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ส่วนที่ ส่วนที่ ๒๒  
  
 

  
๑.๑ ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ๒๐ ปีปี    
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ มีกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ –๒๕๗๙)  สรุปย่อได้  ดังนี้ 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ความเป็นมา... 
 
 

  
  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
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๑๑..  ความเป็นมาความเป็นมา  
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทา

ยุทธศาสตร์ชาติ มีอ านาจหน้าที่ในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และให้เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้
ความเห็นชอบเพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานในระยะที่ ๒ ของรัฐบาล (ปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙) และกรอบการ
ปฏิรูปในระยะที ่๓ (ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป) คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ๒ คณะ 
ได้แก่ (๑) คณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูป เพ่ือจัดท าร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ 
ปี และ (๒) คณะอนุกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศเพ่ือจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ
ตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ (Roadmap) ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี 

คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์และกรอบการปฏิรูปได้ด าเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
๒๐ ปี ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีก าหนด โดยได้มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้แก่ภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการเมือง และ นักวิชาการ รวมถึงได้
พิจารณาน าข้อคิดเห็นจากสภาปฏิรูปแห่งชาติ และความคิดเห็นจากภาคประชาชนมาเป็นข้อมูลในการยกร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติด้วย และได้น าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดาเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ 

ในการด าเนินการขั้นต่อไป คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะน าเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือ
ขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและจะได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน  ก่อนที่จะน าเสนอต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบกรอบยุทธศาสตร์ชาติมาใช้เป็นกรอบในการก าหนดทิศทางในการบริหารประเทศ
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 
๑๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๔) นอกจากนี้หน่วยงานต่างๆ จะได้นาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนระยะ ๕ ปี มาถ่ายทอดลงสู่แผนปฏิบัติการระดับกระทรวงและแผนพัฒนารายสาขาใน
ระหว่างที่กลไกการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  ซึ่งคาดว่าจะ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๐ 

๒๒..  สาระส าสาระส าคัญคัญ  
          ๒๒..๑๑  สภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อม  

ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกเป็นไปอย่างรวดเร็วและใน
หลากหลายมิติท าให้ภูมิทัศน์ของโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยส าคัญ โดยก่อให้เกิดโอกาสทั้งในด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี และการเมืองของประเทศไทยแต่ขณะเดียวกันท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในด้าน
ต่างๆ ก็มีปัจจัยเสี่ยงและภัยคุกคามที่ต้องบริหารจัดการด้วยความยากลาบากมากขึ้นกระแสทุนนิยมและการ
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์เศรษฐกิจของโลกได้ส่งผลให้โครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศไทยซึ่งเดิมมีโครงสร้างเศรษฐกิจ
ในระบบ “เกษตรแบบพ่ึงตนเอง” ต้องปรับตัวและเปลี่ยนไปเป็นระบบเศรษฐกิจที่ “พ่ึงพาอุตสาหกรรมและการ
ส่งออก” การพัฒนาในภาคเกษตรล่าช้ากว่าฐานการผลิตอ่ืนๆ ที่อาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่มากขึ้นตามล าดับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้อิทธิพลของกระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จึงมีปัญหาความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้ระหว่างภาคการเกษตรกับภาคอุตสาหกรรมและระหว่างสังคมในเมือง
และชนบทขยายวงกว้างขึ้น และปัญหาความยากจนกระจุกตัวในกลุ่มเกษตรกรรายย่อยและในภาคชนบทรวมทั้ง
โอกาสในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร องค์ความรู้ แหล่งทุน และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพสาหรับประชาชนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ห่างไกลก็มีในวงแคบกว่า ในขณะที่การใช้เทคโนโลยีในภาคอุตสาหกรรมและบริการเองก็นับว่ายังอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่ใช้เทคโนโลยีในระดับกลางๆ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถพัฒนาได้เองภายในประเทศ ต้องนาเข้ามาจาก
ต่างประเทศ โดยรวมประเทศไทยจึงยังใช้วัตถุดิบและแรงงานเข้มข้นในการเป็นจุดแข็งในการแข่งขันและขับเคลื่อน
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การเจริญเติบโตนอกจากนั้น ในอีกด้านหนึ่งการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์ของโลกและแรงขับเคลื่อนของเทคโนโลยี
สมัยใหม่รวมทั้งความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดของสังคมโลกได้ทาให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยงด้านอ่ืนๆ  ที่ซับซ้อน
ขึ้นอาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติใน
รปูแบบต่างๆ ขณะที่การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกก็มีความผันผวนรุนแรงขึ้น ซึ่งล้วนแล้วเป็นความเสี่ยงในการดา
รงชีวิตของประชาชน การบริหารจัดการทางธุรกิจ และการบริหารราชการแผ่นดินของภาครัฐนอกจากนั้นในช่วง
ต้นศตวรรษที่ ๒๑ กระแสโลกาภิวัตน์ได้ทาให้ภูมิทัศน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของโลกเปลี่ยนแปลงจาก
เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุ่งสู่เศรษฐกิจสังคมดิจิทัล ในขณะที่โอกาสทางเศรษฐกิจขยายเพ่ิมขึ้น แต่ช่องว่างทาง
สังคมก็ยิ่งกว้างขึ้นรวมถึงช่องว่างทางดิจิทัล (digital divide) ถ้าหากไม่สามารถลดลงก็จะยิ่งท าให้ความเหลื่อมล้ า
ทางรายได้และโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างมากขึ้น ประกอบกับในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยส าคัญในทุกมิติ เงื่อนไขภายนอกที่
ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ที่เข้มข้นข้ึนอย่างต่อเนื่องและมีความเสี่ยงและ
ท้าทายต่อการปรับตัวมากขึ้นจากการเคลื่อนย้ายอย่างเสรีและรวดเร็วของผู้คน  เงินทุน ข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้
และเทคโนโลยี และสินค้าและบริการ ขณะเดียวกันการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในภูมิภาคน าไปสู่ความเชื่อมโยงทุก
ระบบในขณะที่ศูนย์รวมอ านาจทางเศรษฐกิจโลกเคลื่อนย้ายมาสู่เอเชียภายใต้สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจโลกซึ่ง
ในช่วงระยะ ๑๐ ปีข้างหน้าจะยังคงได้รับผลกระทบจากปัจจัยส าคัญหลายประการทั้งปัญหาต่อเนื่องจาก
วิกฤติการณ์ทางเศรษฐกิจโลกในช่วงปี ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ และวิกฤติการณ์ในกลุ่มประเทศยูโรโซนที่ทาให้ระดับหนี้
สาธารณะในประเทศต่างๆ เพ่ิมสูงขึ้นและกลายเป็นความเสี่ยงต่อความยั่งยืนทางการคลัง ขณะที่จะมีผลพวง
ต่อเนื่องจากการด าเนินมาตรการขยายปริมาณเงินขนาดใหญ่ในสหรัฐฯ ยุโรป และญี่ปุุน ซึ่งเป็นความเสี่ยงให้เกิด
ภาวะเงินเฟูอได้เมื่อเศรษฐกิจฟ้ืนตัวเต็มที่ รวมทั้งอาจจะมีความผันผวนของการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ 
นอกจากนั้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าสู่จุดอ่ิมตัวมากขึ้น ขณะที่การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่จะช่วย
ให้ประสิทธิภาพการผลิตของโลกเพ่ิมข้ึนขนานใหญ่และเป็นวงกว้าง เช่นที่เคยเกิดขึ้นในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ยังไม่มีแนวโน้มการก่อตัวที่ชัดเจน แต่ก็มีแนวโน้มของการพัฒนาเทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ๆ ที่จะเป็นโอกาสสาหรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว เศรษฐกิจโลกในช่วง ๑๐ ปีข้างหน้ามีแนวโน้มที่จะ
ขยายตัวต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ ๕.๑ ในช่วง ๕ ปีก่อนวิกฤติเศรษฐกิจโลก (๒๕๔๖ – ๒๕๕๐) สถานการณ์ที่ตลาดโลก
ขยายตัวช้า แต่ประเทศต่างๆ ขยายกาลังการผลิตเพ่ือยกระดับศักยภาพการผลิต การแข่งขันในตลาดโลกจะมีความ
รุนแรงขึ้น ขณะเดียวกันการลดลงของประชากรไทยในระยะ ๑๐ - ๑๕ ปี ข้างหน้านี้ จะทาให้ขนาดของตลาดใน
ประเทศขยายตัวช้าลง เงื่อนไขดังกล่าวเป็นความเสี่ยงสาหรับอนาคตของเศรษฐกิจไทยในระยะยาวหากประเทศ
ไทยไม่เร่งปรับโครงสร้างเพื่อแก้ปัญหาจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้สัมฤทธิ์ผล 

ในด้านความมั่นคงของโลกก็กาลังก้าวเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญจากการปรับดุลอ านาจของ
สหรัฐฯ เพ่ือพยายามคงบทบาทผู้นาโลกและเพ่ือคานอิทธิพลและบทบาทของจีนและรัสเซียที่เพ่ิมมากขึ้นในเอเชีย
และยุโรปนั้น น่าจะมีผลท าให้บรรยากาศด้านความมั่นคงของโลกในช่วงปี ๒๕๖๐ – ปี ๒๕๗๙ มีลักษณะ
ผสมผสานกันทั้งความร่วมมือและความขัดแย้ง โดยขึ้นอยู่กับปัจจัยผลประโยชน์แห่งชาติทั้งในระดับทวิภาคีและพหุ
ภาคีเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดนโยบายของประเทศและกลุ่มประเทศ สาหรับการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นเงื่อนไขส าคัญส าหรับอนาคตของโลกและประเทศไทยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เป็นอัจฉริยะจะกระทบการด ารงชีวิตของคนและท าให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่  รวมทั้งเกิดการ
เชื่อมต่อและการบรรจบกันของเทคโนโลยีก้าวหน้าอุตสาหกรรม และผลิตภัณฑ์ ซึ่งประเทศไทยจะต้องลงทุนด้าน
ทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยให้สามารถพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ เงื่อนไขการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมก็จะเป็นเกณฑ์มาตรฐานที่กดดันให้ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนไปสู่สังคมสีเขียวโดยการพัฒนาและนา
เทคโนโลยีสีเขียวมาใช้ก็จะมีส่วนส าคัญ และช่วยแก้ปัญหาการลดลงของทรัพยากรต่างๆ รวมทั้งน้ ามัน ซึ่งแม้ราคา
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จะลดลงแต่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม จึงต้องผลักดันให้มุ่งสู่การผลิตพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆ รวมทั้ง
พืชพลังงานที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก 
นอกจากนั้น ยังมีข้อจ ากัดและความเสี่ยงส าคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกและภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง
ผันผวนและภาวะโลกร้อน ทั้งนี้โครงสร้างประชากรโลกที่เข้าสู่สังคมสูงวัย แม้จะส่งผลให้เกิดโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ 
แต่มีความเสี่ยงให้เกิดการแย่งชิงแรงงานและเงินทุน รวมทั้งมีแรงกดดันต่อการใช้จ่ายงบประมาณด้านสวัสดิการ
และสาธารณสุขเพ่ิมขึ้นในหลายๆ ประเทศกลายเป็นความเสี่ยงด้านการ คลังที่ส าคัญ ส าหรับ ภาวะโลกร้อนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศที่ผันผวนก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นนั้น กดดันให้ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการดาเนินธุรกิจ การด ารงชีวิต การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 
ในขณะที่ความพยายามในการกระจายความเจริญและการพัฒนาให้มีความทั่วถึงมากขึ้น  ประกอบกับจ านวน
ประชากรที่เพ่ิมขึ้นจะส่งผลให้ความเป็นเมืองเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตามมาด้วยการมีข้อก าหนดของรูปแบบและ
กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พ้ืนที่ และความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การยึดถือหลักการบริหารจัดการที่ดีทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน การใช้ระบอบประชาธิปไตย และ
การปฏิบัติให้เป็นไปตามสิทธิมนุษยชนจะเข้มข้นมากขึ้น 

ส าหรับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมภายในประเทศไทยนั้น ผลของการพัฒนาตั้งแต่อดีตถึง
ปัจจุบันท าให้ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ โดยถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลาง
มาตั้งแต่ปี ๒๕๓๑ และได้ขยับสูงขึ้นมาอยู่ในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ และ
ล่าสุดในปี ๒๕๕๗ รายได้ประชาชาติต่อหัวเพ่ิมขึ้นเป็น ๕,๗๓๙๒ ดอลลาร์ สรอ. ต่อปีฐานการผลิตและบริการ
หลากหลายขึ้น ฐานการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมใหญ่ข้ึนมาก หลายสาขาการผลิตและบริการสามารถแข่งขันและ
มีส่วนแบ่งในตลาดโลกสูงขึ้นและสร้างรายได้เงินตราต่างประเทศในระดับสูง อาทิ กลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องใช้ไฟฟูา อุตสาหกรรมอาหาร สินค้าเกษตร การท่องเที่ยว และบริการด้านสุขภาพ ฐานเศรษฐกิจที่ใหญ่
ขึ้นส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มขึ้นเป็น ๓๘.๑ ล้านคนจากประชากรวัยแรงงาน ๓๘.๖ ล้านคน อัตราการว่างงานเฉลี่ย
ไม่ถึงร้อยละ ๑ ปัญหาความยากจนจึงลดลงตามล าดับจากร้อยละ ๒๐.๐ ในปี ๒๕๕๐ เป็นร้อยละ ๑๐.๙ ในปี 
๒๕๕๖ คุณภาพชีวิตดีขึ้นในทุกระดับ โอกาสการได้รับการศึกษา บริการสาธารณสุข บริการสาธารณะและ
โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการคุ้มครองทางสังคม  อ่ืนๆ รวมถึงการเข้าถึงทรัพยากรต่างๆ มีความครอบคลุมและ
มีคุณภาพดีข้ึนตามล าดับ ในขณะเดียวกันประเทศไทยก็มีความเป็นสากลมากข้ึน ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
กับนานาชาติทั้งในรูปของทวิภาคีและพหุภาคีเพ่ือเป็นกลไกและช่องทางในการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
สังคม และการเมืองของประเทศก็มีความก้าวหน้าไปมาก รวมทั้งกรอบความร่วมมือที่ช่วยท าให้ประเทศไทย
สามารถยกระดับมาตรฐานต่างๆ ไปสู่ระดับสากลก็มีความคืบหน้ามากขึ้น 

นอกจากนั้น ประสบการณ์ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินในปี ๒๕๔๐ – ๒๕๔๑ ได้ส่งผลให้
ภาครัฐและภาคเอกชนปรับตัวในการบริหารความเสี่ยงและสร้างภูมิคุ้มกัน ให้ดีขึ้นตามแนวคิดการบริหารจัดการที่
ดีอันได้แก่ การด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส รับผิดรับชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบดีขึ้น มีการกา
กับดูแลวินัยทางการเงินการคลังที่ก าหนดกรอบของความยั่งยืนทางการคลังเป็นแนวปฏิบัติที่ดีขึ้นและฐานะการ
คลังมีความมั่นคงมากขึ้น และฐานะเงินสารองระหว่างประเทศอยู่ในระดับสูง มีการปรับปรุงในเรื่องกฎหมาย 
กฎระเบียบต่างๆ ให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมากขึ้น มีการสร้างความเป็นธรรมให้กับกลุ่มต่างๆ สามารถ
คุ้มครองผู้บริโภคและประชาชนจากการถูกเอารัดเอาเปรียบได้ดีขึ้น ช่วยสร้างบรรยากาศของการแข่งขันในตลาด 
และสนับสนุนให้การด าเนินธุรกิจในประเทศไทยมีความสะดวกคล่องตัวมากขึ้น 

แต่ประเทศไทยก็ยังมีจุดอ่อนในเชิงโครงสร้างหลายด้านทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง 
จุดอ่อนส าคัญของประเทศไทยได้แก่ โครงสร้างประชากรสูงอายุมากขึ้นตามล าดับ แต่คุณภาพคนโดยเฉลี่ยยังต่ า
และการออมไม่เพียงพอ ประเทศขาดแคลนแรงงานทั้งในกลุ่มทักษะฝีมือสูงและกลุ่มทักษะฝีมือระดับล่าง  ผลิต
ภาพแรงงานโดยเฉลี่ยยังต่ า ทั้งระบบเศรษฐกิจมีผลิตภาพการผลิตรวมต่ า ต้องอาศัยการเพ่ิมปริมาณเป็นแรง
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ขับเคลื่อนหลัก ขณะที่โครงสร้างเศรษฐกิจมีสัดส่วนภาคการค้าระหว่างประเทศต่อขนาดของเศรษฐกิจสูงกว่า
เศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงมีความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอกเป็นส าคัญ ฐานการผลิตเกษตร
และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า โดยที่การใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือการเพ่ิมมูลค่ายังมีน้อย 
การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอ การวิจัยที่ดาเนินการไปแล้วไม่ถูกนามาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิง
เศรษฐกิจและสังคมได้อย่างคุ้มค่า การพัฒนานวัตกรรมมีน้อย ส าหรับการด าเนินงานและการบริหารจัดการภาครัฐ
ก็ยังขาดการบูรณาการจึงสิ้นเปลืองงบประมาณ การด าเนินงานเพ่ือการพัฒนามักขาดความต่อเนื่องประสิทธิภาพ
ต่ า ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์รัปชั่นมีเป็นวงกว้าง การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์รวมทั้งการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และล่าช้า  การบังคับใช้
กฎหมายยังขาดประสิทธิผล และกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง คนไทยยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ไม่เคารพสิทธิผู้อ่ืนและไม่ยึดผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญขณะที่ความเหลื่อมล้ าและความ
แตกแยกในสังคมไทยยังเป็นปัญหาที่ท้าทายมาก รวมทั้งปัญหาในด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ เผชิญ
กับภาวะขยะล้นเมืองและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงในทุกด้าน 

ทั้งนี้ ปัจจัยและเงื่อนไขภายในประเทศที่จะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนาประเทศไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ ในระยะเวลา ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะมีนัยยะที่
ส าคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ก าลังคนในวัยเด็กและวัยแรงงานจะลดลง ผู้สูงอายุจะเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วย่อม
ส่งผลต่อศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ รูปแบบการใช้จ่ายการลงทุนและการออม ตลอดจนค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพ ความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ขณะเดียวกันประเทศไทยก็เผชิญกับข้อจากัดด้าน
ทรัพยากร ทั้งด้านแรงงานและทรัพยากรธรรมชาติที่มีนัยยะต่อต้นทุนการผลิตและสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของ
ประชาชนนอกจากนั้นปัญหาความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ก็มีนัยยะต่อการสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในสังคม 
ข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพทุนมนุษย์ ความจ าเป็นในการลงทุนเพ่ือยกระดับบริการทางสังคมและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และการปฏิรูปกฎระเบียบและกฎหมายที่ทาให้เกิดความเป็นธรรมและลดความ
เหลื่อมล้ า และที่ส าคัญเงื่อนไขจาเป็นที่ต้องปรับตัวคือ การแก้ปัญหาความอ่อนแอของการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องเร่งปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพ่ือให้เกิดการบริหารราชการที่ดี 

โครงสร้างที่เป็นจุดอ่อนและการบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและความโปร่งใสดังกล่าว  จะ
ส่งผลให้ประเทศไทยยิ่งต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่กระแสโลกาภิวัตน์
เข้มข้นขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดนอย่างแท้จริง โดยที่การเคลื่อนย้ายของผู้คน สินค้าและบริการ เงินทุน องค์ความรู้
เทคโนโลยี ข้อมูลและข่าวสารต่างๆ เป็นไปอย่างเสรี ส่งผลให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้นโดยที่ประเทศต่างๆ 
เร่งผลักดันการเพ่ิมผลิตภาพและการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการแข่งขัน ขณะเดียวกันความเสี่ยงและข้อจากัดที่เกิด
จากสภาพภูมิอากาศผันผวนรุนแรงต่อการดาเนินธุรกิจและการดาเนินชีวิตของผู้คนก็เพ่ิมขึ้น  กฎเกณฑ์และ
กฎระเบียบของสังคมโลกจึงมีความเข้มงวดมากขึ้นทั้งในเรื่องการปลดปล่อยมลพิษ สิทธิมนุษยชน และกฎระเบียบ
ทางการเงิน เป็นต้นเงื่อนไขต่างๆ ดังกล่าวจะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น โดยที่การปรับตัวจะต้องหยั่งรากลึกลงไปถึงการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเพ่ือแก้
จุดอ่อนและควบคู่ไปกับการสร้างกลไกเชิงรุกให้จุดแข็งของประเทศเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ซึ่งหากไม่สามารถแก้ปัญหาและปฏิรูปให้สัมฤทธิ์ผลได้ในระยะ ๔ - ๕ ปีต่อจากนี้ไป ประเทศไทยจะ
สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน รายได้เฉลี่ยของประชาชนจะไม่สามารถยกระดับให้ดีขึ้นได้ คุณภาพคนโดย
เฉลี่ยจะยังต่ า และปัญหาความเหลื่อมล้ าจะรุนแรงขึ้น รวมทั้งทรัพยากรจะร่อยหรอเสื่อมโทรมลงไปอีก และใน
ที่สุดการพัฒนาประเทศจะไม่สามารถยั่งยืนไปได้ในระยะยาว 

ทั้งนี้ เงื่อนไขในปัจจุบันและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตในทุกมิติจะส่งผลต่ออนาคตการ
พัฒนาประเทศไทยอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งลักษณะในเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ
ทั้งท่ีเป็นจุดแข็งและเป็นจุดอ่อนที่จะต้องเผชิญและผสมผสานกับปัจจัยภายนอกและก่อให้เกิดทั้งโอกาสและความ



~ ๒๔ ~ 
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เสี่ยงในหลากหลายมิติ การที่ประเทศไทยจะสามารถแสวงหาโอกาสจากการพัฒนาของโลกและรับมือกับภัย
คุกคามเหล่านี้ได้นั้น จ าเป็นจะต้องมีการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านขณะเดียวกัน
ต้องวิเคราะห์ศักยภาพภายในประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมของประเทศต่อการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น โดยที่
ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบ
ใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมาสร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้  ไม่ว่าจะ
เป็นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและสังคม การลงทุนเพ่ือพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรมการดารงชีวิตการทางาน และการเรียนรู้ ซึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดาเนินการร่วมกันอย่างเป็นเอกภาพมีการจัดล าดับความส าคัญและแบ่งหน้าที่
รับผิดชอบอย่างชัดเจนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหานั้นๆ ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก าหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์และเปูาหมายการพัฒนาประเทศและกรอบการ
ทางานของภาคส่วนต่างๆ เพ่ือให้ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่เปูาหมายที่ก าหนดไว้ 

ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและเสริมจุดแข็งให้เอ้ือต่อ
การพัฒนาประเทศ เพ่ือให้บรรลุซึ่งเปูาหมายการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติในการที่จะให้ประเทศ
ไทยมีความมั่นคงในทุกด้าน คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมั่งคั่ง และประเทศสามารถพัฒนาไปได้อย่างยั่งยืน 
ทั้งนี้การวิเคราะห์ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและข้อจากัดรวมทั้งความเสี่ยงของประเทศ จะ
น าไปสู่การก าหนดต าแหน่งเชิงยุทธศาสตร์และเปูาหมายของประเทศที่ชัดเจนและได้รับการยอมรับร่วมกันใน
สังคมไทยที่จะส่งผลให้เกิดการผนึกกาลังและระดมทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาไปใน
ทิศทางที่สอดคล้องกัน การดาเนินการมีบูรณาการและเป็นเอกภาพภายใต้การมองภาพอนาคตของประเทศที่เป็น
ภาพเดียวกัน 

อย่างไรก็ตามในช่วงที่ผ่านมา ประเทศไทยมิได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ประเทศ เปูาหมายและ
ยุทธศาสตร์ของประเทศในระยะยาว การบริหารราชการแผ่นดินของฝุายบริหารจึงให้ความส าคัญกับนโยบายพรรค
การเมืองหรือนโยบายของรัฐบาลซึ่งเมื่อมีการเปลี่ยนรัฐบาลก็ทาให้การดาเนินนโยบายขาดความต่อเนื่อง  ถือเป็น
การสูญเสียโอกาสและสิ้นเปลืองทรัพยากรของประเทศ ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน
ของประเทศไทยให้มีเปูาหมายการพัฒนาในระยะยาว และเพ่ือเป็นการก าหนดให้ฝุายบริหารมีความรับผิดชอบที่
จะต้องขับเคลื่อนประเทศไปสู่เปูาหมายที่เป็นที่ยอมรับร่วมกันและเป็นเอกภาพ  ประเทศไทยจาเป็นจะต้องมี 
“ยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเทศไทยต้องปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบขนานใหญ่ 
เพ่ือให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลกยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็ว  
สามารถรับมือกับความเสี่ยงและภัยคุกคามแบบใหม่ได้ และสามารถอาศัยโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงบริบทโลกมา
สร้างประโยชน์สุขให้กับคนในชาติได้ จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ เปูาหมายของประเทศ และทิศทางในการ
ขับเคลื่อนประเทศให้สอดคล้องกับประเด็นการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายต่างๆ ของบริบทโลก และบริบทการ
พัฒนาภายในประเทศ 

การก าหนดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือเป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อม
กับการปฏิรูปและการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารราชการแผ่นดินในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้สามารถนา
ไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังจะช่วยยกระดับคุณภาพของประเทศไทยในทุกภาคส่วนและนาพาประเทศไทยให้หลุด
พ้นหรือบรรเทาความรุนแรงของสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทั้งปัญหาทางเศรษฐกิจ ปัญหาความเหลื่อมล้ า 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และปัญหาความขัดแย้งในสังคม รวมถึงสามารถรับมือกับภัยคุกคามและบริหารจัดการ
กับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และสามารถเปลี่ยนผ่านประเทศไทยไปพร้อมๆ กับการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์
ใหม่ของโลกได้ซึ่งจะท าให้ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาทส าคัญในเวทีโลก สามารถด ารงรักษาความเป็นชาติที่มี
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม และคนไทยในประเทศมีความอยู่ดีมีสุขอย่างถ้วนหน้ากัน
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สาระส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติซึ่งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติกาลังด าเนินการยกร่างอยู่ในขณะนี้นั้นจะ
ประกอบด้วยวิสัยทัศน์และเปูาหมายของชาติที่คนไทยทุกคนต้องการบรรลุร่วมกันรวมทั้งนโยบายแห่งชาติและ
มาตรการเฉพาะ ซึ่งเป็นแนวทาง ทิศทางและวิธีการที่ทุกองค์กรและคนไทยทุกคนต้องมุ่งด าเนินการไปพร้อมกัน
อย่างประสานสอดคล้อง เพ่ือให้บรรลุซึ่งสิ่งที่คนไทยทุกคนต้องการ คือประเทศไทยมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ในทุก
สาขาของก าลังอ านาจแห่งชาติ อันได้แก่ การเมืองภายในประเทศ การเมืองต่างประเทศเศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  
๒๒..๒๒  วิสัยทัศน์วิสัยทัศน์  

วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์
ดังกล่าวจะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจ
รัฐ การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและ
การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า  
๒๒..๓๓  ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ  

ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และทาให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็น
จะต้องมีการวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน  เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์
ประจาชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศ
พัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็น
กรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่  

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และ(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  โดยมี

สาระส าคัญของแต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 
๒.๓.๑ ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ

ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกที่มี
ต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ



~ ๒๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง  ขจัด
คอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 

(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 

(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 

(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกกาลังปูองกันประเทศ การรักษาความสงบ
เรียบร้อยภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 

(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม 

(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
๒๒ ..๓๓ ..๒๒  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถใยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันนการแข่งขัน เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ

พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจาเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม  เกษตรและบริการ การสร้างความ
มั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้งการพัฒนา
ฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อันได้แก่โครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และการบริหารจัดการ
ทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาทิ 

(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม  ตลอดจน
การพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 

(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา  และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป  รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ สะอาด
และปลอดภัยของโลก 

- ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตให้เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตรส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่ม
เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและอาหารคุณภาพ สะอาด และ
ปลอดภัย 

- ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมปัจจุบันที่มี
ศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้ามาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับ
ห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 

- ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงินและธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืนๆ เป็นต้น 



~ ๒๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

(๓) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 

(๔) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมืองพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 

(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 

(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับ
นานาประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่างๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 

๒๒ ..๓๓ ..๓๓  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคนยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศมีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิดวิเคราะห์
อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มีครอบครัวที่มั่นคง 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
(๒) การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียม และท่ัวถึง 
(๓) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่พึงประสงค์ 
(๔) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
(๕) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทยเสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว

ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
๒๒ ..๓๓ ..๔๔  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคมยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเร่ง

กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
(๒) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
(๓) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
(๔) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็ง

ของชุมชน 
(๕) การพัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

๒๒..๓๓..๕๕  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความมั่นคงด้านน้ า รวมทั้งมีความสามารถใน
การปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ  และพัฒนามุ่งสู่การ
เป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การจัดระบบอนุรักษ ์ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
(๒) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบ

การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(๕) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 



~ ๒๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

(๖) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
๒๒ ..๓๓ ..๖๖  ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้

หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาลกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาท ิ

(๑) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
(๔) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
(๖) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
(๗) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

๒๒..๔๔  กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพักลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาฒนา  
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงาน

ต่างๆ ใช้เป็นแนวทางในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติ
การในระดับกระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็น
กรอบในการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอื่นๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุ
เปูาหมาย โดยจะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือ
ของภาครัฐภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี ้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนด
เกี่ยวกับบทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการนายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและ
หน่วยงานต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 
๒๒..๕๕  ปัจจัยความส าปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ  

๒.๕.๑ สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน
อนาคตของประเทศที่ชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการก าหนด
ตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

๒.๕.๒ ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ 
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตาม
และประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

๒.๕.๓ กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการ
ให้สอดคล้องกับเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
    

 
๑.๒  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

๑.๒ ๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  ๑๒๑๒ 



~ ๒๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น 
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืน 
  ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้
ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ ทิศทางการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมัน่คง มั่งค่ัง และยั่งยืน” 
  การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องดาเนินการให้เห็น
ผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบ
เศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยัง
ได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมี
ทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 
๑.๑ หลักการ 
๑.๒ จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒ 
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ  
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก  
๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน  

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒  
๓.๑. วัตถุประสงค์  

   ๓.๒. เปูาหมายรวม  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์
ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์  
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  

   ๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  
๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง 

และยั่งยืน  
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ

ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  



~ ๓๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์  
๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา  

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ สู่การปฏิบัติ  
๕.๑ หลักการ  
๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

 
 
 

    

๑.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เป็นแผนพัฒนาฯ ฉบับแรกที่

เริ่มต้นกระบวนการยกร่างกรอบแผนภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ และจะมีผลในการใช้เป็นกรอบเพ่ือก าหนดแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนปฏิบัติการในช่วง 5 ปีที่สองของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยการก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ได้น้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักน าทางในการ
ขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ไปสู่การบรรลุเปูาหมายในมิติต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็น
รูปธรรม ในช่วงเวลาที่ทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยอยู่ในสภาวะที่ต้องเผชิญกับความท้าทายจากภายนอกและ
ภายในประเทศที่มีความผันแปรสูงและมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้นในอนาคตทั้งที่เป็นผลสืบเนื่องมาจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และข้อจ ากัดของโครงสร้างภายในประเทศที่ยังคงรอ
การปรับปรุงแก้ไขในหลายมิติ การก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับ
ปัจจัยทั้งภายนอกและภายใน ตลอดจนผลจากการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยที่จะมีอิทธิพลต่อโครงสร้างและ
องคาพยพของประเทศในทุกมิติ เพ่ือน ามาประมวลผลประกอบการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศที่ควรมุ่งไป
ในอนาคต บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่ งยืนของโลก 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะน าพาประเทศไทยไปสู่การเป็น
ประเทศที่เศรษฐกิจเติบโต การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในแต่ละช่วงระยะเวลา 5 ปี ที่
ค านึงถึงความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แนวนโยบายแห่งรัฐ รวมถึงสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศและโลกเพ่ือน ามาก าหนดเป็นทิศทางการพัฒนาประเทศได้อย่างเหมาะสม นอกจากจะต้องค านึงถึง
ความส าคัญของมิติการพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรมนุษย์สิ่งแวดล้อม การพัฒนาที่ยั่งยืน 

วิสัยทัศน์ 
พลิกโฉมประเทศไทย สู่เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างย่ังยืน  
บทบาทส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 

 เป็นกลไกหลักในการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติร่วมกับแผนระดับ 2 ฉบับอ่ืน 
 มีบทบาทในการระบุทิศทางการพัฒนาที่ประเทศควรมุ่งเน้น ในระยะ 5 ปี 
 ก าหนดเปูาหมายและประเด็นการพัฒนาชี้ชัดและจ าเพาะเจาะจง 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) 
โดยมีกรอบของมุมมองสถานะในประเทศครอบคลุมมิติการพัฒนา 6 ด้านหลัก ประกอบด้วย ความมั่นคง 

๑.๑.33  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 1133 



~ ๓๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภาครัฐ 

 
 

 ๑.๑.44  แผนพัฒนแผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัดาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด  
  แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

   แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(สศช.) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
โดยประกอบไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันอ อกเฉียงเหนือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งเทศเทศบาลต าบลบุ่งไหมนั้นตั้งอยู่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกฉี
ยงเหนือ  ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยวการค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย 
จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร แก้ไขปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเอง
และดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๕๓/๑ และมาตรา 
๕๓/๒ บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนว
ทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงาน
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง ๔ ภูมิภาคขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็น
กรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
๑. ๑. แนวคิดและหลักการแนวคิดและหลักการ  
 ๑.๑ ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ 
มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด 
“การพัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ 
เข้าถึง และพัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคม
สมานฉันท์และอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน 
 ๑.๒  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 

๒. ๒. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่  
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ  เป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล 
ดังนั้นจึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 

แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 



~ ๓๒ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 ๒.๑ พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ 

๒.๑.๑ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West 
Economic Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพาน
เศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พื้นที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจ
พังงา-กระบี่-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

๒.๑.๒ พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic 
Corridor) ได้แก่ แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจ
หนองคาย-อุดรธานี-ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พ้ืนที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-
บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 ๒.๒ พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พ้ืนที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 ๒.๓ พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันเชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถราง  เพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 ๒.๔ สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้
ยั่งยืน ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัด
ให้มีการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
  ๓.๑ ๓.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา  
  (๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การ
ตั้งองค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริม
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
  (๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น 
  (๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 
๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน 
ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 ๓.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
  (๑) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู 
และเลย) เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
  (๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร 
เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 



~ ๓๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

  (๓) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม 
และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
  (๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
(Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนา
เส้นทาง 
  (๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร 
และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  
การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 ๓.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

1.5 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 พ.ศ. 2561 – 2564    
(ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ) 

วิสัยทัศน์  อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และเกษตรอินทรีย์เพิ่มมูลค่า การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ การค้า
ชายแดนได้มาตรฐานสากล 
ค านิยาม/วิสัยทัศน์ /ความหมาย 

อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมูลค่าการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป
ผลผลิตการเกษตรในระดับอุตสาหกรรมด้วยความรู้ เทคโนโลยีนวัตกรรม และการท าเกษตรตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ พัฒนาการท่องเที่ยวส าหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวเชิงคุณภาพทั้งกลุ่มระดับกลาง-
บน กลุ่มความสนใจพิเศษ โดยน าเสนอสินค้า และบริการ ที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้า
ทางการท่องเที่ยว และสร้างการเดินทางเชื่อมโยงการท่องเที่ยว กับกลุ่มประเทศอาเซียนการค้าชายแดนได้
มาตรฐานสากลการมีโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกตามระบบและมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศ 
กฎหมาย ระเบียบ และข้อปฏิบัติมีความชัดเจนและเอ้ือประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ และการท างานของเจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้อง พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามระบบ และมาตรฐานการค้า
ระหว่างประเทศ รวมทั้งผู้ประกอบการมีศักยภาพในการแข่งขันเพ่ือการท าธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ 
พันธกิจ 

1) สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
2) พัฒนาสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการการท่องเที่ยวแบบ

บูรณาการ และส่งเสริมการตลาดเพ่ือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
3) สนับสนุนและส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ ในด้านการพัฒนา

ระบบสารสนเทศ ด้านการบริหารจัดการ และการพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าสู่สากล 
วัตถุประสงค์/เป้าประสงค์รวม 



~ ๓๔ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

1) พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
2) พัฒนาการท่องเที่ยวโดยยกระดับมูลค่าและคุณค่า เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขัน 
3) พัฒนาวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ ผู้ประกอบการ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดน 
4) ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน 
5) เพ่ิมทักษะและความรู้ให้ประชาชน 
6) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ 
7) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความพร้อมและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้าน      

ความมั่นคง 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนากลุ่มจังหวัด 

1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
2) รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มข้ึน ร้อยละ 3 ต่อปี 
3) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 2 ต่อปี 
4) ประชาชนเข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตดีขึ้น ร้อยละ 80 
5) ทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ปูองกันและมีสภาพคงอยู่อย่างยั่งยืนเปูาหมาย 

ร้อยละ 0.20 ต่อปี 
6) ความสุขของประชาชนและความปลอดภัยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 80 
ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด 
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด         
ไว้ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ ตามล าดับความส าคัญ ดังนี้ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคง    
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว 
วัตถุประสงค์/แผนงาน 

1) เพ่ิมมูลค่าข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมง ด้วยอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป แปรสภาพ 
และมาตรฐานสินค้าเกษตรอินทรีย์ 

2) สนับสนุน และส่งเสริม ศักยภาพผู้ประกอบการเพ่ือเชื่อมโยงธุรกิจการค้าการลงทุนสู่สากล 
3) การขยายฐานการตลาดการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) จ านวนแปลง ฟาร์ม และพ้ืนที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์และสินค้าเกษตรอินทรีย์อ่ืนๆ ที่ได้มาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน เปูาหมายรวม 4 ปี 1,000,000 ไร่ 
2) ร้อยละของจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปที่ดีรับรองมาตรฐานต่อจ านวนผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป        

แปรสภาพของกลุ่มจังหวัด ที่ได้รับการตรวจจากหน่วยงานรับรองมาตรฐาน เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 80 
3) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของมูลค่าการค้าผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และเกษตรอินทรีย์ เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 10 
4) ร้อยละแรงงานที่เข้ารับการพัฒนามีทักษะฝีมือเพ่ิมข้ึน เปูาหมาย ร้อยละ 60 ต่อปี 
5) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของมูลค่าการค้าชายแดน เปูาหมาย ร้อยละ 2 ต่อปี 
6) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้ทางการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี 
7) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 3 ต่อปี 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 



~ ๓๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

1) ผลิตข้าวหอมมะลิ พืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และประมงของกลุ่มจังหวัดฯ ให้ได้ปริมาณ และมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

2) แปรรูปและแปรสภาพสินค้าเกษตร และสร้างนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม 
3) ผลักดันกิจกรรมทางการตลาดของสินค้าเกษตรแปรรูปและเกษตรอินทรีย์ 
4) การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและการสร้างเครือข่ายด้านการค้า การลงทุน ทั้งในและต่างประเทศ 
5) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเครือข่ายการคมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ 
6) การสร้างกลไกและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและบูรณาการการท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ        

และเอกชนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
7) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้าน กิจกรรมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ และผลิตภัณฑ์

ชุมชนให้มีความหลากหลาย 
8) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกของแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน 
9) บูรณาการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีส่วนร่วม 
10) พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการตลาดเชิงรุกกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม 
วัตถุประสงค์/แผนงาน 

1) ส่งเสริมด้านความยุติธรรม 
2) พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 
3) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย 
4) ส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) ประชาชนได้รับบริการและเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ค่าเปูาหมายไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ต่อปี 
2) อัตราการฆ่าตัวตายลดลง ไม่เกิน 6.0 ต่อแสนประชากร 
3) ผู้พยายามฆ่าตัวตายไม่กลับมาท าร้ายตัวเองซ้ าภายใน 1 ปี เปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 90 
4) ร้อยละของเด็ก 0-5 ปี มีพัฒนาการสมวัย ค่าเปูาหมาย ร้อยละ 85 ต่อปี 
5) ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสามารถรับรู้และเข้าใจในศักยภาพของตนเองและสามารถตั้งเปูาหมายใน

ชีวิตของตนเองได้ เปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ 90 
6) แรงงานอิสระ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เข้าถึงบริการภาครัฐเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ต่อปี 
7) เด็กไทยมีระดับสติปัญญาเฉลี่ย (IQ) ไม่ต่ ากว่า100 (โดยการวัดนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ชั้น ป.1 ในปี 

งบประมาณ 2564) 
8) เยาวชนไทยทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม (ร้อยละ 100 ต่อปี) 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ การศึกษา และความเป็นอยู่ที่ดี 
3) การยกระดับศักยภาพแรงงานและพัฒนาอาชีพ 
4) การส่งเสริมด้านความยุติธรรมแก่ประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
วัตถุประสงค์/แผนงาน 

1) พัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า พ้ืนที่ปุา และพ้ืนที่สีเขียว 
2) การพัฒนาการใช้พลังงานทดแทนกลุ่มจังหวัด 



~ ๓๖ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

3) การจัดการขยะในพื้นที ่
4) การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) สัดส่วนประชากรที่เข้าถึงแหล่งน้ าเพิ่มข้ึน เปูาหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 
2) สัดส่วนเกษตรกรที่ท าการเกษตรบริเวณท่ีพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งน้ าเพ่ิมขึ้น เปูาหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 
3) ส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจและไม้มีค่า เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว เปูาหมาย ร้อยละ 0.20/ของพ้ืนที่             

กลุ่มจังหวัดฯ ต่อป ี
4) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการใช้พลังงานทดแทน เปูาหมาย ร้อยละ 1 ต่อปี 
5) ร้อยละของปริมาณขยะท่ีน ากลับมาใช้ประโยชน์ เปูาหมาย ร้อยละ 10 ต่อปี 
6) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของพ้ืนที่การผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เปูาหมาย ร้อยละ 25 ต่อปี 

แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 
1) ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า ฟ้ืนฟูปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
2) ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพ้ืนที่ เพ่ือลดค่าใช้จ่ายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆ 
3) ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเสียในพื้นที่และการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
4) ส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในลักษณะเกษตรกรรมยั่งยืน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การเสริมสร้างความม่ันคง 
วัตถุประสงค์/แผนงาน 

1) สังคมมีความมั่นคงด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2) ความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้านและสถานการณ์ตามแนวชายแดนมีความสงบเรียบร้อย 
3) สังคมปลอดยาเสพติด 
4) แรงงานต่างด้าวตามแนวชายแดนได้รับการบริหารจัดการที่เป็นธรรมและถูกต้องตามกฎหมาย 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) จ านวนคดีด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ร้อยละ 5 
2) จ านวนเหตุการณ์ (สังคม ความมั่นคง และสิ่งแวดล้อม) ที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์เชิงลบกับเพ่ือน

บ้าน จ านวน 0 ครั้ง หรือไม่เกิดขึ้นเลยต่อปี 
3) จ านวนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดเพ่ิมข้ึน จ านวน 15 ชุมชน ภายในปี 2565 
4) ระดับความส าเร็จในการจัดประชุมหารือเสริมสร้างความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างราชอาณาจักรไทย 

– สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - ราชอาณาจักรกัมพูชา จ านวน 3 ครั้ง 
แนวทางการพัฒนา/กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมการดูแลความปลอดภัยในพ้ืนที่ 
2) กระชับความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และการสอดส่องดูแลความเรียบร้อยตามพ้ืนที่ชายแดน 
3) บูรณาการปูองกัน ปราบปราม และบ าบัด ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวเชิงบูรณาการ 

1.6 แผนพัฒนาจังหวัด 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ฉบับทบทวน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด  

“เมืองน่าอยู่ทันสมัย ประตูสู่การค้าการลงทุน ท่องเที่ยวหลายมิติ เกษตรสู่สากล” 
ค านิยาม/วิสัยทัศน์/ความหมาย 

เมืองน่าอยู่ทันสมัย- การพัฒนาเมืองให้มีระบบระเบียบ วินัย มีการวางผังเมืองที่เป็นเอกลักษณ์ ระบบ
ขนส่งมวลชนภายในจังหวัดให้ทันสมัยเป็นเมืองอัจฉริยะ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงกับการคมนาคมหลัก ทั้งทางอากาศ  
ทางรถไฟ และทางถนน คุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในการชีวิตความเป็นอยู่  การศึกษา การสาธารณสุข และใน



~ ๓๗ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

ด้านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม การเสริมสร้างความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
ทั้งจากปัญหาอาชญากรรม อุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ ยาเสพติดฯ การแก้ปัญหาและการดูแลด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม การพัฒนาปรับปรุงและเสริมสร้างระบบสาธารณูปโภค (เช่น ไฟฟูา ประปา โทรศัพท์)ให้
ครอบคลุมพ้ืนที ่

ประตูสู่การค้าการลงทุน - การส่งเสริมการค้าชายแดน การเป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน ในภูมิภาค 
และเมืองที่มีการเจริญเติบโตทางการค้าการลงทุนมีเส้นทางคมนาคมเป็นจุดระบายสินค้าทั้งส่งออกและน าเข้ าที่
ส่งเสริมการติดต่อการค้าการลงทุนในภูมิภาคนี้ 

ท่องเที่ยวหลายมิติ- การมีการท่องเที่ยวที่หลากหลายและเป็นที่ยอมรับของนักท่องเที่ยว เช่น การ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประเพณี/การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ/การท่องเที่ยวอ่ืนๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น รวมทั้ง
มีการพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมทางการท่องเที่ยว การส่งเสริมและยกระดับศักยภาพของ
บุคลากรทางการท่องเที่ยวให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ชุมชน และสนับสนุนการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยวใหม่ 

เกษตรสู่สากล- ยกระดับการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือจ าหน่าย ในระดับสากล โดยใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายเกษตรกร ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความรู้ ด้านการเกษตร เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม เกษตรปลอดภัยปลอดสารเคมี เกษตรอินทรีย์ มีการเชื่อมโยงระหว่างเกษตรกรกับผู้บริโภค และ
การตลาดการเพิ่มมูลค่าผลผลิต (การแปรรูป) 
 
 
วัตถุประสงค ์

1) พัฒนาระบบผังเมือง โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค ให้มีความทันสมัยรองรับการขยายตัวจาก
ส่วนกลางและการใช้ชีวิตของประชาชนในจังหวัดให้มีความม่ันคง ปลอดภัย ในทุกมิติ 

2) ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ได้มาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
3) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองศูนย์กลางการประชุมและทางการค้าการลงทุนในภูมิภาค   
4) พัฒนาการท่องเที่ยวบนฐานวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชน และยกระดับคุณภาพ ของบุคลากร

ทางการท่องเที่ยว 
5) ส่งเสริมการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ เพ่ือสร้างรายได้

และมูลค่าเพ่ิม 
6) ความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน อาชีพฯลฯ 
7) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
8) ส่งเสริมและพัฒนาให้จังหวัดเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

เป้าหมายการพัฒนา 
1) จังหวัดอุบลราชธานี มีโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีมีคุณภาพและเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม   
2) ประชาชนทุกช่วงวัย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3) การขยายตัวด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การบริการ เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

ในทุกด้าน มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและกระจายสู่ประชาชนทุกระดับ การเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร GPP 
ของจังหวัดอุบลราชธานีเพิ่มขึ้น 

4) เมืองแห่งโอกาสในทุกด้าน (การศึกษา, สาธารณสุข, กีฬา, ท่องเที่ยว, การค้าการลงทุนวัฒนธรรมฯลฯ) 
5) เมืองแห่งการค้าชายแดน (Logistics) 
6) เมืองแห่งเกษตรอินทรีย์ 
7) พัฒนาระบบเทคโนโลยีเมือง (Smart City) 



~ ๓๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

8) เมืองแห่งศูนย์กลางทางการประชุม (MICE City) 
9) เมืองแห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
10) พลังงานทางเลือกจากขยะมูลฝอย หรือพลังงานทดแทน 
11) เมืองแห่ง Sport City 

ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 
1) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดเพิ่มข้ึนอย่างต่อเนื่องทุกปี ร้อยละ 1.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี  ร้อยละ 7.5 
2) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita : GPP) ในพื้นที่เพิ่มขึ้น เปูาหมาย ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
3) ร้อยละของการทดสอบระดับชาติเฉลี่ย เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 5 ต่อปี 
4) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี 

ประเด็นการพัฒนาของจังหวัดอุบลราชธานี 
 จังหวัดอุบลราชธานี ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนาจังหวัด ไว้ 5 ประเด็นการพัฒนา ตามล าดับ
ความส าคัญ ดังนี้ 

ประเด็นการพัฒนาที่ 1  การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้าง  คุณภาพชีวิต
ของประชาชน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชน 

 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเมืองน่าอยู่ทันสมัยให้เป็นเมืองอัจฉริยะ และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
วัตถุประสงค ์
 1) การสร้างเสริมพลเมืองให้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2) การพัฒนาและยกระดับคุณภาพทางการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพ 
3) ระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก เพียงพอ ทันสมัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

และสุขภาพ 
 4) พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ร้อยละผู้ปุวยโรคเบาหวานรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ 5 ต่อปี (ของผู้ปุวยที่มาตรวจรักษาพยาบาลทั้ง
จังหวัด) 
 2) ร้อยละท่ีลดลงของจ านวนครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ ากว่าเกณฑ์ จปฐ. ร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 3) ร้อยละของรายได้ต่อหัวของประชากร (Per Capita : GPP) ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึนร้อยละ 2.5 ต่อปี 
 4) ร้อยละของผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานเพิ่มข้ึน 
 5) ร้อยละผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 

6) ร้อยละของระยะทางเส้นทางคมนาคมที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานทางที่เพ่ิมขึ้น ร้อยละ 3 ต่อปี 
เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 
 7) ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยและขยะมูลฝอยตกค้างได้รับการจัดการอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 50 ต่อปี 

8) ร้อยละของการเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ิมขึ้น     
ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15 



~ ๓๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงได้ทุกกลุ่มวัย 
2) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในทุกช่วงวัย และสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้มีรายได้ที่เพ่ิมขึ้น มี

หลักประกันทางสังคม และการเข้าถึงบริการของรัฐ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
3) พัฒนาระบบผังเมืองโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค และการระบายน้ า ให้มีความทันสมัย และ

ปลอดภัย 
4) ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
5) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมิตรต่อเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 
6) สร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
7) สร้างโอกาสในการประกอบอาชีพเพ่ือการมีรายได้ที่เพ่ิมขึ้นของประชากรในจังหวัด 

ประเด็นการพัฒนาที่ 2 การส่งเสริมการค้าและการลงทุน 
 วัตถุประสงค์   
 1) ส่งเสริมการผลิตและกระจายสินค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุนในภูมิภาค 
 2) เชื่อมโยงการค้าการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน+3 
 3) ส่งเสริมผู้ประกอบการ/วิสาหกิจ ให้มีศักยภาพ 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1) มูลค่าการลงทุนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 0.5 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 2.5 
 2) มูลค่าการค้าชายแดนเพ่ิมข้ึน เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 4 
 3) รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 4 ต่อปี 
 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบการให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics) เพ่ือสนับสนุนการค้า  การ

ลงทุน 
2) พัฒนาผู้ประกอบการและแรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3) ยกระดับการผลิตสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐาน  
4) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดและขยายช่องทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ 
5) พัฒนาและยกระดับด่านการค้าชายแดนเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นักลงทุนและผู้ประกอบการทั้งใน

และต่างประเทศ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ 
 วัตถุประสงค์  
  การส่งเสริมและการพัฒนาการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ประเพณี และธรรมชาติ ให้ มีความยั่งยืน          
เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ตลอดทั้งปี  
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี ค่าเปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 25 
2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของจ านวนนักท่องเที่ยว ร้อยละ 4 ต่อปี ค่าเปูาหมายรวม 5 ปี ร้อยละ  20  
3) จ านวนแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐาน จ านวน 2 แห่งต่อปี เปูาหมาย 5 ปี จ านวน  

10 แห่ง 
แนวทางการพัฒนา 
 1) พัฒนากิจกรรมและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความหลากหลาย  



~ ๔๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

2) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบการให้บริการโลจิสติกส์ และสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับการ
ท่องเที่ยว  

3) ยกระดับการผลิตสินค้า การบริการและการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างโอกาสและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขัน 
 4) พัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

5) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และขยายฐานการตลาด เพ่ือพัฒนาความร่วมมือทางการท่องเที่ยว  ทั้งใน
และต่างประเทศ 

6) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 
7) ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 

ประเด็นการพัฒนาที่ 4  การยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรสู่สากล 
 วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการผลิตของสินค้าเกษตร 

2) เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการผลิตและการแปรรูปให้มีมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3) พัฒนาเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของความพอเพียง 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
1) มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 3 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 15  
2) ร้อยละของครัวเรือนเกษตรกรที่น้อมน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการเกษตร ร้อยละ 3 ต่อปี 
3) ร้อยละเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์ Smart Farmer (เกษตรปราดเปรื่อง) เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 40 

 แนวทางการพัฒนา 
1) เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 2) ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลิตสินค้าเกษตรและการแปรรูปให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล  
 3) พัฒนา/ส่งเสริมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตร 

4) ส่งเสริมเกษตรกรให้พัฒนาตนเองโดยใช้หลักแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5) เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องด้านการเกษตรให้เป็นเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farmer) 

ประเด็นการพัฒนาที่ 5 การรักษาความม่ันคงของชาติและความปลอดภัยของประชาชน 
          วัตถุประสงค์ 
 1) พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ (ชาติ,ศาสนา,พระมหากษัตริย์) และสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 
 2) ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เสมอภาค เป็นธรรม  
 3) พ้ืนที่ชายแดนมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 4) สร้างความม่ันคงเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเข้มแข็ง 
 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
 1) สถิติอาชญากรรมลดลง ร้อยละ 25 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 125 

2) สถิติของการจับกุมคดียาเสพติดเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 6 ต่อปี เปูาหมาย 5 ปี ร้อยละ 30 
         3) จ านวนกิจกรรมเพ่ือพิทักษ์ รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ในพ้ืนที่ ประสบความส าเร็จ ร้อยละ 10  

4) จ านวนครั้งในการจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความมั่นคงและความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน      
ไม่น้อยกว่า 25 ครั้งต่อปี 
            5) จ านวนความตกลงทางเศรษฐกิจตามกรอบความร่วมมือด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม          
ไม่น้อยกว่า 5 ครั้งต่อปี 



~ ๔๑ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

แนวทางการพัฒนา 
1) ปลูกจิตส านึกของคนในชาติเพ่ือเทิดทูนสถาบันหลักของชาติและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
2) รักษาความสงบเรียบร้อย สร้างเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพ้ืนที่  และ

ตามแนวชายแดน 
3) ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีและร่วมมือในการปูองกัน และแก้ไขปัญหาข้ามชาติซึ่งจะส่งผลกระทบใน

ด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
ส่วนที่ 5 : ความสอดคล้องของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 

1. ความสอดคล้องของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 13 

ที ่ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาจังหวัด
อุบลราชธานี 5 ปี เพื่อรองรับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ยั่งยืน 

1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและ 
พลังงาน 

3 การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้า
เกษตร 

4 การปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน 

1 การพัฒนาการเกษตรและแปรรูปสินค้า
เกษตร 
2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 

5 การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 

2 การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยว 
3 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
เกษตร 

6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1 การพัฒนาการเกษตรและการแปรรูปสินค้า
เกษตร 

อ้างอิง: http://www.cabinet.thaigov.go.th 
ผังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  (Northeastern Thailand regional plan)      

 

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
วิสัยทัศน์      ในระยะเวลา  50 ป ี
    ในระยะเวลา  30 ป ี     ไทยเป็นประเทศ ช้ันน า

ของโลก ด้านการเกษตร  
อุตสาหกรรมการเกษตร 
การบริการด้านสุขภาพและ
การท่องเที่ยว ประชาชนมี

  ในระยะเวลา  15 ป ี     ไทยเป็นประเทศพัฒนา
แล้วเป็นศูนย์กลางการ
ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
และบริการ เป็นศูนย์กลาง

 
ในระยะเวลา  5 ป ี     ผังประเทศมุ่งเน้นเป็น

ประเทศอุตสาหกรรมการ
ผลิตและการบริการบนฐาน 

  
   ผังประเทศมุ่งพัฒนา
ประเทศไทยเป็นประตู
การค้า (Gateway) เป็น

   

http://www.cabinet.thaigov.go.th/
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ศูนย์กลางการผลิตและ
ส่งออกและอุตสาหกรรม
แปรรูปการเกษตร 
 

ทรัพยากร รวมทั้งเป็น
แหล่งอาหารชัน้น า         
ของโลก และเป็นศูนย์ 
กลางสุขภาพและการ       
ท่องเที่ยวในระดับทวีป 

การและการท่องเที่ยว 
และเป็นสังคมอุดมความรู้ 
ที่มีนวัตกรรมของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง 

สุขภาพชีวิต ท่ีดี ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมท่ีน่าอยู่ และมี
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

  ภาคตะวันออก เฉยีงเหนือ
ก าหนดใหภ้าคเป็นประตูการ
เช่ือมโยงการท่องเท่ียวในอิน
โดจีน เป็นฐานรองรับ
เครือข่ายอุตสาหกรรม เพื่อ
เป็นฐานการผลิตสินค้า        
และเป็นศูนย์กลางการ
ศึกษาวิจยัและพัฒนา และ
การแปรรูปสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรม 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ก าหนดให้ภาคเป็นพื้นที่
พัฒนาการผลิต
อุตสาหกรรมแปรรูป
การเกษตร และเป็น
ศูนย์กลางการคมนาคม 
การค้า การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวชายแดนของ       
อินโดจีน 

   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ก าหนดให้เป็นภาคที่มี
ความพร้อมด้านเศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม การค้า          
และบริการแบบครบวงจร 
และพัฒนาการศึกษาวิจัย
เทคโนโลยีการเกษตร   
เพื่อเป็นผู้น าเทคโนโลยี 
การเกษตรในอินโดจีน 

 ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 
ก าหนดให้เป็นภาคที่มีความ
สมดุลของการพัฒนาที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติ และ
ประชากรมีคุณภาพชวีิตที่ดี 
เพื่อเสริมสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน โดยใช้ทุนทาง
วัฒนธรรมภูมิปัญญาเพื่อการ
พัฒนาอยา่งยั่งยืน 

       

๒. ๒. ยุทธศาสยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒.๑ วิสัยทัศน์ 

  วิสัยทัศน์ 
       เทศบาลต าบลบุ่งไหมได้ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   

ภายในปี  2570  จะท าให้เทศบาลต าบลบุ่งไหมเป็น  
“ ต าบลน่าอยู่   ชุมชนเข้มแข็ง “ 

 
 2.2 2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนายุทธศาสตร์การพัฒนา  
    เทศบาลต าบลบุ่งไหม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

       1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี  และเสริมสร้างความแข็งแข็งชุมชน 
    3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตร 
    5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

                          22..33  เป้าประสงค์เป้าประสงค์  
1. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคให้มีอย่างครบครัน 
2. มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.   ประชาชนมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
3.   ประชาชนในพื้นท่ีได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงาม 
4. เป็นองค์กรที่มีการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ 

  22..44  ตัวช้ีวัดตัวช้ีวัด  
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน

โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2.กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 



~ ๔๓ ~ 
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    22..55  ค่าเป้าหมายค่าเป้าหมาย  
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.1.1ก่อสร้างถนน สะพานทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.1.2.ปรับปรุง ซ่อมแซมทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.1.3.บ ารุงรักษา สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า 
1.2.1  ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะแรงต่ า 
1.2.2  ติดตั้งโคมไฟฟูาสาธารณะ   
1.2.3 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟูา 
1.3.1  ก่อสร้างและปรบัปรุงน้ ากินน้ าใช้ 
1.3.2  ปรับปรุงการบริการประปา 
1.3.3 ก่อสร้างประปาภายในหมู่บ้าน 
1.3.4  ขุดบ่อน้ าตืน้ ขุดสระน้ า และปรับปรุงซ่อมแซม 
1.3.5 จัดซื้อเคร่ืองกรองน้ า 
1.3.6  จัดหาภาชนะกักเก็บน้ าดื่มและเครื่อง 
          กรองน้ าดื่มสะอาด 
1.4.1 ก่อสร้างฝายน้ าล้น 
1.4.2 ขุดสระน้ า   
1.4.3 ท านบกั้นน้ า 
1.4.4 ก่อสร้างอ่างเก็บน้ า 
1.5.1  ติดตั้งตู้ระบบโทรศัพท ์
1.5.2  ก่อสร้างรั้วสถานที่ส าคญั 
1.5.3 ก่อสร้างศาลาประชาคม 
1.5.4 ก่อสร้างศาลาที่พักริมทาง 
1.5.5  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น สนับสนนุสถานี
อนามัย 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ี
ดี และเสริมสร้างความแข็งแข็งชุมชน 

2.1.1  เสริมสร้างสุขภาพประชาชน(แม่และเด็ก , ผู้สูงอายุ ผู้
พิการ  ผู้ด้อยโอกาส 
2.1.2 อาหารปลอดภัยและคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ 
2.1.3 ปูองกัน ควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อและสขุภาพ 
2.1.4 สนับสนุน ส่งเสริมทุนในการดูแลสุขภาพ 
2.1.5. อบรมให้ความรู้คณะกรรมการประปาหมู่บ้านเกี่ยว 
มาตรฐานคุณภาพน้ าประปา 
2.2.1 ส่งเสริมการฝึกอาชพีระยะสัน้และมีงานท าของ     
          นักเรียน ประชาชน และ ตามทีก่ลุ่มสนใจ 
2.2.2 ส่งเสริมการสงเคราะห์เงินทนุประกอบอาชพี 
2.2.3  คาราวานแก้จน 
2.2.4 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
2.2.5 ส่งเสริมการเพิ่มทกัษะอาชพีของครัวเรือนและกลุ่มอาชพี 
2.3.1 จัดท าแผนให้บริการศึกษา 
2.3.2 สนับสนุนทุนการศึกษา 
2.3.3 พัฒนาแหล่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.3.4 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพเิศษ 
2.3.5 จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมอาชีพของนักเรียนประชาชนและ
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ตามทีก่ลุ่มสนใจ 
2.3.6 จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 3-5  ปี 
2.3.7 สรรหาบุคลากรทางการศึกษาและพัฒนา ส่งเสริมและ

สนับสนุนความรู้ อาสาสมัคร สาธารณสุข ( อสม.) 
ประจ าหมู่บ้าน 

2.3.8 จัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ชุมชน 
2.4.1      รณรงค์ส่งเสริมสร้างจิตส านึกในด้านจริยธรรมและ
คุณธรรม 
2.4.2      ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี  ท้องถิ่นไทย 
2.4.3     เสริมสร้างและสนับสนุนท านุบ ารุงพุทธศาสนา 
2.4.4     ส่งเสริมและจัดให้มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการ 
2.4.5      ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกระดับ 
2.4.6      ปรับปรุงภูมิทัศน์สวนหย่อมชุมชน(จัดท าซุ้มรับเสด็จ
หน้าโรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง) 
2.4.7    ส่งเสริมและสนับสนุน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 
2.4.8.    ส่งเสริมและสนับสนุนการแข่งขันท่องสรภญัญะ 
2.5.1  เพิ่มศักยภาพในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
2.5.2    เสริมสร้างความปลอดภัยให้แก่ประชาชน 
2.5.3    ส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่อาสาสมัคร เยาวชน ผู้น า
ชุมชน 
2.5.4     สนับสนุนค่าตอบแทนในการรักษาความปลอดภัย 
2.5.5     บัญญัติขอ้บัญญัติ  เพื่อควบคุมจัด ระเบียบชุมชน 
2.5.6     รณรงค์สร้างจิตส านึกในการพัฒนาสังคม 
2.6.1  จัดหาทีอ่ยู่อาศัย  เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรคให้ผู้มีรายได้
น้อย  
2.6.2  จัดหาเบ้ียยังชีพ 
2.6.3  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ  ผู้พิการกลุ่มสตรี  
2.6.4  ส่งเสริมและสนับสนุน  อบรม  ให้ทุนประกอบอาชีพ  
2.7.1  ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขนักีฬาต้านยาเสพติด 
2.7.2  ฝึกอบรมอาสมัครสร้างจิตส านักเพื่อตอ่ต้านยาเสพติด 
2.7.3  รณรงค์ เฝูาระวัง บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดและสร้าง
ชุมชน ให้เข้มแข็ง 
2.7.4  อุดหนุนการด าเนินงานให้หน่วยงานต่างๆที่ด าเนินงาน
ต่อต้านยาเสพติด 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.1.1 รณรงคส์ร้างประชาสมัพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึกให ้
          อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1.2 ฝึกอบรมอาสาสมัครในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
3.1.3 ส่งเสรมิสนับสนุนการปลูกปุา 
3.2.1 รณรงคส์ร้างจติส านึกในการก าจัดขยะมูลฝอย 
3.2.2จัดการบริการเพิม่ศักยภาพในการก าจัด ขยะมูลฝอย 
3.2.3 ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในการก าจัดขยะ 
3.2.4 จัดหาถังขยะให้ทุกหมู่บ้าน 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเกษตร 4.1.1 อบรมให้ความรู้ในด้านการเกษตร  
4.1.2 ส่งเสริมการเกษตร การค้า และการท่องเที่ยว 
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4.1.3 ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานศูนย์ถ่ายทอด
เทคโนโลย ี

4.1.4 พัฒนาและสิ่งเสรมิการผลติพืชปลอดภัยจากสารพิษ
หรือพืชอินทรีย์และผลผลติทางการเกษตรทุกชนิด 

4.1.5 พัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียง 

4.1.6 พัฒนาส่งเสรมิเกษตรรายย่อย 
4.1.7 สร้างเครือข่ายอาสาเฝูาระวังปูองกันโรคระบาดสัตว ์
4.1.8 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค สัตว์น้ า 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ 

5.1.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ที่จ าเป็น 
5.1.2  พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
5.1.3 เสริมสร้างขีดสมรรถนะบุคลากร 
5.1.4 จัดองค์ความรู้แก่บุคลากร 
5.1.5  พัฒนาบุคลาขององค์กรในชุมชนที่อยู่ในเขต
บริการของต าบลบุ่งไหม. 
5.2.1 พัฒนาระบบการปฏบิัติงาน 
5.2.2 ปรับปรุงสถานที่ราชการ 
5.2.3 ราชการไทยใสสะอาด 
5.4.1 ส่งเสริมการเลือกตั้ง 
5.4.2 ประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
5.4.3 ส่งเสริมให้ประชาชนมสีว่นร่วมในการบริหาร 
จัดการองค์กร 

22..66  กลยุทธ์กลยุทธ์  
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 กลยุทธ์ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารุงถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ า  
1.2 กลยุทธ์การขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธารณะ 
1.3  กลยุทธ์การก่อสร้างและขยายเขตประปา 

  1.4  กลยุทธ์การก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
1.5  กลยุทธ์การบริการสาธารณะที่พึงได้รับ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตท่ีดี และเสริมสร้างความแข็งแข็งชุมชน 
2.1  กลยุทธ์สร้างเสริมสุขภาพและควบคุมโรค 
2.2 กลยุทธ์ส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ 
2.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ 
2.4 กลยุทธ์ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ 
2.5 กลยุทธ์ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
2.6 กลยุทธ์ส่งเสริมสวัสดิการของชุมชน 
2.7  กลยุทธ์สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่(ตามแนวนโยบายรัฐบาล) 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 กลยุทธ์สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 กลยุทธ์การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
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4.1 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร  
4.2 กลยุทธ์การพัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการประมง 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
    5.1 กลยุทธ์การบริหารองค์กร และศักยภาพบุคลากร 

5.2 กลยุทธ์พัฒนาระบบบริหารจัดการและสถานที่ราชการ  
5.3 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน      

2.7  จุดยืนทางยทุธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่

จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยืน 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

    2.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห ์

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

(๙)  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  (๑๐)  แผนงานการเกษตร 
  (๑๑)  แผนงานงบกลาง
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22..77  จุดยืนยุทธศาสตร์จุดยืนยุทธศาสตร์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1  ก่อสร้างและปรับปรุง บ ารงุถนน สะพาน 
ทางเท้า และท่อระบายน้ า  
1.2 การขยายเขตไฟฟูาและไฟฟูาสาธาร 
1.3 การก่อสร้างและขยายเขตประปา 
1.4 การก่อสร้างแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
1.5  การบริการสาธารณะที่พึงไดร้ับ 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและ
เสริมสร้างความเข้มแข็งชมุชน  
2.1  สร้างเสริมสุขภาพและควบคมุโรค 
2.2 ส่งเสริมอาชีพและสรา้งรายได้ 
2.3 ส่งเสริมการศึกษาและแหล่งเรียนรู ้
2.4 ส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม  กีฬาและนันทนาการ 
2.5 ส่งเสริมความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
2.6 ส่งเสริมสวสัดิการของชุมชน 
2.7 ส่งเสริมสวัสดิการของชุมชนสนับสนุนการแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดในพื้นที่(ตามแนวนโยบายรัฐบาล 

๓. ยุทธศาสตร์ด้านบริหารทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 3.1  สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.2 การบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะ 
      มูลฝอย 
 

 
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร 
๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร  
4.2 การพัฒนาและส่งเสริมการปศุสัตว์และการ
ประมง 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ ์
5.1 การบริหารองค์กร และศักยภาพบุคลากร 
5.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการและสถานที่
ราชการ  
5.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
องค์กรทุกภาคส่วน 

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
เพื่อตอบสนองตอบต่อปัญหาและความ

ต้องการของประชาชน 
 

Bungmai Subdistrict 

Municipality -Positioning 
ขับเคลื่อนนโยบายผู้บริหารในการ

ให้บริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที ่

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง 
โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  การพัฒนาระบบการศึกษาและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(3)  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความ
เข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเอง 
(4)  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูลและ
มลภาวะสิ่งแวดล้อมท่ีมีอย่างยั่งยนื 
(5)  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
 



~ ๔๘ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – 
๒๕70) ของเทศบาลต าบลบุ่งไหม มีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และ ฉบับที่ 13 และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
ด้านการเสริมสร้าง
และพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อม
ล้ าในสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่าง
ยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
ด้านการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสตกิส ์

ยุทธศาสตร์ที่ 9 
ด้านการพัฒนา
ภาคเมือง และ
พื้นที่เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ป ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอ
ภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพ
ชวีิตทีเ่ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพและ
เพิ่มมูลค่าข้าวหอมมะลิสู่
ความต้องการของตลาด 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การพัฒนาคุณภาพการ
ท่องเที่ยวให้ได้ระดับ
มาตรฐานและยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหาร
จัดการธุรกจิการค้าและเพิ่มมูลค่าการค้า
ชายแดนครบวงจรและได้มาตรฐานสากล 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนล่าง  2 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ

องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน

เขตจังหวัด
อุบลราชธาน ี

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การจดัระเบียบ
ชุมชน สังคม และ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การบริหารจัดการ
ศิลปวัฒนธรรม จารตี
ประเพณี และภมูิ
ปัญญาทอ้งถิน่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ
เทศบาลต าบล

บุ่งไหม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
ด้านส่งเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีดี
และเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งชุมชน  

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ด้านการบริหาร

ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านบริหารงาน

แบบมุ่งผลสัมฤทธิ ์

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการเกษตร 

 
 

ยุทธศาสตร์
การพัฒนาของ

จังหวัด
อุบลราชธาน ี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตที่ดีและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การส่งเสริม
การค้า  
การลงทุนและ
การท่องเท่ียว 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาการ
เกษตรและการ
แปรรูปสินค้า
เกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรม  
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้าง
และรักษาความ
มั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
การพัฒนาระบบ
บริหารงานแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การบริหารจัดการ
ทรัพยากรองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 



~ ๔๙ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลบุ่ งไหม ได้ใช้การวิ เคราะห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง (S : Strength-s)   
-  ประชาชนมีความพร้อม จะมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่น 
-  การจดัโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
-  มีเทศบาลที่พร้อมจะให้บริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชน 
   -  มีการประสานร่วมมือกันระหว่างเทศบาลกับส่วนราชการต่างๆ  
   -  ผู้น าชุมชนมีความเข้มแข็ง  และมีศักยภาพในการพัฒนา 
   -  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม การประชุมวางแผนเตรียมงาน 

จุดอ่อน (W : Weakness)  
   -  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาท าให้ 
            -  เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
   -  เทศบาลต าบลบุ่งไหม มีงบประมาณจ ากัด ท าให้การพัฒนาไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่
วางไว้ 
   -  การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ิมข้ึน ก่อให้เกิดปัญหาภัยธรรมชาติ 

โอกาส (O : Opportunity)   
   -  จังหวัดอุบลราชธานี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต าบล
ด าเนินการตามแผนงานโครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาเทศบาลต าบล 
   -  มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมระหว่างจังหวัด สามารถรองรับการขยายตัวทางด้าน
เศรษฐกิจ   

-  นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการกระจายอ านาจการปกครองท้องถิ่นโดยการ
สร้างดุลยภาพระหว่างการก ากับดูแล และความเป็นอิสระของท้องถิ่นในการบริหารจัดการงบประมาณและ
บุคลากรของท้องถิ่น 

อุปสรรค (T : Threat)   
   -  ประชาชนขาดความรู้ ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่ของตนเองกับงานของท้องถิ่น 
   -  นโยบายรัฐบาลไม่สามารถถ่ายโอนงบประมาณมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ.2542 ท า
ให้การพัฒนาท้องถิ่นบางเรื่องต้องชะงัก 

-  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับขาดความยืดหยุ่น หรือไม่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ
ห้วงระยะเวลาในการจัดสรรและการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลมีความไม่แน่นอน 
   -  การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบ
เพ่ิมมากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วน 
เนื่องจากจ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่และจ านวนงบประมาณที่มีจ ากดั 

3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

3.  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 



~ ๕๐ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ของเทศบาลต าบลบุ่งไหมนั้นได้ท าการ
ประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้   

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๑. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

๑) ไฟฟูาส่องสว่างทาง
และที่ สาธารณะยั งไม่
ส า ม า ร ถ ด า เ นิ น ก า ร
ครอบคลุมพื้นท่ีได้ทั้งหมด 

- ไฟฟูา - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
ทต. 

- ทางและที่สาธารณะมี
แ ส ง ส ว่ า ง เ พี ย ง พ อ
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มาและปูองกันการเกิด
อาชญากรรมได้ 

๒) หมู่บ้ายขยายมากขึ้น
ระบบระบายน้ ายั ง ไม่
เพียงพอ  

- ราง/ท่อระบายน้ า - พื้นที่ใน ทต. - มี ร า ง ร ะ บ า ย น้ า
สามารถระบายน้ า ได้
สะดวก ไม่อุดตัน ไม่ส่ง
ก ลิ่ น เ ห ม็ น ก่ อ ค ว า ม
ร าคาญ 

๓)  ถนนในต าบลยังเป็น
ถนนดิน ถนนลูกรัง และ
เป็นหลุมเป็นบ่อ 

- ถนน - ทางและที่
สาธารณะในเขต 
ทต. 

- มีถนนให้ประชาชนได้
สัญจรไปมาสะดวก  

๔) ประชาชนต้องการ
เส้นทางในการสัญจรไป
มาเพิ่มมากขึ้นและ ทต. 
ไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากงบประมาณมีไม่
เพียงพอ  

- เส้นทางคมนาคม - เส้นทางคมนาคมที่
เป็นสาธารณะและ
ประชาชนมีความ
ต้องการให้
ด าเนินการ 

- มี เ ส้ น ท า ง ใ น ก า ร
คมนาคมเพียงพอและ 
ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการสัญจรไป
มา 
 

๕) ประชาชนไม่มีการ
วางแผนในการด าเนินงาน 

- การวางแผน - ประชาชนในเขต
เทศบาล 

- ประชาชนสามารถวาง
แผนการด าเนินงานได้เอง 

๒. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน  

๑) การศึกษาสื่อการเรียน
การสอนยังไม่พอเพียง 
เ ด็ กนั ก เ รี ย น ไ ม่ ไ ด้ รั บ
การศึกษาต่อในระดับที่
สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และ
ข า ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
การศึ กษา  ครอบครั ว
ยากจน    

- สังคมในชุมชน 
 

- เด็กนักเรียนในเขต 
ทต. 

- มีสื่อการเรียนการสอน
ที่พอเพียง  เด็กนักเรียน
ได้รับการศึกษาที่สูงขึ้น 
มี ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
การศึกษาเล่าเรียน 

๒) เด็กและผูสู้งอายุบาง
ครอบครัว ผูสู้งอายุอยู่
ตามล าพัง และรับภาระ
ในการดูแลเด็ก 

- การได้รบัการดูแลเด็ก
และผูสู้งอาย ุ

- ผู้สูงอายุและเด็ก
ในเขต ทต.  

- ผู้สูงอายุและเด็กไดร้ับ
การดูแลทีด่ ี

๓) ผู้พิการไมไ่ด้รับความ
ช่วยเหลือในด ารงชีวิต 

- การได้รบัการดูแลผู้
พิการ 

- ผู้พิการในเขต ทต. - ผู้พิการไดร้ับความ
ช่วยเหลือในการ
ด ารงชีวิตและทั่วถึง 

๔) ประชาชนในพ้ืนท่ีบาง
รายมีที่อยู่อาศัยไมม่ั่นคง
แข็งแรง 

- ที่อยู่อาศัย - ประชาชนในพ้ืนท่ี
ที่ได้รับความเดือน
ร้อนเรื่องที่อยู่อาศัย 

- ประชาชนในพ้ืนท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้
มั่งคงแข็งแรง  
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๕) มีการระบาดของโรค
อุบัติใหม่ โรคระบาด 
โรคตดิต่อ 

- ด้านสาธารณสุข - ในเขต ทต. - ในพื้นที่ไม่มีการระบาด
ของโรคอุบัติใหม่  โรค
ระบาด  โรคตดิต่อ 

๖) ประชาชนในพ้ืนท่ีปุวย
เป็นโรคเรื้อรังแนวโนม้ที่
เพิ่มขึ้น เช่น เบาหวาน  
ความดัน 

- ด้านการแพทย ์ - ประชาชนกลุ่ม
เสี่ยงและผู้ปุวย 

- ประชาชนหายจากการ
เจ็บปุวย 

ดาน สถานการณ์ภาพ
แวดล้อม 

ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ขอบข่ายและปรมิาณ
ของปัญหา/ 

ความต้องการ  

พ้ืนที่เปาหมาย/ 
กลุ่มเป้าหมาย 

ความคาดหวังและ 
แนวโนมอนาคต 

๒. ด้านการพัฒนา
คุณภาพชีวิตท่ีดี
และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง
ชุมชน 

๗) ประชาชนบริโภคอาหาร
ท่ีปลอดภัย 

- ด้านสาธารณสุข - ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ประชาชนทราบและ
สามารถเลือกบริโภค
อาหารท่ีปลอดภัยได้
ถูกต้อง 

๘) มีการขยายตัวของ
ประชากรเพิ่มมากขึ้นท าให้
เกิดการขยายตัวของอาคาร
บ้านเรือนท าให้เกิดเป็น
ชุมชนแออัด   

- ประชากร - พื้นท่ีในเขต ทต. - ควบคุมการก่อสร้าง
อาคารบ้านเรือนการ
พิจารณาออกใบอนุญาต
เพื่อไม่เกิดปัญหาจากการ
ก่อสร้างอาคาร 

๙) เยาวชนและวัยรุ่นติด
เกมส์ สิ่งลามก บุหรี่ เหล้า 
สาเสพติด และท้องก่อนวัย
อันสมควร     

- เยาวชนและวัยรุ่นใช้
เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

- เยาวชนและวัยรุ่น
ในเขต ทต. 

- เยาวชนและวัยรุ่นมี
อนาคตท่ีดี 

๑๐)  ประชาชนกรอายุ
ตั้ ง แต่  ๓๕ ขึ้ น ไป ไม่ ได้
ตรวจสุขภาพประจ าปี  

- การได้รับการตรวจ
สุขภาพ 

- ประชาชนใน เขต 
ทต. ท่ีอายุ ๓๕  ขึ้น
ไป 

- ประชาชนท่ีอายุ ๓๕ ขึ้น
ไปได้รับการตรวจสุขภาพ
ทุกคน  

11) ในเขต ทต. ไม่มีแหล่ง
ท่องเท่ียวและกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว 

- การท่องเท่ียว - ในเขต ทต. - มีแหล่งทองเท่ียวในเขต 
ทต. และส่งเสริมกิจกรรม
การท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึ้น 

๑2)  ศิลปะ  วัฒนธรรม  
จ า รี ต  ป ร ะ เพรี และ ภู มิ
ปัญหาท้องถิ่นถูกลืมเลือน
ไปมาก 

- ศิลปะ วัฒนธรรม  จารีต 
ประเพรีและ๓มิปัญหา
ท้องถิ่น ถูกลืมเลือนไป
มาก 

- ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ยกย่อง เชิดชูคนดีหรือ
ปราชญ์ชาวบ้านในโอกาส
ต่างๆ เพ่ือเป็นตัวอย่างแก่
เยาวชนและประชาชน 
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต 
ประเพรีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ไม่ถูกลืมและคง
อยู่สืบไป 

๑3) การจราจรบนถนนมี
เพิ่มมากขึ้นอาจท าให้เกิด
อุบัติเหตุขึ้นได้ 

- การจราจร ประชาชนท่ีสัญจร
ไปมาบนถนน 

มีระบบควบคุม
การจราจร เช่น ติดตั้ง
สัญญาณไกระพริบเพื่อ
เตือนให้ระมัดระวัง 

 ๑4) มีการท าลายและลัก
ขโมยทรัพยส์ินของ
ประชาชนและราชการ
รวมทั้งเกิดการทะเลาะ
วิวาทกันในชุมชน  

- การรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 

- ประชาชนและ
ส่วนราชการ 

- มีการปูองกันและรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน
ละส่วนราชการ เช่น การ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด  การ
ให้ผู้น า อปพร. ควบคุม
และระงับเหตุทะเลาวิวาท 
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๑5) ประชากรที่สูบบหุรี่ 
จ านวน ๓๐๐ คน ดื่มสุรา  

- การด าเนินการตาม
กฎหมาย กรณีที่ฝาุฝืน
กฎหมาย 

- ประชาชนท่ีสูบ
บุหรี่และดื่มสุรา 

- ประชาชนเลิกสูบบหุรี่
และเลิกดื่มสุรา 

16) ขาดแหล่งเงินลงทุน
ในการท ากิจการและ
ประกอบอาชีพ 

- การลงทุน - ประชาชนในเขต 
อบต. 

- มีแหล่งเงินทุนในการ
ท ากิจการและประกอบ
อาชีพ 

๓. ยุทธศาสตร์ด้าน
บริหาร
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑) ปริมาณขยะและน้ า
เสียเพิม่มากข้ึน 

- ปัญหามลพิษทาง
อากาศ 

- ในเขต ทต. - ปริมาณขยะและน้ า
เสียถูกก าจดัให้หมดด้วย
วิธีการที่ถูกต้อง 

๒) พื้นที่ปุาภายในเขต 
ทต. มีน้อย 

  - เพิ่มพื้นท่ีปุา ต้นไม้ให้
มากขึ้น 

๓)  ประชาชนยังเผาหญ้า 
ตอซังข้าว เผาขยะ เกิด
มลพิษ 

  - ในพื้นที่ไม่มีการเผาฯ 
เกิดขึ้น 

๔) มีปัญหาเรื่องขยะและ
สัตว์เลี้ยงเพิ่มมากข้ึนส่ง
กลิ่นเหม็นร าคาญ 

 - ผู้ประกอบการและ
ชุมชนในเขตพื้นท่ี 
ทต. 

- ปัญหาขยะและสตัว์
เลี้ยงลดลง ประชาชน
สามารถก าจัดขยะและ
มูลสตัว์ได้โดยไมส่่งผล
กระทบต่อชุมชน  

๕) ประชาชนบาง
ครัวเรือนบริโภค-บริโภค
น้ าท่ียังไม่สะอาดและมี
สิ่งเจือปน เช่น จากน้ าฝน 
น้ าท่ีไม่ได้คณุภาพ มี
ตะกอน  

- การอุปโภค-บริโภค - ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ประชาชนบริโภคน้ าที่
สะอาดถูกสุขลักษณะ 

๖) เป็นพื้นที่ที่มีดินเค็ม
และน้ าใต้ดินเป็นน้ าเค็ม
ห รื อ มี ร ส ก ร่ อ ย  ไ ม่
สามารถใช้ในการเกษตร
และอุปโภค-บริโภคได้ 

- ดินและน้ าใตด้ิน 
- สิ่งแวดล้อม 

- พื้นที่ในเขต ทต. - ปัญหา เรื่ อ งดิน เค็ ม
ลดลง จัดหาแหล่งน้ า
จากแหล่งอื่นเพิ่มมาก
ขึ้น   

4.ด้านการเกษตร 1) ผลผลติทางการเกษตร
ราคาตกต่ าระยะทางใน
การขนส่งผลผลิตไกลจาก
แหล่งรับซื้อ  

- การรวมกลุม่ต่อรองกับ
พ่อค้าคนกลาง 

- เกษตรกรในพ้ืนท่ี - ผลผลิตมรีาคาสูงขึ้น 

๘) ค่าแรงต่ าค่าครองชีพ
สูงขาดแคลนการจ้างงาน 

- การเพิ่มค่าแรงให้
เหมาะสมกับการท างาน 

- ผู้ประกอบอาชีพ
รับจ้าง 

- ค่าแรงสูงขึ้นเหมาะสม
กับค่าครองชีพ มีการ
จ้างงานมากขึ้น 

๙) ครัวเรือนยังมีรายได้
เฉลี่ยต่อปี ต่ ากว่า 
๓๐,๐๐๐ บาท   

- เพิ่มช่องทางในการ
ประกอบอาชีพ 

- ประชาชนท่ีมี
รายได้ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน 

- ไม่มีครัวที่ตกเกณฑ์
มาตรฐานรายได ้

5. ด้านการพัฒนา
ระบบบริหารงาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 

๑) ประชาชนบางส่วนยัง
ขาดความรูเ้กี่ยวกับระบบ
การท างานของ ทต. 

- การขาดความรู้ ความ
เข้าใจท่ีถูกต้อง 

- ประชาชนในเขต 
ทต. 

- ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจมากขึ้น และ
สามารถเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในหมู่บ้าน 

 



~ ๕๓ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 

3.3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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3.3ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีกับการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต า บลบุ่งไหม  พ.ศ. 2566 – 2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับ 12 

การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพ 

ทุนมนุษย ์

การเสริมสร้าง 
ความเป็นธรรมลดความ 

เหลื่อมล้ าในสังคม 

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 ปี 

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
ด าเนินงาน 

ด้านการท่องเที่ยว 
ศิลปวัฒนธรรม กีฬา 

และนันทนาการ 

ศูนย์กลางดา้น 
การศึกษา การบริการ 

ทางวิชาการ 
ด้านสุขภาพ และ ICT 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมและ 
แหล่งน้ าอย่างยั่งยืน 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็ง 

ทางสังคมและ 
ความมั่นคง 
ตามหลักการ
บริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี



~ ๕๕ ~ 

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)เทศบาลต าบลบุ่งไหม  อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

 
 
 


