความ
สะดวก และได้
มาตรฐาน 

2. การก่อสร้างปรับปรุง 
และซ่อมแซมระบบ 
น ้ าประปา ร่อง 
ระบายน ้ าเสียทาง 
ระบายน ้ า สะพาน 
และขยายแหล่งน ้ า 
ภายในต าบล 

3. การปรับปรุงขยาย 
เขตไฟฟูาและไฟ
ส่อง สว่างใหิ้
ครอบคลุม 

สอดคล้องกบัื  แนวทาง สอด
คล้องกบัื 

แนวทาง 

พฒันา ย.1 ปรุ
ง 

พฒันา ย.2 

และซิ่อมแซม
สนาม 
กีฬา อาคารหรือ 

1. โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน 

คสล. ขยายไหล่ถนนใน 

หมู่บิ้านและรอบ

ห
มูิ่
บ้
า
น
 
แ

ละผ ว
จราจ
รแอ
สฟัล
ต  
กคอ

นก
รีต 
2.
โคร
งกา
ร
ก่อ

สร้าง 
ปรับ
ปรุง
ซิ่อ
มแซ
ม 

ถนนด น 
ลงห น
คลุก 
ลูกรังและ
เสร ม 
ไหล่ ทาง

ผลผลติ    
/ 
โครงกา
ร 

แนว
ทางการ 
พฒันา 

1.  การพฒันาและ 
ส่งเสร ม
ศกัยภาพ การด 
าเน  ินงาน 
ของกลุ่มอาชีพ 
ต่างๆ 

2.  การสร้าง
คิ่าน  ิยม ใน
การด ารงชีว ต 
ของราษฎรตาม 
หลกัปรัชญา 
เศรษฐก จ 
พอเพียง 

1.  การส่งเสร มและ 
อนุรักษ ์
ศ ลปวฒันธรรม
ภูม  ปัญญา
ทอ้งถ ่น 

1.  การฟ้ืนฟู ส่งเสร ม
และ อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาต  
และส ่งแวดลอ้ม 

2.  การพฒันาและ 
ส่งเสร มแหล่ง 
ท่องเทิีิ ่ยว 

1. การส่งเสร มและ
พฒันา ขีด
ความสามารถของ 
บุคลากรทุกระดบั 

2.  การส่งเสร ม 
ประชาธ ปไตยและการ 
มีส่วนริ่วมในการ 
บร หารจดัการจากทุก 
ภาคส่วน 

สอดคล้องกบัื 

แนวทาง พฒันา 
ย.4 

สอดคล้องกบัื 

แนวทาง พฒันา 
ย.5 

สอดคล้องกบัื 

แนวทาง พฒันา 
ย.6 

1. การพฒันาและส่งเสร ม 
คุณภาพชีว ตและ 
สาธารณะประโยชนิ์ 

2. การพฒันาและส่งเสร ม 
ศกัยภาพ ปิูองกนัและ 
แกไ้ขปัญหาดา้น 
สาธารณสิุข 

3. การสร้างความเขม้แขง็ 
ภายในชุมชน การ 
บ าบดัทุกขบ์ ารุงสุข 
ใหแ้ก่ ประชาชน 

4. การส่งเสร มการจดั 
สวสัด การสังคมใหแ้ก่ 
ผูด้อ้ยโอกาส เด็ก สตรี 
และผูสู้งอาย ุ
การส่งเสร มการศึกษา 

   
 สอดคล้องกบัื แนวทาง 

พฒันา ย.3 
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ถนนเพื่อ การเกษตร 3.
โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุงซิ่อมแซม ร่อง 

 
 

1. สนิับสนิุนและ 
ส่งเสร มกลุ่มอาชีพใน 
พ้ืนท่ีต าบลบิ้านคิู 
2.การเพ ่ม
ประส  ิทธ ภาพ การ
ใหบ้ร การส่งเสร ม 
การเกษตร 3.ส่งเสร ม
โครงการ รัฐบาล
ชิุมชนแกจ้นคน 
บุรีรัมย ์
4.การด าเน นงาน
ให ้ความรูิ้ตาม
หลกั ปรัชญา
เศรษฐก จ พอเพียง 

 
 

1.การปรับปรุงศูนยข์อ้มูล 
ข่าวสาร 
2. การเผยแพร่เสียงไร้สาย 
ต าบลบา้นคิู 
3. การปรับปรุง 
ซิ่อมแซม อาคารเรียน
ศูนยพ์ิัฒนาเดก็ เลก็บา้น
คิู 
4. การจดัซ้ือ
หนงัสือพ  ิมพิ์ ส่ือและ
วารสารส ่งพ มพ ์ต่างๆ 
5.การจดัท าแผนท่ีภาษี 
และทะเบียน
ทรัพยส์  ิน 6. การ
จา้งเหมาบร การ 

 
 

1. การจดัซ้ือวสัดิุ 
ครุภณัฑ ์ ต่างๆในการ
บร หารจดัการ การ
ด าเน นงานติ่างๆของ 
อบต. บา้นคิู 
2. การอบรมสัมมนาและ 
ทิัศนศิึกษาดูงานเพือ่
พฒันา ศกัยภาพการ
บร หารงาน อบต. 
3.การอบรมสิัมมนา 
คุณธรรมจร ยธรรมใหแ้ก่ 
ผูบ้ร หาร สมาช ก อบต. 
พนกังานและพนกังานจา้ง 
4. การตอ้นรับคณะผูิ ้
ท่ีมา 

 
 

1. การจิัดงานประเพณี
บุญ บั้งไฟของต าบลบา้น
คู 
2. การด าเน นงาน
ส่งเสร ม วนัทอ้งถ ่น
ไทย 
3. การจดังานประเพณี 
วฒันธรรม และวนั
ส าคญั ทางศาสนาตา่งๆ 
4. การจดังานรฐัพ ธีราช
พ ธิ ี งานบุญประเพณี
ต่างๆ 
5.. สนิับสนุนท่ีท า
การ ปกครองอ าเภอนา
โพธ ์ ใน การจดังานรัฐ
พ ธีราชพ ธี และงานพ ธี
การต่างๆ 

 
 

1. การปรับปรุงภูม 
ทิัศนิ์ และ
ส ่งแวดลอ้มในพืิ้นท่ี 
ต าบลบา้นคิู 
2. การพฒันา ฟ้ืนฟู 
อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาต และ 
ส ่งแวดลอ้ม 3.การ
พฒันาและส่งเสร ม การ
ประชาสัมพิันธแ์หล่ง 
ท่องเท่ียว 
4. การบูรณะและ
ปรับปรุง แหล่งท่องเท่ียว
โบราณวตัถุ และ
โบราณสถาน 
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14. การปูองกนัและแกไ้ข 

ปัญหายาเสพต ด 15.การ

ฝึกอบรม อาสาสมิัครปู

องกนัสถาบนั 16. 

ส่งเสร มด าเน นงาน ของ

อาสากูชี้พรวมทั้งการ 

ฝึกอบรม การจดัซ้ือชุด 

ปฏ บตั งานของ จนท. 

อาสา กูชี้พฯพร้อม

อิุปกรณ์ในการ 

ปฏ บตั งาน 17.

สนบัสนิุนท่ีท าการ 

ปกครองอ าเภอนาโพธ ์  

โครงการแข่งขนัฟุตบอล 

ประเพณีช งถว้ย 

พระราชทานสมเด็จพระ 

บรมโอรสา ธ ราชฯสยาม 

มกุฎราชกุมาร 

1
8
.
 
ส

นิั

บ

ส

นุ

น

ท่ี

ท า

ก

า

ร

 
ป

ก

ค

รอง

อ าเภอ

นาโพธ ์  

ใน 

การ

ปฏ บตั ก

ารพลงั

แผ่นด น 

เอาชน

ะยา

เสพต ด 

19.
สนบัส

นิุน

สถา

นิ ี
ต ารวจภูธรนาโพธ  ิิ์ในการให ้

สอดคล้องกบัื 

แนวทาง พฒันา 
ย.3 (ต่อ) 

สอดคล้องกบัื 

แนวทาง พฒันา 
ย.1 (ต่อ) 

9.โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม สวน 
สุขภาพชุมชน สนาม
กีฬา หมู่บิ้าน ศาลา
ประชาคม พร้อมต ดตั้ง
อุปกรณ์ ออก ก าลงักาย 
ฯลฯ 
10. ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
11.โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง อาคาร ส 
านกังาน อบต. หลงัใหม่ 
12. ปรับปรุงซุม้
อาคาร เฉล มพระ
เกียรต  พระบาทสมเด็จ
พระ เจา้อยูห่วั ฯลฯ 
13. ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค ์
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21. สนิับสนุนสาธารณสุข มูลฐานของชุมชน 

22. การด าเน นงานในการ สร้างความปรองดอง สมานฉิันทิ์ตามนโยบาย ของ

คณะรักษาความสงบ แห่งชาต  ิ (คสช.) 23.สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพ ใหแ้ก่ผูปุ้วยเอดส์ 

24. ส่งเสร มการ 

ด าเน นงานของสตรี 25. การด าเน นงาน ส่งเสร มวนัผูด้อ้ยโอกาส 26. การ

ด าเน นงาน ส่งเสร มวนัผูสู้งอาย ุ

27. การด าเน นงาน ส่งเสร มวนัเยาวชน 28. การด าเน นงาน 

ส่งเสร มงานส่งเสร มวนัคน พ การ 

29. การใหบ้ร การ อ นเตอร์เน็ตต าบลเพื่อ 
ประชาชน 

3
1
.
 
ก

า

ร

จั

ด

ซ้ื

อ

อ

า

ร

ห

า

ร

 
เ

ส

ร 

ม

 
(
น

ม

)ใหแ้ก่โรงเรียนใน เขต

พ้ืนท่ี จ านวน 4 32.

สนบัสนิุนอาหาร 

กลางวนันกัเรียนใหแ้ก่ 

โรงเรียนในเขตพ้ืนท่ี 

จ านวน 4โรงเรียนและ

ศูนยิ์ พฒันาเดก็เล็กฯ 

33. สนิับสนุนโรงเรียน 

บา้นคิู (คุริุศ ษยว์  ิทยา

คาร) ในการด าเน นงาน

พฒันา และบูรณาการ

ร่วมกนั 

34.สนบัสนิุนโรงเรียน
อมร ส ร สามิัคคิใีนการ 
ด าเน นงานพฒันาและ 
บูรณาการร่วมกนั 35.
สนบัสนิุนโรงเรียนวดั 
สระทองในการ
ด าเน นงาน พฒันาและ
บูรณาการ ร่วมกนั 36.
สนบัสนิุนโรงเรียนวดั 
พนมวนัในการ
ด าเน นงาน พฒันาและ
บูรณาการ ร่วมกนั 

38.การจดังานริับ 
ประกาศนิยีบตัรใหแ้ก่ 
บณัฑ ตนอ้ย 39.
คิ่าใชจ่้ายในการพฒันา 
40.โครงการเยิีิ ่ยม
บา้น ผูป้กครอง 41.
จดัซ้ือเคร่ืองเล่น 
เสร มสร้างพฒันาการเดก็ 
ปฐมวยั 42.โครงการ
เรียนรู้นอก หอ้งเรียน 
43. โครงการ
ส่งเสร ม คุณภาพ
ติ่างๆ 
44. ปรับปรุงหลกัสูตร
ศูนยิ์ พฒันาเดก็เล็ก 
45. โครงการศึกษาดูงาน 
ครู ผูดู้แลเด็ก และ
บุคลากร ทางการศึกษา 



~ 12 
~ 

 

ิั ิู ิ์ 



~ 10 ~ 
 

 



 

~ 11 ~ 
 

 

3.4 แผนท่ียุทธศำสตร์ 
 
 

 
 

 

 
 

 

พัฒนาและ 
ปรับปรุง 
การบริหาร 
จัดการให้ม ี
ประสิทธิภา 
พมากยิง่ขึ้น 

อนุรักษ ์
ศิลปวัฒนธร 
รมและภูมิ 
ปัญญา 
ท้องถิ่น 

พัฒนาการ 
บริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรร 
มชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม 

 
 

 

    
 
 

 
 

เป้าประสงค์ 

การคมนาคม 
ดา้น 
โครงสร้าง 

ประชาชน
มี อาชีพ
และมี 
รายได ้

ประชาชนมี 
สุขภาพ 
พลานามยั 

ประชาชนมี 
ความรู้ 
ความเขา้ใจ 

ประชาชน 
เขา้มามี
ส่วน ร่วม
ในการ 

ประชาชนมี 
จ ตส านึก
ใน การ
อนุริัก
ษิ์ 

 พื้นฐาน มี พอเพยีงต่อ และมิ ี และมีส่วน อนุรักษ ์ และ 
 ความสะดวก การด ารงชีพ สวสัด การ ร่วมเก่ียวกบั ศ ลปวฒันธร บ ารุงรักษา 
 รวดเร็วมาก ตามปรัชญา สงัคมความ การเมิือง รมและภูม  ทรัพยากรธ 
 ย ง่ขึิ้น เศรษฐก จ 

พอเพยีง 
เป็นอยู่ท่ีดี 
ขึ้น 

การ 
ปกครอง 

ปัญญา 
ทอ้งถ ่
น 

รรมชาต  
และ 

      ส ่งแวดลอ้ม 

“ประชำชนในต ำบลมีคุณภำพชีวิตที่ดี เกษตรกรรมมีควำมม่ันคง ยั่งยืน  ยึดม่ันใน
หลัก ธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำร ส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและกำร
ท่องเที่ยว” 

วิสัยทัศน์ 

 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบรืิหารส่วนต าบล

บ้านคู Strategy Map 

 

พันธกจิ 

พฒันา 
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 
โดย การ 
บ ารุง
รักษา ทาง
บกและ 
ทางน ้า 

พฒันา 
เศรษฐก จ 
ชุมชนและ 
การ 
ประกอบ 
อาชีพของ 
ประชาช
น 

พฒันา 
คุณภาพ 
ชีว ตและ 
สงัคมของ 
ประชาช
น ต าบล
บา้น คูให้
ดีขึ้น 

แบบ ยท. 02 



 

 

 
 
 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

1.  การฟ้ืนฟู ส่งเสร ม 
และอนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชา
ต  และส ่งแวดลอ้ม 

2.  การพฒันาและ 
ส่งเสร มแหล่ง 
ท่องเทิีิ ่ยว 

1.  การส่งเสร มและ 
อนุรักษ ์
ศ ลปวฒันธรรม
ภูม  ปัญญา
ทอ้งถ ่น 

1.  การส่งเสร มและ 
พฒันาขีด 
ความสามารถของ 
บุคลากรทุก
ระดบั 

2.  การส่งเสร ม 
ประชาธ ปไตยและ 
การมีส่วนริ่วมใน
การ บร หารจดัการ
จากทุก 

1.  การพฒันาและ 
ส่งเสร มคุณภาพ
ชีว  ิต และ
สาธารณะ 
ประโยชนิ์ 

2.  การพฒันาและ 
ส่งเสร มศกัยภาพ 
ปูองกนัและ
แกไ้ข ปัญหา
ดา้น 
สาธารณสุข 

3.  การสร้างความ 
เขม้แขง็ภายใน 
ชุมชน การบ าบดั 
ทุกขบ์ ารุงสุข
ใหแ้ก่ ประชาชน 

4. การส่งเสร มการ
จดั สวสัดการ
สังคม 

1.  การพฒันาและ 
ส่งเสร ม 
ศกัยภาพการ 
ด าเน  ินงาน
ของ กลุ่ม
อาชีพ ต่างๆ 

2.  การสร้าง 
ค่าน  ิยมใน
การ ด ารง
ชีว ตของ 
ราษฎรตาม 
หลกัปรัชญา 

1. การก่อสร้าง 
ปรับปรุง และ 
ซ่อมแซมเส้นทาง 
การคมนาคม
ขนส่ง ใหมี้ความ
สะดวก และได้
มาตรฐาน 

2. การก่อสร้าง 
ปรับปรุง และ 
ซ่อมแซม
ระบบ นิ้ 
าประปา  ร่อง 
ระบายน ้าเสียทาง 
ระบายน ้ า 
สะพาน และ
ขยายแหล่งน ้ า 
ภายในต าบล 

3. การปรับปรุงขยาย 
เขตไฟฟูาและไฟ 
ส่องสว่างให ้
ครอบคลุมทุก

 
แนว
ทางการ 
พฒันา 

การพฒันาดา้นการบร หาร
จดัการ อนุรักษฟ้ื์นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต  
ส ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 

การพฒันาดา้นการ 
อนุรักษ์

ศ ลปวฒันธรรม และ
ภิูม ปัญญาทอ้งถ ่น 

การพฒันาดา้นการ 
พฒันาคุณภาพชีว ต 

และสังคม 

การพฒันาดา้นการ 
พฒันาคุณภาพชีว ต 

และสังคม 

การพฒันาดา้น 
เศรษฐก จและการ 
ส่งเสร มอาชีพ 

การพฒันาดา้น 
โครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

 

ยทุธศาสตร์ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน

คู Strategy Map(ต่อ) 



 

 

 
 

บทที ่4 รำยละเอียดแผน
ยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ 

ยุทธศาสตรื์การพฒันาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

 
1. พันธกิจ พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน โดยการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
2. เป้าประสงค์ การคมนาคมดา้นโครงสร้างพื้นฐาน มีความสะดวกรวดเร็วมากย ง่ขึ้น 
3. ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

1. ถนนได้มาตรฐาน ประชาชนสัญจรสะดวกขึน้ 
2. ประปาสามารถผลิตน้ าประปาท่ีได้มาตรฐานสะอาด ปลอดภัย และเพียงพอ
ต  อ ความต้องการของประชาชน 
3.     ไฟฟ ูาส  องสว างมีครบทุกพ ื้นทีป่ระชาชนได้รับความสะดวกและม ีไฟฟูาเข ้าถึงทุกครัวเร ือน 
4. มีสนามกีฬา ลานกีฬาหรือศาลาท่ีใช้ส าหรับท ากิจกรรมร วมกันของหมู บ้าน 

4. กลยุทธ์/แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชืีื้วัดระดับกลยทุธ์ 

1. การกิ่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
เสน้ทาง การคมนาคมขนส่งใหมี้ความสะดวก
และได ้มาตรฐาน 

1. จ านวนถนน คสล./ถนนลาดยาง/ถนนด น/
ถนน ลูกรังทีไ่ดรั้บการกิ่อสร้าง ปรับปรุงและ
ซิ่อมแซม 

2. การกิ่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซม
ระบบ น ้ าประปา ร่องระบายน ้ าเสียทาง
ระบายน ้ า สะพาน และขยายแหล่งน ้ าภายใน
ต าบล 

1. จ านวนระบบประปาไดรั้บการซ่อมบ ารุง 
2. จ านวนแหล่งน ้ า หว้ย หนอง คู คลอง ไดรั้บการ
ขดุ ลอกใหส้ามารถกิักเก็บน ้ าไดป้ร มาณเพ  ิิ่มขึ้น
เพยีงพอติ่อ 3. ประชาชนมีน ้ าในปร มาณที่เพยีงพอส าหรับ

ท า การเกษตร 
การเกษตร และใชใ้นฤดูแลง้ 

4. การปรับปรุงขยายเขตไฟฟูาและไฟส่องสวา่ง
ให้ ครอบคลุมทุกพื้นที ่

1. พื้นทีข่ยายเขตไฟฟูาเพ ม่ขึ้น 
2. ต ดตั้งระบบไฟฟูาสาธารณะและซ่อมบ ารุง 

5. การกิ่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสนาม
กีฬา อาคารหรือศาลาที่ใชส้ าหรับสาธารณะ 

1.จ านวนอาคารส ่งปลูกสร้างสาธารณะ
ประโยชน์ที่ เพ ม่ขึ้น 

5. หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 
- ส วนโยธา 

6. ควำมเชือ่มโยง 
-ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่ 2 และ 3 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 2 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรส่งเสริมอำชีพ 
 

1. พันธกิจ พัฒนาเศรษฐก ิจชุมชนและการประกอบอาชีพของประชาชน 
2. เปำ้ประสงค์ ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงต  อการด     ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

1.     ประชาชนมีความรู้ตามหลักวิชาการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

2. ประชาชนมีความรู้ด้านอาชีพการเกษตร น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ 
4. กลยุทธ/์แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชืีื้วัดระดับกลยทุธ์ 
1. การพฒันาและส่งเสร มศกัยภาพการ
ด าเน นงาน ของกลุ่มอาชีพต่างๆ 

1. จ านวนกลุ่มอาชีพทีไ่ดรั้บการสนบัสนุน
งบประมาณ 
2. จ านวนประชาชนที่เขา้รับการฝึกอบรม
ส่งเสร ม ความรู้ดา้นอาชีพและการลงทุน 2. การสร้างค่าน ยมในการด ารงชีว ตของ

ราษฎร ตามหลกัปรัชญาเศรษฐก จพอเพยีง 
1. จ านวนประชาชนทีมี่การด ารงชีว ตตามหลกั
ปรัชญา เศรษฐก จพอเพยีง 

 

5. หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 
- ส านักปลัด 

6. ควำมเชื่อมโยง 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่ 1 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 3 กำรพัฒนำดู้ำนกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและสังคม 
1. พันธกิจ พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนต    าบลบ้านคูให้ดีข้ึน 

2. เปำ้ประสงค์ ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยและมีสวัสดิการสังคมความเป็นอยู ท่ีดีขึ้น 
3. ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

1. จ านวนประชาชนท่ีมีคุณภาพชีวิตและสาธารณะประโยชน์ท่ีดีขึ้น 
2. จ านวนประชาชนได้รับการบริการด้านสาธารณสุขอย างท่ัวถึง 
3. จ านวนสมาชิกอาสาสมัครปูองกันภยัฝุายพลเรอืนมีจ านวนครบตามเกณฑ์ก าหนด 
4. คนชรา คนพิการ ผู ้ปุวยเอดส์ผู ้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับสวัสดิการเบี ้ยยังชีพตามระเบียบ 

ก าหน
ด 

 
5.    เด็กปฐมวัยได้รับการส  งเสริมพัฒนาความพร้อมในทุกด้านอย างม ีคุณภาพ 
4. กลยุทธ/์แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชืีื้วัดระดับกลยทุธ์ 

1. การพฒันาและส่งเสร มคุณภาพชีว ต
และ สาธารณะประโยชน์ประชาชน 

1. จ านวนประชาชนทีมี่คุณภาพชีว ตทีดี่ขึ้น 

2. การพฒันาและส่งเสร มศกัยภาพ ปูองกนั
และ แกไ้ขปัญหาดา้นสาธารณสุข 

2. จ านวนโครงการ/ก จกรรมที่ส่งเสร มสุขภาพ
ส าหรับ ประชาชน 
3. จ านวนพื้นที่ทีไ่ด้รับการปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหา ดา้นสาธารณสุข 3. การสร้างความเขม้แขง็ภายในชุมชน การบ 

าบดั ทุกขบ์ ารุงสุขใหแ้ก่ 
1. จ านวนโครงการที่จดัส่งเสร มดา้นการสร้าง
ความ เขม้แขง็ชุมชน 
2. จดัฝึกอบรมอาสาสมคัรปอูงกนัภยัฝาุยพลเรือน 
3.จ านวนอาสาสมคัรปูองกนัภยัฝาุยพลเรือนที่ผา่น
การ ฝึกอบรม 
4. จ านวนโครงการ/ก จกรรมดา้นการปูองกนัและ
แกไ้ข ปัญหายาเสพต ด 4. การส่งเสร มการจดัสวสัด การสงัคม

ใหแ้ก่ ผูด้อ้ยโอกาส เด็ก สตรี และ
ผูสู้งอาย ุ

1. จ านวนงบประมาณทีจ่ดัสวสัด การให้ ผูสู้งอาย ุ
คน พ การ ผูปุ้วยเอดส์ 
2. ก จกรรมที่ส่งเสร มคุณภาพชีว ตเด็ก สตรี ผูสู้งอาย ุ
คนพ การ ผูปุ้วยเอดส์ และผูด้อ้ยโอกาสทางสงัคม 5. การส่งเสร มการศึกษา 1.จ านวนนกัเรียนประถมศึกษาในเขตต าบลและเด็ก 
ปฐมวยัศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นคู ไดรั้บการสนบัสนุน 
ค่าอาหารเสร ม(นม) และคิ่าอาหารกลางวนัครบทิุก
คน 2.ส่งเสร มศกัยภาพการเรียนรู้ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก
บา้น คิู เตรียมความพร้อมในทกุดา้นอยา่งมิี
คุณภาพ 
3. สนบัสนุนโรงเรียนประถมศึกษา/มธัยมศิึกษา
ดา้น การศึกษา กีฬาและว ชาการ ทุกปี 

แบบ ยท.03 
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5. หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 
- ส านักปลัด / ส วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ควำมเชื่อมโยง 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่ 1 

4.จ านวนบุคลากรทางการศึกษาไดเ้ขา้รับการ
ฝึกอบรม พฒันาความรู้ 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 4 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองท่ีดี 
 

1. พันธกิจ พัฒนาและปรับปรุงการบรหิารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

2. เปำ้ประสงค์ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส วนร วมเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง 
3. ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

1. ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานจ้างได้เข้ารับการฝึกอบรม พัฒนาความรู้ 
2. ประชาชนมีส วนร วมพฒันาท้องถิ่นตนเอง 

4. กลยุทธ/์แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชืีื้วัดระดับกลยทุธ์ 

1. การส่งเสร มและพฒันาขีดความสามารถ
ของ บุคลากรทิุกระดบั 

1.จ านวนการจดัอบรม การส่งบุคลากรเขา้รับ
การ ฝึกอบรม และศึกษาดูงาน 

2. การส่งเสร มประชาธ ปไตยและการมีส่วนร่วม
ใน การบร หารจดัการจากทิุก ภาคส่วน 

1. จดัการเลือกตั้ง 
2. จ านวนผูมี้ส ทธ ์ เลิือกตั้ง,จ านวนผูไ้ดรั้บการ
เลือกตั้ง 
3. ก จกรรมที่ส่งเสร มให้ประชาชนมีส่วนร่วม
แสดง ความค ดเห็นในก จกรรมของ อบต.  

5. หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 
- ส านักปลัด , ส วนการคลัง , ส วนโยธา , ส วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ควำมเชื่อมโยง 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่ 3 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 5 กำรพัฒนำด้ำนกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
 

1. พันธกิจ อนุรักษศ์ ลปวฒันธรรมและภูม ปัญญาทอ้งถ ่น 

2. เปำ้ประสงค์ ประชาชนเข้ามามีส วนร วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3. ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

1. ส งเสริมอนุรกัษ ์วัฒนธรรมประเพณีอนัดีงาม และกิจกรรมส งเสรมิทางศาสนา 
4. กลยูุทธ/์แนวทำงกำรพฒันำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์

กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชืีื้วัดระดับกลยทุธ์ 
1. การส่งเสร มและอนุรักษศ์ ลปวฒันธรรม
ภูม  ปัญญาทอ้งถ ่น 

1.จ านวนโครงการ/ก จกรรมทีจ่ดัส่งเสร มทางศาสนา 
2.  จ านวนโครงการ/ก จกรรมที่จดัส่งเสร ม
วฒันธรรม และสืบทอดประเพณีอิันดีงาม 

 

5. หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 
- ส านักปลัด / ส วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ควำมเชื่อมโยง 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่ 1 

แบบ ยท.03 
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ยุทธศำสตร์ท่ี 6 กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรกำรอนุรักษ์ฟื้นฟ ูทรัพยำกรธรรมชำติ
สิ่งแวดล้อมและกำรท่องเท่ียว 

 
1. พันธกิจ พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

2. เปำ้ประสงค์ ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรกัษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
3. ตัวชี้วัดระดับเป้ำประสงค์ 

1. ประชาชนเกิดจิตส านึกร วมในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดล้อมอย างยั่งยืน 
2.    ประชาชนมีส วนร วมในการจัดกิจกรรมด้านการส งเสริมการท องเที่ยวในพ้ืนที่ 

4. กลยุทธ/์แนวทำงกำรพัฒนำ และตัวชี้วัดระดับกลยุทธ ์
กลยุทธ์ / แนวทางการพัฒนา ตัวชืีื้วัดระดับกลยทุธ์ 

1. การฟ้ืนฟิู ส่งเสร มและ
อนุริักษิ์ ทรัพยากรธรรมชาต 
และส ่งแวดลอ้ม 

1. จ านวนโครงการที่รณรงคป์ลูกจ ตส านึกใน
การ อนุรักษิ์ทรัพยากรธรรมชาต และ
ส ่งแวดลิ้อม 
2. จ านวนพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้น 

2. การพฒันาและส่งเสร มแหล่งท่องเทีย่ว 1. พฒันาปรับปรุงทีส่าธารณะให้เป็นทีท่่องเทีย่ว
เช ง อนุรักษ ์

 

5. หน่วยงานรับผิดชอบหลกั 
- ส านักปลัด / ส วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

6. ควำมเชื่อมโยง 
- ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยทุธศาสตร์ที่ 2 

แบบ ยท.03 



 

 

 
 
 

รำยละเอยีดแผนยุทธศำสตรู์องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำ้นค ู
ความ ยิุทธศาสตร์ ยิุทธศาสตร์ เปูาประสงคิ์ ตวัช้ีวดัระดิับ ค่าเป้าหมาย กลยิุทธ/์

แนวทาง 
ตวัช้ีวดัระดิับ ความกา้ว โครงการ/ก จกรรม หน่วยงาน หน่วย 

เช่ือมโยงกบั อปท.ในเขต อปท. ตามพนัธก จ เปูาประสงคิ์ (6) การพฒันา กลยิุทธ ์ หนา้ของ  รับผ ดชอบ สนบั 
ยิุทธศาสตร์ จงัหวดั   (ตวัช้ีวดัรวม) 59 60 61 62 63  

 
(7) 

 
 

(8) 

เป้าหมาย 
 

(9) 

 
 

(10) 

 
 

(11) 

สนุน 
 

(12) 
จงัหวดั     

(1) (2) (3) (4) (50 
การ เพ ่มขีด การพฒันา การคมนาคม จ านวนถนนท่ีได ้ 3 6 9 12 15 - ก่อสร้าง -จ านวนถนน ปีละ 3 1. โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา  

พฒันาการ ความสามารถ ดา้น ดา้นโครงสร้าง มาตรฐาน
เพ ่มขึิ้น 

     ปรับปรุง และ คสล./ เส้น ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน  

ท่องเท่ียว ในการแข่งขนั โครงสร้าง พ้ืนฐาน มีความ การสัญจรสะดวก      ซ่อมแซมเส้นทาง ถนนลาดยาง/  คสล. ขยายไหล่ถนนใน  

เกษตร พ้ืนฐาน สะดวกรวดเร็ว ขึ้น      การคมนาคม ถนนด  ิน/ถนน  หมู่บิ้านและรอบหมูิ่บา้น
และ 

 

อุตสาหกรรม มากย ง่ขึ้น       ขนส่งใหม้ิคีวาม ลูกรังท่ีไดรั้บ  ผ วจราจรแอสฟัลต กคอนกรีต  
และแปรรูป       สะดวกและได ้ การก่อสร้าง  2.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง  
อาหารเขา้สู่       มาตรฐาน ปรับปรุง  ซ่อมแซม ถนนด น ลงห นคลุก  
ครัวโลก        ซ่อมแซม  ลูกรังและเสร มไหล่ ทางถนน  

          เพื่อการเกษตร  

การพฒันา สามารถผล ต 3 6 9 12 15 - การก่อสร้าง -จ านวนแหล่ง ปีละ 3 1.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง ส่วนโยธา 
เกษตรกรรม น ้ าประปาท่ีได ้ ปรับปรุง และ น ้ า หว้ย หนอง แห่ง หรือ ซ่อมแซม ร่องระบายน ้า ทาง 

และ มาตรฐาน สะอาด ซ่อมแซมระบบ คิู คลอง ไดรั้บ ตามท่ีช ารุด ระบายน ้ าและสะพาน 
อุตสาหกรร ปลอดภยัและ น ้ าประปา ร่อง การขุดลอกให ้ เสียหาย 2.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 
มมิคีวาม เพียงพอต่อความ ระบายน ้ าเสียทาง สามารถกกัเก็บ ซ่อมแซม ระบบประปา 
มัน่คง ตอ้งการของ ระบายน ้ า สะพาน น ้ าไดป้ร มาณ ขยายท่อเมนประปาพร้อม 

ประชาชน และขยายแหล่ง เพ ่มขึ้นเพียงพอ จดัหาอุปกรณ ์
น ้ าภายในต าบล ต่อการเกษตร 1.โครงการเจาะน ้ าบาดาล 
- ประชาชนมีน ้ า และใชใ้นฤดู 2.การขุดลอกคลอง หนอง 
ในปร มาณท่ี แลง้ น ้ า ล าหว้ย ในพืิ ้นท่ีต าบล 
เพียงพอส าหรับ บา้นคิู 
ท าการเกษตร 3.โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง 

ซ่อมแซม ขยายฝายน ้ าลน้ 

ยท 04 
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ไฟฟิูาส่องสว่าง
มี 

 

5 
 

10 
 

15 
 

20 
 

25 
 

- การปรับปรุง 
 

- พืิ้นท่ีขยาย 
 

ปีละ 5 
 

1. โครงการปรับปรุง 
 

ส่วนโยธา 
 

คบทุกพ้ืนท่ี      ขยายเขตไฟฟูา เขตไฟฟูา แห่งและ ซ่อมแซม ขยายเขตไฟฟูา  

ประชาชนไดรั้บ      ส่องสว่างให ้ เพ ่มขึ้น ตามท่ีช ารุด และต ดตั้งไฟส่องสว่างถนน  

ความสะดวกและ      ครอบคลุมทุก - ต  ิดตั้งระบบ เสียหาย ภายในหมูิ่บา้นและรอบๆ  

มีไฟฟูาเขา้ถึงทุก      พ้ืนท่ี ฟูาสาธารณะ  หมู่บิ้าน  

ครัวเรือน       และซ่อมบ ารุง    

มีสนามกีฬา ลาน 20 40 60 80 100 - การก่อสร้าง - จ านวน เพ ่มขึ้นปีละ 1. โครงการก่อสร้าง ส่วนโยธา 
กีฬาหรือศาลาท่ี ปรับปรุง และ อาคารส ่งปลูก 20 % ปรับปรุง ซ่อมแซม สวน 
ใชส้ าหรับท า ซ่อมแซมสนาม สร้างสาธารณะ สุขภาพชุมชน สนามกีฬา 
ก จกรรมร่วมกนั กีฬาอาคารหรือ ประโยชนิ์ท่ี หมู่บิ้าน ศาลาประชาคม 
ของหมู่บา้น ศาลาท่ีใชิ้ส าหรับ เพ ่มขึ้น พร้อมต ดตั้งอุปกรณ ์ออก 

สาธารณะ ก าลงักาย ฯลฯ 
2. ก่อสร้างเตาเผาขยะ 
11.โครงการก่อสร้าง 
ปรับปรุง อาคาร ส านกังาน 
อบต. หลงัใหม่ 
3. ปรับปรุงซุม้อาคารเฉล  ิม 
พระเกียรต พระบาทสมเดจ็ 
พระเจา้อยูห่วั ฯลฯ 
4. ก่อสร้างอาคาร 
อเนกประสงค ์
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ความ ยิุทธศาสตร์ ยิุทธศาสตร์ เปูาประสงคิ์ ตวัช้ีวดัระดิับ ค่าเป้าหมาย กลยิุทธ/์
แนวทาง 

ตวัช้ีวดัระดิับ ความกา้ว โครงการ/ก จกรรม หน่วยงาน หน่วย 
เช่ือมโยงกบั อปท.ในเขต อปท. ตามพนัธก จ เปูาประสงคิ์ (6) การพฒันา กลยิุทธ ์ หนา้ของ  รับผ ดชอบ สนบั 
ยิุทธศาสตร์ จงัหวดั   (ตวัช้ีวดัรวม) 59 60 61 62 63  

 

(7) 

 
 

(8) 

เป้าหมาย 
 

(9) 

 
 

(10) 

 
 

(11) 

สนุน 
 

(12) 
จงัหวดั     

(1) (2) (3) (4) (50 
การพฒันา พฒันาดา้น การพฒันา ประชาชนมี ประชาชนมี 10 20 30 40 50 - การพฒันาและ - จ านวนกลุิ่ม เพ ่มขึ้นปีละ 1. สนิับสนิุนและส่งเสร ม ส านกั

ปลิัด 
 

คุณภาพชีว ต สังคมและ ดา้น อาชีพและมี ความรูิ้ตามหลกั      ส่งเสร มศกัยภาพ อาชีพท่ีไดรั้บ 10 % กลุ่มอาชีพในพืิ้นท่ี ต.บา้น
คิู 

 

คุณภาพชีวิต” เศรษฐก จ รายไดพ้อเพียง ว ชาการในการ      การด าเน นงาน การสนบัสนุน  2.การเพ ่มประส  ิทธ ภาพการ  
คนบุรีริัมย์
มี 

และการ ต่อการด ารงชีพ ประกอบอาชีพ      ของกลุ่มอาชีพ งบประมาณ  ใหบ้ร การส่งเสร มการเกษตร  

คุณภาพชีว ตท่ี ส่งเสร ม ตามปรัชญา ตามแนวทาง      ต่างๆ - จ านวน  3.ส่งเสร มโครงการรัฐบาล  

ดี มัิ ่นคง 
ย ัง่ยนื 

อาชีพ เศรษฐก จ ปรัชญาเศรษฐก จ       ประชาชนท่ีเขา้  ชุมชนแกจ้นคนบุรีรัมย ์  

บน
พืิ้นฐาน 

พอเพียง พอเพียง       รับการ    

ความ        ฝึกอบรม    

พอเพียง”        ส่งเสร มความรู้    

       ดา้นอาชีพและ    

       การลงทุน    

ประชาชนมี 10 20 30 40 50 - การสร้าง
ค่าน  ิยม 

- จ านวน เพ ่มขึ้นปีละ 1.การด าเน นงานใหค้วามรู้ ส านกัปลดั 
ความรูิ้ดา้นอาชีพ ในการด ารงชีว ต ประชาชนท่ีมี 10 % ตามหลกั ปรัชญาเศรษฐก จ 
การเกษตร น า ของราษฎรตาม การด ารงชีว ต พอเพียง 
หลกัปรัชญา หลกัปรัชญา ตามหลกั 2. สนบัสนิุนท่ีท าการ 
เศรษฐก จพอเพียง เศรษฐก จพอเพียง ปรัชญา ปกครองอ าเภอนาโพธ ์  ใน 
มาใช ้ เศรษฐก จ การด าเน นงานของศูนยก์าร 

พอเพียง เรียนรู้เศรษฐก จพอเพียงอนั 
เน่ืองมาจากพระราชด าร ฯ 
3. การด าเน นงานตาม 
โครงการอนัเน่ืองมาจาก 
พระราชด าร ของพระบรม 
วงศานิุวงศิ์ 
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ความ ยิุทธศาสตร์ ยิุทธศาสตร์ เปูาประสงคิ์ ตวัช้ีวดัระดิับ ค่าเป้าหมาย กลยิุทธ/์
แนวทาง 

ตวัชีิ้วดั
ระดิับ 

ความกา้ว โครงการ/ก จกรรม หน่วยงาน หน่วย 
เช่ือมโยงกบั อปท.ในเขต อปท. ตามพนัธก จ เปูาประสงคิ์ (6) การพฒันา กลยิุทธ ์ หนา้ของ  รับผ ดชอบ สนบั 
ยิุทธศาสตร์ จงัหวดั   (ตวัช้ีวดัรวม) 59 60 61 62 63  

 

(7) 

 
 

(8) 

เป้าหมาย 
 

(9) 

 
 

(10) 

 
 

(11) 

สนุน 
 

(12) 
จงัหวดั     

(1) (2) (3) (4) (50 
การพฒันา เพ ่มขีด การพฒันา ประชาชนมี จ านวนประชาชน 10 20 30 40 50 - การพฒันาและ - จ านวน เพ ่มขึ้นปีละ 1. การปรับปรุงศูนยข์อ้มูล ส านกัปลดั  
คุณภาพชีว ต ความสามารถ ดา้นการ สุขภาพ ท่ีมีคุณภาพชีว  ิต      ส่งเสร มคุณภาพ ประชาชนท่ีมี 10 % ข่าวสาร  

ในการ
แข่งขนั 

พฒันา พลานามิัยและ และสาธารณะ      ชีว ตและ คุณภาพชีว ตท่ี  2. การเผยแพร่เสียงไร้สาย  

เกษตร คุณภาพชีว ต มีสวสัด การ ประโยชนิ์ท่ีดีขึ้น      สาธารณะ ดีขึ้น  ต าบลบา้นคิู  

อุตสาหกรรม และสังคม สังคมความ       ประโยชนิ์   3. การปรับปรุง ซิ่อมแซม  

และแปรรูป เป็นอยิูิ่ท่ีดี
ขึิ้น 

      ประชาชน   อาคารเรียนศูนยพ์ิัฒนาเดก็  

อาหารเขา้สู่          เล็กบา้นคิู  

ครัวโลก          4. การจดัซ้ือหนงัสือพ  ิมพิ์  
         ส่ือและวารสารส ่งพ มพต่์างๆ  

         5.การจดัท าแผนท่ีภาษีและ  

         ทะเบียนทริัพยส์ น  

         6. การจา้งเหมาบร การ  

         7. สนบัสนุน อบต. บา้นดู่  

         ในการด าเน นงานปรับปรุง  

         ศิูนยจ์ดัซ้ือจดัจา้ง  

         8. การทดสอบคุณภาพของ  

         น ้ าอุปโภคและบร โภค  

จ านวนประชาชน 10 20 30 40 50 - การพฒันาและ - จ านวน เพ ่มขึ้นปีละ 1. การปูองกนั รณรงค ์ ส านกัปลดั 
ไดรั้บการบร การ ส่งเสร มศกัยภาพ โครงการ/ 10 % ควบคุมโรคต ดตอ่ 
ดา้นสาธารณสุข ปูองกนัและแกไ้ข ก จกรรมท่ี 2. จดัซ้ือเคร่ืองพ่นหมอก 
อยา่งทัว่ถึง ปัญหาดา้น ส่งเสร มสุขภาพ ควนั 

สาธารณสุข ส าหรับ 3. สนิับสนิุนการ
ด าเน นงาน ประชาชน ของกองทิุนหลกัประกนั 
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จ านวนสมา ช  ิ ก 
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- การสร้างความ 

- จ านวนพ้ืนท่ี  

 

 

 

 

 
 

เพ ่มขึ้นปีละ 

สุขภาพ อบต.บา้นคิู  

 

 

 

 

 
 

ส านกัปลดั 

 

ท่ีไดร้ิับการ 4. ส่งเสร มการด าเน นงาน 
ปูองกนัและ ดา้นสาธารณะสุข 
แกไ้ขปัญหา  

ดา้น  

สาธารณสุข  

- จ านวน 1. จดัซ้ืออิุปกรณ์หมู่บิ้าน 

อ า ส า ส ม ัค ร เขม้แขง็ภายใน โครงการท่ีจดั 10 % 2. การจดัการแข่งขนักีฬา 
ปูองกนัภยัฝาุยพล ชุมชน การบ าบดั ส่งเสร มดา้น ตา้นยาเสพต ด 
เ รื อ น มี จ า น ว น 
ครบตามเกณฑ์ 
ก าหนด 

ทุกขบ์ ารุงสุข 
ใหแ้กิ่ประชาชน 

การสร้างความ 
เขม้แขง็ชุมชน 
- จดัฝึกอบรม 
อาสาสมิัคร 
ปูองกนัภยัฝุาย 
พลเรือน 
- จ านวน 
อาสาสมิัคร 
ปูองกนัภยัฝุาย 
พลเรือนท่ีผา่น 
การฝึกอบรม 

3. การปูองกนัและ
แกไ้ข ปัญหายาเสพต ด 
4. การปูองกนัและแกไ้ข 

ปัญหายาเสพต ด 5.การ

ฝึกอบรมอาสาสมคัร ปู

องกนัสถาบนั 

6. ส่งเสร มด าเน นงานของ 
อาสากูชี้พรวมทั้งการ 
ฝึกอบรม การจดัซ้ือ 
ปฏ บตั งานของ จนท. อาสา
กู ้

- จ านวน ชีพฯพร้อมอุปกรณ์ในการ 
โครงการ/ ปฏ บตั งาน 
ก จกรรมดา้น 
การปูองกนั 
และแกไ้ข 
ปัญหายาเสพ 
ต ด 

7.สนิับสนุนท่ีท าการ
ปกครอง อ าเภอนาโพธ ์  
โครงการ แข่งขนัฟุตบอล
ประเพณีช ง 

ถว้ยพระราชทานสมเด็จพระ 

บรมโอรสา ธ ราชฯสยาม 
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คนชรา คนพ การ 
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- การส่งเสร มการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- จ านวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ ่มขึ้นปีละ 

มกุฎราชกุมาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส านกัปลดั 

 

8. สนบัสนิุนท่ีท าการ 
ปกครองอ าเภอนาโพธ ์  ใน 
การปฏ บตั การพลงัแผน่ด น 
เอาชนะยาเสพต ด 
9.สนิับสนุนสถานี
ต ารวจภูธร นาโพธ ์ ในการใหค้วามรู้ตาม 
อ านาจหนิ้าท่ี 
10.สนบัสนิุนเหล่ากาชาด 
จงัหวดับุรีรัมย ์
11. สนิับสนุนสาธารณสุข 
มูลฐานของชุมชน 
12. การด าเน นงานในการ 
สร้างความปรองดอง 
สมานฉิันทิ์ตามนโยบาย
ของ คณะรักษาความสงบ 
แห่งชาต  ิ (คสช.) 

1.สงเคราะห์เบ้ียยงัชีพใหแ้ก่ 

ผู ้ปุ ว ย เ อ ด ส์ จดัสวสัด การ งบประมาณท่ี 10 % ผูปุ้วยเอดส์ 
ผูิ้ดอ้ยโอกาส
ทาง 

สังคมใหแ้ก่ จดัสวสัด การให ้ 2. ส่งเสร มการด าเน นงาน 
สั ง ค ม ไ ด ้รั บ ผูด้อ้ยโอกาส เด็ก ผูสู้งอาย ุคน ของสตรี 
สวสัด การเบีิ้ย
ยงั 
ชิีพตาม
ระ เบิียบ 
ก าหนด 

สตรี และผูสู้งอาย ุ พ การ ผูปุ้วย 
เอดส์ 
- ก จกรรม
ท่ี ส่งเสร ม 

3. การด าเน นงานส่งเสร ม

วนั ผูด้อ้ยโอกาส 

4. การด าเน นงานส่งเสร มวนั 
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เด็กนกัเรียนไดรั้บ 
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- การส่งเสร ม 

คุณภาพชีว ต  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพ ่มขึ้นปีละ 

ผูสู้งอาย ุ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วน 

 

เด็ก สตรี 5. การด าเน นงานส่งเสร มวนั 
ผูสู้งอาย ุคน 
พ การ ผูปุ้วย 
เอดส์ และ 
ผูด้อ้ยโอกาส 
ทางสังคม 

เยาวชน 

6. การด าเน นงาน

ส่งเสร ม งานส่งเสร มวนั

คนพ การ 

7. การใหบ้ร การอ นเตอร์เน็ต 
- .จ านวน ต าบลเพื่อประชาชน 
นกัเรียน 8. การจดังานวนัเด็ก 
ประถมศึกษา 
ในเขตต าบล 
และเด็ก
ปฐมวยั ศิูนย์
พิัฒนาเดก็ 
เล็กบา้นคิู 
ไดรั้บการ 

แห่งชาต  ิ 

9. การจดัซ้ืออาหารเสร ม 

(นม)ใหแ้ก่โรงเรียนในเขต 

พ้ืนท่ี จ านวน 4 10.

สนบัสนุนอาหารกลางวนั สนบัสนุน นกัเรียนใหแ้ก่โรงเรียนในเขต 
ค่าอาหารเสร ม พ้ืนท่ี จ านวน 4โรงเรียนและ 
(นม) และ 
ค่าอาหาร 

ศิูนยพ์ิัฒนาเด็กเลก็ฯ 

กลางวนัครบ  

ทุกคน  

- ส่งเสร ม 1. สนิับสนิุนโรงเรียน
บา้นคิู ก า ร ส่ ง เ ส ร  ม การศึกษา ศกัยภาพการ 10 % (คุรุศ ษยว์  ิทยาคาร) ในการ การศึกษา 

พ ัฒ น า ค ว า ม เรียนรู้ศูนยิ์ ด าเน นงานพฒันาและบูรณา ฯ 
พร้อมในทุกด้าน 
อยา่งมีคุณภาพ 

พฒันาเด็กเล็ก 
บา้นคิู 
เตรียม ความ
พร้อมใน ทุก
ดา้นอย่างมี 

การร่วมกนั 2.สนิับสนุน

โรงเรียนอมร ส ร 
สามิัคคิใีนการ
ด าเน นงาน 
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           คุณภาพ  พฒันาและบูรณาการร่วมกนั   

- สนบัสนุน 3.สนิับสนุนโรงเรียนวดั
สระ โรงเรียน ทองในการด าเน นงานพฒันา 

ประถมศึกษา/ และบูรณาการร่วมกนั 
มธัยมศึกษา 4.สนิับสนุนโรงเรียนวดั

พนม ดา้นการศึกษา วนัในการด าเน นงานพิัฒนา 
กีฬาและ และบูรณาการร่วมกนั 
ว ชาการ ทุกปี 5. การพิัฒนาศิูนยก์าร

เริยีนรู้ - จ านวน ชุมชนต าบลบา้นคูเพื่อเป็น 
บุคลากรทาง การเรียนตลอดชีว  ิตตาม 
การศึกษาได ้ อธัยาศิัยในเขตพ้ืนท่ี อบต. 
เขา้รับการ 6.การจดังานรับ 
ฝึกอบรม ประกาศนิยีบตัรใหแ้ก่ 
พฒันาความรู้ บณัฑ ตนอ้ย 

7.ค่าใชจ่้ายในการพิัฒนา 
8.โครงการเยิีิ ่ยมบิ้าน 
ผูป้กครอง 
9.จดัซ้ือเคร่ืองเลิ่น
เสร มสร้าง พฒันาการเด็กปฐมวยั 
10.โครงการเรียนรู้นอก 
หอ้งเรียน 
11. โครงการส่งเสร ม 
คุณภาพติ่างๆ 
12. ปรับปรุงหลกัสูตรศูนยิ์ 
พฒันาเด็กเล็ก 
13. โครงการศึกษาดูงาน ครู 
ผูดู้แลเดก็ และบุคลากร 
ทางการศึกษา 
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ความ ยิุทธศาสตร์ ยิุทธศาสตร์ เปูาประสงคิ์ ตวัช้ีวดัระดิับ ค่าเป้าหมาย กลยิุทธ/์
แนวทาง 

ตวัช้ีวิัด
ระดิับ 

ความกา้ว โครงการ/ก จกรรม หน่วยงาน หน่วย 
เช่ือมโยงกบั อปท.ในเขต อปท. ตามพนัธก จ เปูาประสงคิ์ (6) การพฒันา กลยิุทธ ์ หนา้ของ  รับผ ดชอบ สนบั 
ยิุทธศาสตร์ จงัหวดั   (ตวัช้ีวดัรวม) 59 60 61 62 63  

 

(7) 

 
 

(8) 

เป้าหมาย 
 

(9) 

 
 

(10) 

 
 

(11) 

สนุน 
 

(12) 
จงัหวดั     

(1) (2) (3) (4) (50 
การพฒันา พฒันาระบบ การพฒันา ประชาชนมี ผูบ้ร หาร สมาช ก 10 20 30 40 50 การส่งเสร มและ - จ านวนการ เพ ่มขึ้นปีละ 1. การจดัซ้ือวสัดิุ ครุภณัฑ ์ ส านกัปลดั  
เกษตรกรรม โลจีสต กส์ ดา้นการ ความรูิ้ความ สภา ขา้ราชการ พฒันาขีด จดัอบรม การ 10 % ต่างๆในการบร หารจดัการ 
และ สู่ภูม ภาค บร หาร เขา้ใจและมี พนกังานจา้งได ้ ความสามารถของ ส่งบุคลากรเขา้ การด าเน นงานติ่างๆของ 
อุตสาหกรรม และอาเซียน จดัการตาม ส่วนร่วม เขา้รับการ บุคลากรทุกระดบั รับการ อบต. บา้นคิู 
และ หลกัการ เก่ียวกบั ฝึกอบรม พฒันา ฝึกอบรม และ 2. การอบรมสัมมนาและ 
อุตสาหกรรม บร หาร การเมืองการ ความรู้ ศึกษาดิูงาน ทิัศนศิึกษาดูงานเพือ่

พฒันา จดัการ ปกครอง ศกัยภาพการบร หารงาน 
บา้นเมอืงท่ีดี อบต. 

3.การอบรมสิัมมนา 
คุณธรรมจร ยธรรมใหแ้ก่ 
ผูบ้ร หาร สมาช ก อบต. 
พนกังานและพนกังานจา้ง 
4. การตอ้นรับคณะผูิ ้ ท่ีมา 
เยีย่มชม ฯลฯ 
5. การบ ารุงรักษาซ่อมแซม 
วสัดุ ครุภณัฑแ์ละ 
ยานพาหนะ 
6. การจดัประชุมสภาฯ 
ส านกังาน อบต. 
7.การเด นทางไปราชการของ 
เจา้หนิ้าท่ี 



~ - 10 - ~ 
 

 
 

    ประชาชนมีส่วน 20 40 60 80 10 การส่งเสร ม - จดัการ เพ ่มขึ้นปีละ 1. การจดัท าประชาคมใน ส านกัปลดั  
ร่วมพิัฒนา
ทอ้งถ ่น 

0 ประชาธ ปไตยและ เลือกตั้ง 20 % แผนพฒันาทั้งในระดบั 
ตนเอง การมีส่วนริ่วมใน - จ านวนผูิ ้มี หมู่บา้นและในต าบล 

การบร หารจดัการ ส ทธ ์ เลือกตั้ง, 2. การสร้างจ ตส านึกในการ 
จากทุก ภาคส่วน จ านวนผูไ้ดร้ิับ ปกครองระบอบ 

การเลือกตั้ง ประชาธ ปไตยและการ 
- ก จกรรมท่ี จดัการเลือกตั้ง 
ส่งเสร มให ้ 3. การจดัท าและวางผงัเมือง 
ประชาชนมี 
ส่วนร่วมแสดง 
ความค ดเห็นใน 
ก จกรรมของ 
อบต. 
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ความ ยิุทธศาสตร์ ยิุทธศาสตร์ เปูาประสงคิ์ ตวัช้ีวดัระดิับ ค่าเป้าหมาย กลยิุทธ/์
แนวทาง 

ตวัช้ีวดัระดิับ ความกา้ว โครงการ/ก จกรรม หน่วยงาน หน่วย 
เช่ือมโยงกบั อปท.ในเขต อปท. ตามพนัธก จ เปูาประสงคิ์ (6) การพฒันา กลยิุทธ ์ หนา้ของ  รับผ ดชอบ สนบั 
ยิุทธศาสตร์ จงัหวดั   (ตวัช้ีวดัรวม) 59 60 61 62 63  

 

(7) 

 
 

(8) 

เป้าหมาย 
 

(9) 

 
 

(10) 

 
 

(11) 

สนุน 
 

(12) 
จงัหวดั     

(1) (2) (3) (4) (50 
การพฒันา ยกระดบัการ การพฒันา ประชาชนเขา้ ส่งเสร มอนุรักษ ์ 10 20 30 40 50 การส่งเสร มและ - จ านวน เพ ่มขึ้นปีละ 1. การจดังานประเพณีบุญ ส านกัปลดั  
คุณภาพชีว ต บร หารนคร ดา้นการ มามีสิ่วนร่วม

ใน 
วฒันธรรม อนุรักษ ์ โครงการ/ 10 % บั้งไฟของต าบลบา้นคู 

ชยับุร นทร์ อนุรักษ ์ การอนุรักษ ์ ประเพณีอนัดีงาม ศ ลปวฒันธรรมภูม  ก จกรรมท่ีจดั 2. การด าเน นงานส่งเสร มวนั 
ดา้นการ ศ ลปวฒันธร ศ ลปวฒันธรรม และก จกรรม ปัญญาทอ้งถ ่น ส่งเสร มทาง ทอ้งถ ่นไทย 
ท่องเท่ียว รมและภูม  และภูม ปัญญา ส่งเสร มทาง ศาสนา 3. การจดังานประเพณี 
ผล ตภณัฑ ์ ปัญญา ทอ้งถ ่น ศาสนา - จ านวน วฒันธรรม และวนัส าคญัทาง 
และการคา้ ทอ้งถ ่น โครงการ/ ศาสนาตา่งๆ 
ชายแดน ก จกรรมท่ีจดั 4. การจดังานรฐัพ ธีราชพ ธิ ี

ส่งเสร ม งานบุญประเพณีต่างๆ 
วฒันธรรมและ 5.. สนิับสนุนท่ีท าการ 
สืบทอด ปกครองอ าเภอนาโพธ ์ ในการ 
ประเพณีอนัดี จดังานรัฐพ ธีราชพ ธีและงาน 
งาม พ ธีการตา่งๆ 

6. สนิับสนิุนท่ีท าการ 
ปกครองจงัหวดับุรีรัมยใ์น 
การจดังานประเพณีขึ้นเขา 
พนมรุ้ง 
7. สนิับสนิุนส านกังาน 
วฒันธรรม จ. บุรีรัมย ์ในการ 
จดังานประเพณีแข่งเรือยาว 
8. อนุรักษว์ิัฒนธรรม 
ประเพณีไทยเรียนรู้ภูม  
ปัญญาทอ้งถ ่น 
9. สนบัสนุนวดัอมราวาสใน 
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             การด าเน นงานส่งเสร ม 
อนุรักษ์
ศ  ิลปวิัฒนธรรมและ 
ภูม ปัญญาทอ้งถ ่น 
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ความ 
เช่ือมโยงกบั 
ยิุทธศาส
ตร์ จงัหวดั 

(1) 

ยิุทธศาส
ตร์ อปท.
ในเขต 
จงัหวดั 

 

(2) 

ยิุทธศาส
ตร์ 
อปท. 

 
 

(3) 

เปูา
ประสงคิ์ 
ตามพนัธ

ก จ 
 

 

(4) 

ตวัช้ีวดั
ระดิับ เปูา
ประสงคิ์ 
(ตวัช้ีวดั
รวม) 

 

(50 

ค่าเป้าหมาย
(6) 

กลยิุทธ์/
แนวทาง การ

พฒันา 
 
 

(7) 

ตวัช้ีวดั
ระดิับ 
กลยิุทธ ์

 
 

(8) 

ความกา้ว 
หนา้ของ 
เป้าหมาย 

 

(9) 

โครงการ/ก จกรรม 
 

 
 

(10) 

หน่วยงาน 
รับผ ดชอบ 

 

 

(11) 

หน่ว
ย 
สนบั 
สนุน 

 

(12) 

59 60 61 62 63 

การ 
พฒันาการ 
ท่องเท่ียว 

ยกระดบัการ 
บร หารนคร 
ชยับุร นทร์ 
ดา้นการ 
ท่องเท่ียว 
ผล ตภณัฑ ์
และการคา้ 
ชายแดน 

การพฒันา 
ดา้นการ 
บร หาร 

จดัการการ 
อนุรักษ์
ฟิืิ้นฟู 

ทรัพยากรธร 
รมชาต  ิ 
ส ่งแวดลอ้ม 
และการ 
ท่องเท่ียว 

ประชาชนมี 
จ ตส านึกใน
การ อนุรักษ์
และ 
บ ารุงรักษา 
ทรัพยากร
ธรรม ชาต และ 
ส ่งแวดลอ้ม 

ประชาชนเก ด 
จ ตส านึกร่วมใน 
การรักษา 
ทรัพยากรธรรม
ชา ต และส ง
แวดลอ้ม อยา่ง
ย ัง่ยนื 

 

 

 

 

 
 

ประชาชนมิี
ส่วน ร่วมใน
การจดั ก จกรรม
ดา้นการ 
ส่งเสร มการ 
ท่องเท่ียวใน
พืิ้นท่ี 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 

20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20 

30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

30 

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

40 

50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

50 

การฟ้ืนฟู 
ส่งเสร ม และ
อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรม
ชา ต และ
ส ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 

 

 
 

การพฒันาและ 
ส่งเสร มแหล่ง 
ท่องเท่ียว 

- จ านวน 
โครงการท่ี 
รณรงคป์ลูก 
จ ตส านึกใน
การ อนุรักษ ์
ทรัพยากร
ธรรม ชาต และ 
ส ่งแวดลอ้ม 
- จ านวนพ้ืนท่ี
สี เขียวมีมาก
ขึ้น 

 

 

- พฒันา 
ปรับปรุงท่ี 
สาธารณะให ้
เป็นท่ี
ท่องเท่ียว เช ง
อนุรักษ ์

เพ ่มขึ้นปี
ละ 10 
% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

เพ ่มขึ้นปี
ละ 10 
% 

1. การปรับปรุงภูม ทิัศน์
และ ส ่งแวดลอ้มในพืิ้นท่ี
ต าบล บา้นคิู 
2. การพฒันา ฟ้ืนฟู อนุรักษ ์
ทรัพยากรธรรมชาต และ 
ส ่งแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 
 

3.การพฒันาและส่งเสร ม
การ ประชาสัมพนัธ์แหล่ง 
ท่องเท่ียว 
4. การบูรณะและ
ปรับปรุง แหล่งท่องเท่ียว
โบราณวตัถุ และ
โบราณสถาน 

ส านกัปลดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ส านกัปลดั 

 



 

 

บทที ่๕ กำรตดิตำม
และประเมนิผลยุทธศำสตร์ 

๕.๑ กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

กรอบแนวคิดกำรวำงระบบกำรติดตำมและประเมินผล 

การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส วนท้องถิ่น มีฐานคิดว า 
ระบบติดตามและประเมินผลไม อาจแยกตัวออกจากระบบการบริหารแผนท้ังหมด ระบบอื่น ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
ก อนหน้าท่ีแผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเหมือนบริบทท่ีย อมจะส งผลต อการบริหารแผน และจะส งผล 
ต อการติดตามและประเมนิผลด้วยเช นกนั ดังนั้น ระบบติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จึงมีกรอบ 
แนวคิดตามแผนภาพดังนี ้

 

 

จากกรอบแนวคิดการวางระบบการต ิดตามและประเมินผลท่ีแสดงจุดเริ่มต้นของระบบการติดตามว าเริ่ม 
จากการได้รับทรัพยากรไปเพ ื่อด าเนินงาน โดยจะมุ งเน้นการติดตามการใช้ทร ัพยากรเมื่อเท ียบกบัเวลา 
(Input monitoring) และการติดตามความก ้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมือ่เทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนด 
ไว้ (performance monitoring) การวางระบบต ิดตามในท่ีนี้จึงเป็นการสรา้งระบบเพ ื่อท่ีจะน าไปสู  การ 
ปรบัปรุงแก ้ไขในเชิงการบริหารแผน เพ ื่อให้งานด าเนินต  อไปจนจบตามเวลา และย ังจะมีระบบประเมินผล 
มาประเม ินว าเมื  อผลท่ีเก ิดขึ้นทัง้ในส วนของผลผลิต (output) และผลลัพธ์ (outcome) ว าเป็นไปตามท่ี 
ต้ังเป้าหมายหร ือเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว ้ล วงหน้าเพียงใด 

ระบบการจดัท าแผน ระบบงบประมาณ ระบบสืังคม/
ทื้องถิ่น 

ระบบระบบการเมืือง ระบบวฒนธรรม 

กระบวนการ 
- การใชื้ทรืัพยากร 
- การดา  เนินการตามแผน 
- การบรืิหารแผน 

ผลผลตืิ  
- ความส าเรื็จของการดา   เนิน
งาน ตามแผนในเชืิง
รืูปธรรม 

ผลลพัื  ธื์ 
- ความส าเรื็จของการดา   เนิน
งาน ตามแผนเมืืื่อ
เปรืียบเทียบกบัื  

วตัื   ถืุประสงคื์/เปื้าหมาย 

ปืัจจัยน 
าเขื้า 

- แผนปฏิบัติการ 
- งบประมาณ 

- บืุคลากร 
- ทรืัพยากร
อืืื่น 

ระบบตดิตาม (Monitoring) 
- Input Monitoring 
- Performance Monitoring 

ระบบประเมนิผล (Evaluation) 
- ความส าเรื็จตามวตัื   ถืุประสงคื์/
เปื้าหมาย ของแผน 

- การเปลยนแปลงของทื้องถิน่ 
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อย างไรก็ดี ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับผลกระทบจากการจัดท าแผนการ 
ด าเนินงานประจ าปี นั่นคือ ถ้าได้แผนการด าเนินงานประจ าปี ท่ีสอดคล้องและเอื้อต อการติดตาม
และ ประเมนิผล ก็จะท าให้ระบบติดตามและประเมินผลท าหน้าท่ีระบบไปได้ หากแต แผนไม เอื้อต อการ
ติดตาม เช น ขาดความชัดเจน หรือมีการปรับกิจกรรมโดยไม ยึดแผนการด าเนินงาน ประจ าปี ฯลฯ ก็
อาจท าให ้ระบบติดตามและประเมนิผลโดยรวมดงักล าวมีปญัหาได้ 

 
แนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถ่ิน 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว าด้วย การจัดท าแผนพ ัฒนาขององค ์กรปกครองส  วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดอ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองส วนท้องถิน่ไว ้ ดังนี้ 

๑) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
๒) ด าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา 
๓) รายงานผลและเสนอความเห ็นซ ึ งได ้จากการต ิดตามและประเม ินผลแผนพ ัฒนาต  อ 

ผู้บริหารท้องถิ่น เพ ื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศ 
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกันอย างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
ภายในเดือนธนัวาคมของทุกป ี ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม นอ้ยกว าสามสิบวัน 

๔) แต งต้ังคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพ ื่อช วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
๕.๒ ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

ระบบของการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 
3 ส วนหลัก คือ ส วนปัจจัยน าเข้า (Input) ส วนของกระบวนการติดตาม (Process) และส วนของการ 
ประเมินผลผลลัพธ์ (Output , Goal) ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. ส่วนปัจจัยน ำเข้ำ (Input) คือ ปัจจัยท่ีองค์กรปกครองส วนท้องถิ่น จะต้อง “มี” เพ ื่อน าเข้าสู  
ระบบติดตามและประเม ินผลแผนพฒันาองค ์กรปกครองส  วนท้องถิ่น อ ันได ้แก  แผนย ุทธศาสตร์  ผู ้ประเม ิน 
ผู ้ถ ูกประเม ิน และเครื  องม ือในการประเม ิน ฯลฯ ซ ึ งเครื  องม ือท่ีใช ้ในการประเม ินแผนย ุทธศาสตร ์ขององค ์กร 
ปกครองส วนท้องถิ่นโดยตนเองครั ้งนี้ ได้แก  แบบรำยงำนแบบที่ 1   แบบช่วยก ำกับกำรจัดท ำแผน 
ยุทธศำสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นการทบทวนว าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการครบทุก 
ขัน้ตอนหรืออย างไร 

๒. ส่วนของกระบวนกำรติดตำม (Process) คือ ช วงของการด าเนินงานตามแผน 
ยุทธศาสตร์ของท้องถิ่น ท้ังในระดับองค์การบริหารส วนจังหวัด เทศบาล และองค ์การบร ิหารส  วนต าบล ซ ึ งได้ 
ก าหนดเป ็นการต ิดตามรายไตรมาส คือ ไตรมาสท่ี 1 (ต ุลาคม – ธ ันวาคม) ไตรมาสท่ี 2 (มกราคม – 
ม ีนาคม) ไตรมาสท่ี 3 (เมษายน – ม ิถ ุนายน) และไตรมาสท่ี 4 (กรกฎาคม – ก ันยายน) ในแต  ละปี โดยการ 
ติดตามดังกล าว เป ็นการต ิดตามผลขั ้นกลาง (IR หรือ Intermediate Result) ของแผนย ุทธศาสตร ์ว  า เป ็นไป 
ตามแผนยุทธศาสตร ์ของท้องถิ่นท่ีได ้ก าหนดไว ้หร ือไม  ซึ  งในการต ิดตามในขั ้นตอนนี ้เป ็นช  วงท่ีท าให ้ทราบว  า 
แผนย ุทธศาสตร ์ท่ีได ้ก าหนดไว ้ด ีหร ือไม  สามารถว ัดได ้จร ิงหร ือเปล  า นอกจากนี้ การต ิดตามในท ุกช  วงของ 
แผนย ังสามารถ เป็น “ส ัญญาณเต ือนภ ัยล  วงหน ้า” (Early Warning System)  ว  าแผนย ุทธศาสตร์ ท่ีได้ 
ก าหนดไว ้สามารถไปตามเป้าหมายท่ีตั ้งไว ้ได ้หร ือไม  เพ ื่อให ้บ ุคลากรท่ีเกี  ยวข ้องสามารถระดมความค ิดใน
การ 
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ปร ับเปลี  ยนว ิธ ีการด าเนินงานท่ีจะสามารถน าไปสู  การบรรล ุแผนท่ีก าหนดไว ้ได้   เครื่องมือท่ีใช้ในการ
ติดตาม ผลการด าเนินงานได้แก  แบบรำยงำนแบบท่ี 2 แบบตูิดตำมผลกำรด ำเนนิงำนขององคู์กร
ปกครองสู่วน ท้องถ่ิน ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปล่ียนแปลง
โครงการ การ ติดตามการใช้จ ายงบประมาณ การติดตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
ตลอดจนปัญหาและ อ ุปสรรคในการด าเนินงาน 

๓. ส่วนของกำรประเมินผลลัพธ ์ (Output , Goal) เป็นการติดตามผลช วงสุดท้ายหรือ 
อาจถูกเรียกว า “การประเมินแผนยุทธศาสตร์” ซึ่งจะได้แสดงให้เห็นว า เมื่อส้ินสุดการด าเนินงานของ 
แผนยุทธศาสตร์ ท่ีผ านมาในแต ละปี ผลท่ีเกิดขึ ้นเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม  รวมท้ังจัดท า 
รายงานผลการติดตามแผนยุทธศาสตร์ไปสู  M&E Unit ระดับจังหวัด เพื่อเป็นหน วยในการรวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ส าหรับ บุคลากร หน วยงาน และองค์กรท่ีเกี่ยวข้องได้ และเป็น 
ฐานในการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นในแผนต อไปในอนาคต โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการ
ประเมินผล ลัพธ์ ได้แก  แบบรำยงำนแบบท่ี 3/1 แบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนตำมแผน
ยุทธศำสตร์ โดยมี เนื ้อหาท่ีส าคัญในการประเมินได้แก  ความพึงพอใจของผู ้ท่ีเกี  ยวข้อง ต อผลการ
ด าเนินงานขององค์กร ปกครองส วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี 3/2) ความพึงพอใจ
ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต อการ ด าเนินงานในแต ละยุทธศาสตร์ และการเปล่ียนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดท่ี
เลือก (ผลจากแบบรายงาน แบบท่ี 3/3) 

๕.๓ ก ำหนดเคร่ืองมูือท่ีใชใ้นกำรติดตำมและประเมินผล 

๑. เคร่ืองมือที่ใชใ้นการประเม นแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ ่นโดย
ตนเอง ไดแ้ก่    แบบรายงานแบบที่ 1   แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นการทบทวนวา่การจดัท าแผนไดิ้ใชก้ระบวนการครบทิุกขัิ ้นตอนหริือ
อยา่งไร 

๒. เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามผลการด าเนินงาน เพื่อให้หน วยงานทราบว า แผนย ุทธศาสตร์ 
ท่ีก าหนดไว้ดีหรือไม   การด าเนินงานเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้ก าหนดไว้หรือไม   สามารถวัดได้จริง 
หรอืเปล  า ได ้แก   แบบรำยงำนแบบท่ี 2 แบบตูิดตำมผลกำรด ำเนินงำนขององคู์กรปกครองสู่วนท้องถ่ิน 
ซึ่งประกอบไปด้วยการติดตามการด าเนินงานของโครงการ และการเปล่ียนแปลงโครงการ การติดตาม
การ ใช้จ ายงบประมาณ การติดตามโครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคใน
การ ด าเนินงาน 
๓. เครื  องมือท่ีใช้ในการประเมินผลลัพธ์ ได้แก      แบบรำยงำนแบบท่ี 3/1   แบบประเมินผลกำร 
ด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ โดยมีเนื ้อหาท่ีส าคัญในการประเมินได้แก  ความพึงพอใจของผู ้ที่ 
เกี่ยวข้อง ต อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส วนท้องถิ่นในภาพรวม (ผลจากแบบรายงานแบบ
ท่ี 3/2)  ความพึงพอใจของผู้ท่ีเกี่ยวข้องต อการด าเนินงานในแต ละยุทธศาสตร ์ และการเปล่ียนแปลง
ของ ชุมชนตามตัวชี้วัดท่ีเลือก (ผลจากแบบรายงานแบบท่ี 3/3) 
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ตัวอย่ำงเครื่องมือติดตำมและประเมนิผล 
 

 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 1 เป็นแบบประเม นตนเองในการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ ่น โดยจะท า
การ ประเม น 
และรายงานทุกๆ คร้ัง หลงัจากท่ีองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ ่นไดป้ระกาศใชแ้ผนยทุธศาสตร์แลว้ 

 
 

ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องคก์ารบร หารส่วนต าบลบา้นคู 

  แบบที ่1 แบบช่วยก ากบัการจดัท าแผนยทุธศาสตร์ของทอ้งถ ่นโดยตนเอง   

   

ประเดื็นการประเมนิ 
ม ี

การด าเนืินการ 
ไม่มี กา

รด าเนืินการ 
ส่วนทิีิ ่ 1 คณะกรรมการพฒันาทอ้งถ ่น   

1. มีการจดัตั้งคณะกรรมการพฒันาทองถ ่นเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ ่น   

2. มีการจดัประชุมคณะกรรมการพิัฒนาทอ้งถ ่นเพ่ือจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ ิ่น   

3. มีการจดัประชุมอยา่งต่อเน่ืองสม ่าเสมอ   

4. มีการจดัตั้งคณะกรรมการสนบัสนิุนการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ ่น   

5. มีการจดัประชุมคณะกรรมการสนิับสนุนการจิัดท าแผนพฒันาทอ้งถ ่น   

6. มีคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ ่นและประชาคมทอ้งถ ่นพ จารณาร่าง
แผน ยทุธศาสตร์การพฒันา 

  

ส่วนทิีิ ่ 2 การจดัท าแผนการพิัฒนาทอ้งถ ่น   

7. มีการรวบรวมขอ้มิูลและปัญหาส าคญัของทอ้งถ ่นมาจดัท าฐานขอ้มูล   

8. มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัท าแผน   

9. มีการว เคราะห์ศกัยภาพของทอ้งถ ่น (SWOT) เพ่ือประเม น
สถานภาพ การพฒันาทอ้งถ ่น 

  

10. มีการก าหนดว สัยทศัน์และภารก จหลกัการพฒันาทอ้งถ ่นท่ี
สอดคลอ้ง กบัศกัยภาพของทอ้งถ ่น 

  

11. มีการก าหนดว สัยทศัน์และภารก จหลกัการพฒันาทอ้งถ ่นท่ี
สอดคลอ้ง กบัยทุธศาสตร์จงัหวดั 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพฒันาท่ีย ัง่ยนื   

13. มีการก าหนดเปูาหมายการพฒันาทอ้งถ ิ่น   

14. มีการก าหนดยทุธศาสตร์การพฒันาและแนวทางการพฒันา   

15. มีการก าหนดยทุธศาสตร์ทีิ่สอดคลองกบัยทุธศาสตร์ของจงัหวดั   

16. มีการอนุมตั และประกาศใชแ้ผนยิุทธศาสตร์การพฒันา   

17. มีการจดัท าบิัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตริ์   

18. มีการก าหนดรูปแบบการต  ิดตามประเม นผลแผนยทุธศาสตร์   

19. มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร์หรือไม่   
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ค ำชี้แจง : แบบที ่ 2 เป็นแบบติดตามตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผน  ยุทธศาสตร์
ของ องค์กรปกครองส วนท้องถ่ิน ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงาน ทุกๆ 3 เดือน เริ่มต้ังแต สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม – ธันวาคม หรือไตรมาสที ่1 

 
 

ส่วนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ไป 

1.   ชื่อองค์กรปกครองส วนท้องถ่ิน …………………………………...……………………………..…..… 

2.   รายงานผลการด าเน นงานไตรมาสท่ี 
 

 (1)  ไตรมาสที ่1 (ตุลาคม – ธันวาคม) (2) ไตรมาสที ่2 (มกราคม – มีนาคม) 

 
ส่วนท่ี 2 

(3)  ไตรมาสที ่3 (เมษายน – มิถุนายน)  

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 

ป ี 

(4) ไตรมาสที ่4   (กรกฎาคม – กันยายน) 

3.   จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพฒันา 3 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 … ปีที่ 2 … ปีที่ 3 … รวม 

จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1.  ดา้นโครงสร้างพ้ืนฐาน         

2.  ดา้นเศรษฐก จและการ
สิ่งเสร  ิม อาชีพ 

        

3.  ดา้นการพฒันาคิุณภาพ
ชีว ต และสังคม 

        

4.  ดา้นการบร หารจิัดการตาม         

หลกัการบร หารจดัการ 
บา้นเมืองท่ีดี 

5.  ดา้นการอนุรักษ ์         

ศ ลปวฒันธรรมและภูม 
ปิัญญา ทอ้งถ ่น 

6.  ดา้นการบร หารจิัดการอน
รักษ ์

        

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาต  
ส ่งแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 

รวม         

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
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4. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนย ุทธศาสตร์การพฒันาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 … ปีที่ 2 … ปีที่ 3 … รวม 

จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ โครงการ ประมาณ 

1. การพฒันาคุณภาพชีว ต         

2. การพฒันาการท่องเท่ียว         

3. การพฒันาเกษตรกรรม
และ อุตสาหกรรม 

        

4. การเสร มสร้างความมัน่คง
และ ความสงบเรียบร้อย 

        

5. การพฒันาขีดสมรรถนะองคก์ร         

รวม         
 

5.   ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาป ี… 
 

 
ยทุธศาสตร์ 

จ านวน 
โครงการท่ี
เสร็จ 

จ านวน
โครงการ ท่ีอยู่
ในระหว่าง 
ด าเน นการ 

จ านวน
โครงการ ท่ียงั

ไม่ได ้
ด าเน นการ 

จ านวน 
โครงการ ท่ี
มิกีาร
ยกเล ก 

จ านวน 
โครงการ ท่ีมี
การเพ ่มเต ม 

จ านวน 
โครงกา
ร 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ดา้น
โครงสร้าง 
พ้ืนฐาน 

            

2. ดา้นเศรษฐก จ             

และการส่งเสร ม 
อาชีพ 

3. ดา้นการ
พิัฒนา 

            

คิุณภาพชีว  ิต
และ สังคม 

4. ดิ้านการ
บร  ิหาร 

            

จดัการตาม 
หลกัการบร หาร 
ก จการบา้นเมือง 
ท่ีดี 

5. ดิ้านการ
อนุรักษ ์

            

ศ  ิลปวิัฒนธร
รม และภูม ปัญญา 
ทอ้งถ ่น 
6. ดา้นการ             

บร หารจิัดการ 
อนุรักษฟ์ิืิ้นฟ ู
ทรัพยากร 
ธรรมชาต  
ส ่งแวดลิ้อม
และ การทิ่องเท่ียว 

รวม             
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6.   การเบกิจ ายงบประมาณปี … 

ยทุธศาสตร์ 
งบปกต  เง นสะสม รวม 

จ านวนเง น ร้อยละ จ านวนเง น ร้อยละ จ านวนเง น ร้อยละ 
1. การพฒันาคุณภาพชีว ต       

2. การพฒันาการท่องเท่ียว       

3. การพฒันาเกษตรกรรม
และ อุตสาหกรรม 

      

4. การเสร มสร้างความมัน่คง
และ ความสงบเรียบร้อย 

      

5. การพฒันาขีดสมรรถนะองคก์ร       

รวม       

ส่วนท่ี 3 ผลการด าเน นงานตามโครงการท่ีไดรั้บเง นอุดหนุนเฉพาะก จ 

7.   โครงการทีไ่ด้ร ับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี ……….. 
 

 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ด าเนินการเสร็จ 
แล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยงัไม่ไดื้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณที ่
ได้รับ 

งบประมาณที ่
เบิกจ่ายไป 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.      

รวม      

 

ส่วนที่ 4 ปัญหา และอุปสรรคในการปฏบิืัตืิ 
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แบบที ่3/1 แบบประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

ค าช้ีแจง :  แบบท่ี 3/1   เป็นแบบประเม นตนเอง โดยมีวตัถุประสงคเ์พืิ่อใชป้ระเม นผลการด าเน นงานของ   
องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีก  าหนดไว ้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 คร้ัง 
หลงัจากส ้นสุด ปีงบประมาณ 

 
 

ส่วนท่ี 1    ขอ้มูลทัว่ไป 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………………………..……… 

2.  วัน/เดือน/ปี ที่รำยงำน ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ส วนที ่2    ยุทธศาสตร ์และโครงการในป ี ………………………………… 

3.  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผน และจ านวนโครงการทีไ่ด้ปฏบิัต ิ
 

 
ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที ่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   
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ส่วนท่ี 3 ผลการด าเน นงาน 

4.  ความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / ก จกรรม    

2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / ก จกรรม    

3) มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความค  ิดเห็นในโครงการ / ก จกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเน นงานของโครงการ / ก จกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) การเป ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเน นโครงการ / ก จกรรม    

6) การด าเน นงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7)  ผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรมน าไปสู่การแกิ้ไขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ ่น 

   

8)  ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรับจากการด าเน นโครงการ / ก จกรรม    

ภาพรวม 
   

5.  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ที ่ 1 : ………………………………………………………………………………………… 
1)   ความพึงพอใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เตม็ 10 คะแนน) 
1)  มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนมีสิ่วนร่วมในโครงการ / ก จกรรม  

2)  มีการประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / ก จกรรม  

3) มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความค  ิดเห็นในโครงการ / ก จกรรม  

4) มีการรายงานผลการด าเน นงานของโครงการ / ก จกรรมให้ประชาชนทราบ  

5) การเป ดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเน นโครงการ / ก จกรรม  

6) การด าเน นงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด  

7)  ผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรมน าไปสู่การแกิ้ไขปัญหาของประชาชนในทอ้งถ ่น  

8) ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรับจากการด าเน นโครงการ / ก จกรรม  

 

2)   การเปลีิ่ยนแปลงของชุมชนตามติัวช้ีวดัท่ีเลือก 
 

 

ตัวช้ีวืัดที่เลือก 

 

หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน 

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง 
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

 
เพิ่ม/ลด 

1.     

2.     

3.     
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แบบที ่3/2 แบบประเมนิความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูในภาพรวม 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/2 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเน นงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ ่น ในภาพรวม โดยก าหนดให้มีการเก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง หลงัจากส ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 

1. เพศ (1) ชาย (2) หญ ง 
2. อายุ (1) ต  ากว า 20 ป ี (2) 20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ปี 

(4) 41 – 50 ป ี (5) 51 – 60 ป ี (6)  มากกว า 60 ปี 
3. การศึกษา   (1) ประถมศึกษา (2) มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปร ญญา หรือเทียบเท่า 

 
(4) ปร ญญาตรี (5) สูงกว่าปร ญญาตรี (6)  อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลกั  (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐว สาหก  ิจ (3)  คา้ขาย ธุรก จส่วนตวั 
(4) รับจ้าง   (5) นักเรียนน ักศึกษา (6)  เกษตรกร 
(7) อื่นๆ (ระบ ุ) ………………………………………………………. 

5. ชุมชน (1) บา้นหนองลุมพุก (2) บา้นทิุิ่งบ่อ (3) บา้นเก่าโก (4)  บา้นบง 
(5) บา้นหนองแอ่ (6) บา้นคู (7) บา้นดอนกลาง (8)  บา้นโสกด นแดง 

(9) บา้นโคกพงาด (10) บา้นหนองขาน (11) บา้นโคกเมฆ (12) บา้นโนนตระคร้อ 

(13) บา้นโนนสะอาด (14) บา้นคู (15) บา้นหนองผกับุง้ 

 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเน นงานขององคก์ารบร หารส่วนต าบลบา้นคู 

 

5. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการด าเน นงานขององคก์ารบร หารส่วนต าบลบา้นคูในภาพรวมมากนอ้ยเพียงใด 
 

ความพงึพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนมิส่ีวนร่วมในโครงการ / ก จกรรม    

2) มีการประชาสมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / ก จกรรม    

3) มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความค  ิดเห็นในโครงการ / ก จกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเน นงานของโครงการ / ก จกรรมต่อสาธารณะ    

5) มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเน นโครงการ / ก จกรรม    

6) การด าเน นงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7) ผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรมน าไปสู่การแกิ้ไขปัญหาของประชาชนใน
ทอ้งถ ่น 

   

8) การแกไ้ขปิัญหา และการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน    

9) ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรับจากการด าเน นโครงการ / ก จกรรม    
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แบบที ่3/3 แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูในแต่ละยุทธศาสตร์ 

ค าช้ีแจง : แบบท่ี 3/3 เป็นแบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเน นงานขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ ่น ในแต่ละยทุธศาสตริ์ โดยก าหนดให้มีการเก็บขอ้มูลปีละ 1 คร้ัง หลงัจากส ้นสุดปีงบประมาณ 

 
 

ส วนยุทธศาสตร ์ ……………………………………………………………...…………………………… 
ส วนที ่1 ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ (1) ชาย (2) หญ ง 
2. อายุ (1) ต  ากว า 20 ป ี (2) 20 – 30 ป ี (3)  31 – 40 ปี 

(4) 41 – 50 ป ี (5) 51 – 60 ป ี (6)  มากกว า 60 ปี 
3. การศึกษา   (1) ประถมศึกษา (2) มธัยมศึกษาหรือเทียบเท่า (3)  อนุปร ญญา หรือเทียบเท่า 

 
(4) ปร ญญาตรี (5) สูงกว่าปร ญญาตรี (6)  อ่ืนๆ 

4. อาชีพหลกั  (1) รับราชการ (2) เอกชน/รัฐว สาหก  ิจ (3)  คา้ขาย ธุรก จส่วนตวั 
(4) รับจ้าง   (5) นักเรียนนักศึกษา (6)  เกษตรกร 
(7) อื่นๆ (ระบ ุ) ………………………………………………………. 

5. ชุมชน (1) บา้นหนองลุมพุก (2) บา้นทิุิ่งบ่อ (3) บา้นเก่าโก (4)  บา้นบง 
(5) บา้นหนองแอ่ (6) บา้นคู (7) บา้นดอนกลาง (8)  บา้นโสกด นแดง 
(9) บา้นโคกพงาด (10) บา้นหนองขาน (11) บา้นโคกเมฆ (12) บา้นโนนตระคร้อ 

(13) บา้นโนนสะอาด (14) บา้นคู (15) บา้นหนองผกับุง้ 

 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจต่อผลการด าเน นงานขององคก์ารบร หารส่วนต าบลบา้นคู 

 

5. หากให้ท่านประเม นความพึงพอใจต่อผลการด าเน นงานขององคก์ารบร หารส่วนต าบลบา้นคูในการพฒันาและ
ส่งเสร ม การบร หารก จการบา้นเมืองท่ีดีโดยใหค้ะแนนเตม็ 10 ท่านจะให้คะแนนองคก์ารบร หารส่วนต าบลบา้นคูฯ 
ของทิ่านเทิ่าใด 

 

ความพงึพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1) มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนมิส่ีวนร่วมในโครงการ / ก จกรรม    

2) มีการประชาสมพนัธ์ให้ประชาชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ / ก จกรรม    

3) มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความค  ิดเห็นในโครงการ / ก จกรรม    

4) มีการรายงานผลการด าเน นงานของโครงการ / ก จกรรมให้ประชาชนทราบ    

5) มีการเป  ิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเน นโครงการ / ก จกรรม    

6) การด าเน นงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด    

7) ผลการด าเน นโครงการ / ก จกรรมน าไปสู่การแกิ้ไขปิัญหาของประชาชนในทอ้งถ ่น    

8) ประโยชนท่ี์ประชาชนไดรับจากการด าเน นโครงการ / ก จกรรม    
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