
3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบุ่งไหม  พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับ 12 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

การเสริมสร้าง 
ความเป็นธรรมลดความ 

เหลื่อมล้้าในสังคม 

การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและ 

แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

การเติบโตที่เป็นมิตร 
กับสิ่งแวดล้อมเพื่อ 

การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ด้าน 
ความมั่นคง 

การเพิ่มประสิทธิภาพ 
และธรรมมาภิบาล 

ในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและระบบ 

โลจสิติกส ์

ด้านวิทยาศาสตร ์
เทคโนโลย ี

วิจัยและนวตักรรม 

การพัฒนาภาค 
เมือง 

และพื้นที่เศรษฐกจิ 

การต่างประเทศ 
ประเทศเพื่อนบ้าน 

และภมูิภาค 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
อุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี

ด้าน 
ความมั่นคง 

ด้านการสร้าง 
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ 
เสรมิสร้าง 

ศักยภาพคน 

ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ 

เท่าเทียมกันทางสังคม 

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

ศูนย์กลางการ 
บริการการค้า 

โลจสิติกส์ 
และการขนส่ง 

พัฒนากระบวน 
การผลิต 
การตลาด 

และการบริหาร
จัดการสินค้า
เกษตรเชิง
คุณภาพ 

ส่งเสริมการ
ด้าเนินงาน 

ด้านการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 

และนันทนาการ 

ศูนย์กลางด้าน 
การศึกษา การบริการ 

ทางวิชาการ 
ด้านสุขภาพ และ ICT 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและ 
แหล่งน้้าอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็ง 

ทางสังคมและ 
ความมั่นคง 
ตามหลักการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี



-ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อที่ 3 โครงการเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลบุ่งไหม  พ.ศ. 2561 – 2565 ที่น าจัดท างบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวดัอุบลราชธานี 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและเสริมสรา้งความเข็มแขง็

ของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่2 การส่งเสรมิการค้า
และการลงทุนและการท่องเทียว 

ยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาการ
เกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่5 การเสริมสร้างและ
รักษาความสงบมั่นคง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบุ่งไหม 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาด้านการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่4 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่5 ด้านบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 

1.ซ่อมแซม ปรบัปรุง เปลีย่นอปุกรณ์ , 
เครื่องขยายเสยีง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

2.โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์
ระบบประปาหมู่บ้าน/ย้ายหอถังประปา

หมู่บ้าน 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง
พัฒนา หมู่ที่ 12 ซอยหมูกระจก 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค า
กลางใหม ่หมู่ที ่6 ซอยจันทชาติ 

14.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

9.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรกัษ์โลก
ต าบลบุ่งไหม (อถล.) จดัอบรม 

6.โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ 

13.โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสทิธภิาพผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 

5.โครงการฝกึอบรมใหค้วามรู้การป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV 

7.โครงการชุมชนต าบลบุ่งไหม รวมใจ
จัดตั้งธนาคารขยะ ลดภาวะโลกร้อน 

8.โครงการอบรมใหค้วามรู้และกวดขัน
วินัยจราจร  

15.โครงการเทศบาลต าบลบุ่งไหมเยีย่ม
ยามถามไถบ่รกิาร 

11.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าของ
สถานสีบูน้ าด้วยไฟฟา้ 

12.โครงการจดัซื้อวสัดกุารเกษตร 
10.โครงการรักษน์้ า รกัป่า รกัษาแผน่ดิน 
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หน่วย 1ข้อ 6 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ ที ่2 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทาง

สังคม 

ยุทธศาสตร์ ที ่5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบุ่งไหม 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ ที ่2 การพัฒนาด้านส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดีและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาด้านการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่5 ด้านบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 

1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที ่5ช่วง
ระหว่างน้ าซบัรีสอร์ทถึงบ้านนายผจญ 

แนนด ี

8.โครงการอบรมใหค้วามรู้และกวดขัน
วินัยจราจร  



หน่วย 1ข้อ 6 แผนภูมิแสดงความสัมพันธ์ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท.สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
*************************** 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 ด้านความมั่นคง 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่2 ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

 

ยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาด้านการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่5 ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลบุ่งไหม 

ยุทธศาสตร์ ที ่1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ ที ่2 การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและ

เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ ที ่3 การพัฒนาด้านการ
บริหารทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่4 ด้านการสร้างโอกาส
ความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทาง

สังคม 
 

ยุทธศาสตร์ ที ่5 ด้านบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ ์

 

1.ซ่อมแซม ปรับปรุง เปลี่ยนอุปกรณ์ , เคร่ือง
ขยายเสียง หอกระจายข่าวหมู่บ้าน 

2.โครงการซ่อมแซมปรับปรุง เปลีย่นอปุกรณ์ระบบ
ประปาหมู่บ้าน/ย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน 

3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง
พัฒนา หมู่ที่ 12 ซอยหมูกระจก 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค า
กลางใหม ่หมู่ที ่6 ซอยจันทชาติ 

14.โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

9.โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรกัษ์โลก
ต าบลบุ่งไหม (อถล.) จดัอบรม 

6.โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ 

13.โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อ
เพิ่มประสทิธภิาพผูบ้รหิาร สมาชกิสภา 

5.โครงการฝกึอบรมใหค้วามรู้การป้องกัน
การแพร่ระบาดของเชื้อ HIV 

7.โครงการชุมชนต าบลบุ่งไหม รวมใจ
จัดตั้งธนาคารขยะ ลดภาวะโลกร้อน 

8.โครงการอบรมใหค้วามรู้และกวดขัน
วินัยจราจร  

15.โครงการเทศบาลต าบลบุ่งไหมเยีย่ม
ยามถามไถบ่รกิาร 

11.โครงการซ่อมแซมคลองส่งน้ าของ
สถานสีบูน้ าด้วยไฟฟา้ 

12.โครงการจดัซื้อวสัดกุารเกษตร 
10.โครงการรักษน์้ า รกัป่า รกัษาแผน่ดิน 
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