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ส่วนที่ 4ส่วนที่ 4  

สรปุยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนาสรปุยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา   
.......................................... 

 

 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนต าบลชุมแสง ภายใต๎แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(พ.ศ.2553–2555) เป็นการก าหนดวําในอนาคตองค์การบริหารสํวนต าบลชุมแสงจะพัฒนาเป็นไปในทิศทางใด และ
เป็นเคร่ืองมือก าหนดแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลสามปี (พ.ศ.25 53–2555)วํามีความ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์การพัฒนาองค์การบริหารสํวนต าบลเพียงใด  ผลจากการจัดประชุม ศึกษาข๎อมูลเอกสาร
เกี่ยวกับสภาพแวดล๎อม และการศึกษาทางวิชาการ ท าให๎ได๎ทิศทางการพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบล
ชุมแสง  เป็นลักษณะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่น  คือ  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาที่
สอดคล๎อง  กับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัด บุรีรัมย์พร๎อมทั้งได๎ก าหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลชุมแสงมีรายละเอียดแนวทางการพัฒนา ดังนี้  
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
“ บ๎านนําอยูํ  หมูํบ๎านสะอาด  ต าบลพัฒนา  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ”  

 

พันธกิจ 
 “ มุํงมั่นสร๎างสรรค์  พัฒนาคน  สร๎างงาน  สํงเสริมการศึกษา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และประเพณี  โดยยึด
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ  รํวมกันพัฒนาเพื่อสํวนรวม  ” 
 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1.  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอยํางตํอเน่ือง ยึดหลัก 4 ป โปรํงใส  เป็นธรรม

ประหยัด  และมีประสิทธิภาพ  ตรวจสอบได๎พัฒนาด๎านการเงินการคลังการจัดเก็บรายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ   โดย
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการ 

2. สํงเสริมและสนับสนุนให๎เกิดความรํวมมือระหวํางประชาชนหนํวยงานภาครัฐเอกชนและอ่ืนๆ   เพื่อการมี
สํวนรํวมในการวางแผนพัฒนาทางการเมือง  การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

3.  สํงเสริมสนับสนุนการเลือกตั้งทุกระดับ 
4.   ด าเนินการให๎ประชาชนมีอาชีพและรายได๎เพิ่มขึ้น 
5.   ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชนทุกระดับอยํางทั่วถึงรวมทั้งการปลูกฝังและสํงเสริมให๎

ประชาชนมีคุณธรรม  จริยธรรมตลอดจนสร๎างความตระหนักและอนุรักษ์คุณคําทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

6.  ด าเนินการเพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี  ปราศจากโรคภัยตํางๆ  และมีการนันทนาการอยํางมี
คุณภาพและเพียงพอ 
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7.  ด าเนินการเพื่อความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน   รวมทั้งการป้องกัน  และ

แก๎ไขปัญหายาเสพติด                                 
8.  จัดการให๎มีและปรับปรุงเส๎นทางคมนาคมขนสํงและแหลํงน้ าให๎ได๎มาตรฐานและเกิดความ

ปลอดภัย                 
9.  สํงเสริมให๎มีการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหมํตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                                  
10.  สํงเสริมสนับสนุนให๎มีแหลํงน้ าเพื่อการอุปโภคบริโภคและเพื่อการเกษตรอยํางเพียงพอตํอปริมาณ  

ประชาชนในพื้นที่  และสร๎างจิตส านึกในการใช๎ประโยชน์น้ าอยํางรู๎คุณคํา                                  
11.  จัดการด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                                   
12.  จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปนเปื้อน  โดยให๎ประชาชนเข๎ามามีสํวนรวมจัดการด๎วยคณะกรรมการ 

หมูํบ๎าน 
              13.  สํงเสริมและพัฒนาการทํองเที่ยวให๎เป็นสถานที่นําสนใจเป็นแหลํงทัศนศึกษาความรู๎  ส าหรับ 
ประชาชน  นักเรียน  นักศึกษา และเป็นที่หารายได๎สูํท๎องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ 
 ผลจากก ารวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอํอน  โอกาส  และอุปสรรคหรือภัยคุกคามขององค์การบริหารสํวนต าบล
ชุมแสง  ได๎น าไปพิจารณาก าหนดเป็นเป้าหมาย  ยุทธศาสตร์  และแนวทางการพัฒนาท๎องถิ่น  เพื่อให๎การด าเนินงาน
ตามแนวทางการพัฒนาของแตํละยุทธศาสตร์สามารถบรรลุ  ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์หลัก  พันธกิจ  และวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารสํวนต าบลชุมแสงอยํางเป็นรูปธรรม  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท๎องถิ่นขององค์การบริหารสํวนต าบลชุมแสงมีทั้งสิ้น  7  ยุทธศาสตร์  ได๎แกํ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  :   การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 :   การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3  :     การพัฒนาด๎านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  :    การพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม    

ยุทธศาสตร์ที่ 5  :   การพัฒนาด๎านสาธารณสุข   
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  :   การพัฒนาด๎านการเมืองและการบริหาร 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7  :     การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 ยุทธศาสตร์ทั้ง  7  ยุทธศาสตร์  ได๎ก าหนดรายละเอียดของแนวทางการพัฒนาภายใต๎ยุทธศาสตร์ตํางๆ  ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 :  การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน  

 

 เป้าหมาย 
 ภายในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบล  มีเส๎นทางคมนาคมที่สะดวก และได๎มาตรฐาน มีไฟฟ้าใช๎
ครอบคลุมทุกครัวเรือน มีระบบรางระบายน้ าที่สะดวกมีระบบประปาที่ทั่วถึงและสะอาดมีคุณภาพ ทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช๎อยํางทั่วถึง 

 

 แนวทางการพัฒนา 
 การพัฒนาด๎านคมนาคมขนสํง    สิ่งกํอสร๎าง  โครงสร๎างพื้นฐาน  รางระบายน้ า  ระบบไฟฟ้า  จัดให๎มีการ
ซํอมแซม  ปรับปรุงหรือกํอสร๎างระบบเส๎นทางคมนาคม  ระบบประปา  สะพาน ที่ได๎มาตรฐาน  ขยายเขตไฟฟ้าให๎
ทั่วถึงครอบคลุมทุกครัวเรือน      โดยพิจารณาจากความต๎องการ  ความส าคัญเรํงดํวนและกํอให๎เกิดประโยชน์สูงสุด
ตํอสํวนรวมของชุมชน  ดังนี้ 
           1.1  แนวทางการพัฒนาด๎านเส๎นทางคมนาคม  โดยการกํอสร๎าง  ปรับปรุง  บ ารุงรักษาถนน  สะพาน  ทํอ
ระบายน้ า 

1.2  แนวทางการพัฒนากํอสร๎าง  ปรับปรุง  ซํอมแซม  สถานที่เอนกประสงค์ 
1.3  แนวทางการพัฒนาติดตั้ง  ขยายเขตระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
1.4  แนวทางการพัฒนาขุดลอก  ขยาย  ปรับปรุง  กํอสร๎างแหลํงน้ าธรรมชาติ  คลองสํงน้ าสาธารณะ 

  1.5  แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปาให๎มีคุณภาพ   สะอาด  ปลอดภัย 
1.6  แนวทางการพัฒนาสนับสนุนให๎มีระบบโทรคมนาคมที่ดี  และสะดวก  ประชาสัมพันธ์ได๎ทั่วถึง 
 

 วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อแก๎ไขปัญหาการคมนาคม ให๎มีการคมนาคมที่สะดวกขึ้น 
 - ให๎มีภาชนะเก็บน้ าอุปโภคบริโภค  ทุกหมูํบ๎าน 
 - เพื่อให๎ประชาชนได๎มีน้ าประปาใช๎ทุกครัวเรือน 
 - เพื่อให๎มีไฟฟ้าใช๎ทุกครัวเรือนและมีไฟฟ้าสาธารณะอยํางทั่วถึง  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 :  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 

เป้าหมาย 
ทุกครัวเรือนในเขตพื้นที่องค์การบริหารสํวนต าบลไมํตกเกณฑ์ จปฐ.  กลุํมอาชีพตํางๆ มีความเข๎มแข็ง   

ผลผลิตตํางๆ ของประชาชนมีตลาดรองรับ ประชาชนมีอาชีพเสริมสามารถเพิ่มรายได๎ สามารถด ารงชีวิตอยําง
พอเพียงโดยไมํเดือดร๎อน  และสามารถเพาะพันธุ์ข๎าวที่มีคุณภาพได๎ ให๎ประชาชนมีรายได๎เฉลี่ยอยํางน๎อย 20,000 
บาท / คน / ปี  ให๎ประชาชนได๎มีแหลํงเงินทุนในการประกอบอาชีพ  ให๎ประชาชนได๎มีอาชีพเสริม 
 

 แนวทางการพัฒนา 
สํงเสริมสนับสนุนเงินทุนและปัจจัยการผลิตตํางๆแกํกลุํมอาชีพ จัดให๎มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือให๎กลุํม

อาชีพตํางๆ  สามารถผลิตสินค๎าให๎มีคุณภาพ  ตลอดจนหาแหลํงตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรได๎  จัดให๎มีอาชีพ
เสริมเพิ่มรายได๎จนประชาชนสามารถด ารงชีวิตอยํางพอเพียงไมํเดือดร๎อนและไมํตกเกณฑ์ จปฐ.  ดังนี ้

2.1  แนวทางการพัฒนาการสํงเสริมและเพิ่มทักษะของครอบครัวและกลุํมอาชีพ 
2.2  แนวทางการพัฒนาการสํงเสริมอาชีพการเกษตรของชุมชนให๎มีคุณภาพ  

  

วัตถุประสงค์ 
 - เพื่อให๎ประชาชนมีรายได๎เพิ่มขึ้น 
 - เพื่อให๎ราคาผลผลิตของประชาชนในต าบลมีราคาสูงขึ้น 
 - เพื่อจัดหาแหลํงเงินทุนให๎ราษฎร 
 - เพื่อให๎ประชาชนในต าบลมีงานท าและมีอาชีพรองรับ 

. 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 :  การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

 เป้าหมาย 
 พัฒนาเด็ก  เยาวชน  ตลอดจนประชาชนในท๎องถิ่นให๎มีโอกาสเพิ่มขึ้น  ผู๎สูงอายุ  คนพิการ  ผู๎ป่วยเอดส์
และผู๎ด๎อยโอกาสมีหลักประกันทางสังคม และเศรษฐกิจขั้นพื้นฐาน  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     
กลุํมเด็ก,เยาวชนและประชาชนทั่วไปปลอดยาเสพติด  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 แนวทางการพัฒนา  

            3.1  แนวทางการพัฒนาสงเคราะห์ผู๎สูงอายุ  ผู๎พิการ  ผู๎ป่วยเอดส์  คนยากจนและผู๎ด๎อยโอกาส 

            3.2  แนวทางการพัฒนาสํงเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

            3.3  แนวทางการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 
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 3.4  แนวทางการพัฒนารณรงค์  เฝ้าระวังบ าบัดรักษาผู๎ติดยาเสพติดในชุมชนอยํางตํอเน่ือง    
 วัตถุประสงค์ 

 - เพื่อให๎ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 - เพื่อให๎ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และหํางไกลยาเสพติด 
 - เพื่อให๎ประชาชนได๎รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 :  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
  

 เป้าหมาย 
    - ประชาชนได๎มีโอกาสรับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
    - ขนบธรรมเนียม ประเพณี อันดีงามของท๎องถิ่นได๎รับการอนุรักษ์ให๎คงอยูํตลอดไป 
 

 แนวทางการพัฒนา    

            4.1  แนวทางการพัฒนาการรณรงค์  สํงเสริม  สนับสนุนขนบธรรมเนียม  ประเพณีอันดีงาม 

และภูมิปัญญาของชาวบ๎าน 

            4.2  แนวทางการพัฒนาการสํงเสริมการศึกษาและการเรียนรู๎พร๎อมทั้งพัฒนาคนให๎มี  

ความรู๎คูํคุณธรรม 

            4.3  แนวทางการพัฒนางานพิธีการและวันส าคัญ 
 

วัตถุประสงค์ 
    - สํงเสริมการศึกษาในด๎านตําง ๆ 
    - สํงเสริมให๎ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม 
    - สํงเสริมการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 :  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
 

 เป้าหมาย 
    - ประชาชนในต าบลมีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า 

    - ประชาชนได๎รับการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพ  

 

 แนวทางการพัฒนา  
            5.1  แนวทางการพัฒนาการเสริมสร๎างสุขภาวะของประชาชนและการบริการสาธารณะสุขอยํางมี
คุณภาพ 
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วัตถุประสงค์ 

    - เพื่อให๎ประชาชนปลอดภัยจากโรคติดตํอตําง  ๆ  
    - เพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 :  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 

 

เป้าหมาย 
การออกข๎อบัญญัติต าบลให๎มีความสมบูรณ์ครบถ๎วนภายใต๎กฎ  ระเบียบ  กฎหมาย และนโยบายของรัฐและ

บุคลากรมีความรู๎  ความเข๎าใจ  ในการปฏิบัติงานตามกฎ  ระเบียบ  กฎหมายและนโยบายของรัฐบาล และมีขีด
ความสามารถเพิ่มขึ้น 

ประชาชนทุกระดับมีความพึงพอใจในคุณภาพการให๎บริการและยกระดับไปสูํความเป็นเลิศเพิ่มมากขึ้น  
พัฒนาทัศนคติและขีดความสามารถของบุคลากรองค์การบริหารสํวนต าบลสูงขึ้นและมีการบริหารงานที่โปรํงใส  
ตรวจสอบได ๎ ประชาชนมีสํวนรํวมในการปฏิบัติงาน  ประชาชนได๎รับความพึงพอใจในการบริการ 

 

แนวทางพัฒนา 
โดยมีการปรับปรุง พัฒนาข๎อบัญญัติต าบลตํางๆ ให๎ทันสมัยและทันตํอการเปลี่ยนแปลง  ลดความยุํงยาก  

ลําช๎า  ซ้ าซ๎อนในการปฏิบัติงาน การให๎บริการและเอื้อประโยชน์สูงสุดตํอประชาชน  รวมทั้งยกระดับการปฏิบัติงาน  
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารงานให๎สุจริต  โปรํงใส  ตรวจสอบได๎  ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี   
ดังนี้ 

            6.1  แนวทางการพัฒนาสํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาการเมือง ระบอบประชาธิปไตย 

และการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 

            6.2  แนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี 

            6.3  แนวทางการพัฒนาการด าเนินการจัดวางระบบการท างานในส านักงานให๎มีประสิทธิภาพ  

            6.4  แนวทางการพัฒนาสํงเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให๎มีขีดความสามารถในการพัฒนา  
  

วัตถุประสงค์ 
    - เพื่อให๎ประชาชนเข๎าใจถึงระบอบประชาธิปไตยและการมีสํวนรํวมของภาคประชาชน 

 - เพื่อพัฒนาการด าเนินการจัดวางระบบการท างานในส านักงานให๎มีประสิทธิภาพ 
 - เพื่อพัฒนาสํงเสริมศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให๎มีขีดความสามารถในการพัฒนา  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7 :  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

เป้าหมาย 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม ให๎มีคุณภาพอยํางยั่งยืน มีภาชนะที่ทิ้งขยะ  
และสถานที่ก าจัดขยะอยํางถูกวิธี โดยกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน  ประชาชนมีสํวนรํวมในการดูแลรักษา
ป่าไม๎อยํางเข๎มแข็ง  ปลูกป่าเสริมตามที่สาธารณะประโยชน์  เป็นชุมชนสะอาด เรียบร๎อย นําอยูํอาศัย  เป็นชุมชนที่มี
สภาพแวดล๎อมที่ดี                     

 

แนวทางการพัฒนา 

            7.1  แนวทางการพัฒนาสร๎างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ  

สิ่งแวดล๎อม 

           7.2  แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการและรณรงค์การก าจัดขยะมูลฝอย  

           7.3  แนวทางการพัฒนาฟื้นฟูอนุรักษ์และจัดระบบการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความ  

ยั่งยืน 

           7.4  แนวทางการพัฒนา  รณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการมีสํวนรํวม รักษาไว๎ซึ่งที่ดินของรัฐ และไมํให๎มีการ 

บุกรุกที่ดินของรัฐ 
 

 วัตถุประสงค์ 
  -  เพื่อป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  -  เพื่อ ให๎มีการเก็บขยะอยํางมีระบบ 
  -  เพื่อเป็นสถานที่ก าจัดขยะอยํางเป็นระบบและถูกหลักสุขาภิบาล 
  -  เพื่อให๎ชุมชนเข๎ามามีสํวนรํวมในการปลูกป่าและรักษาป่าชุมชน พร๎อมทั้งบ ารุงรักษาแหลํงน้ า 
 

วิสัยทัศน์และพันธกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

 

วิสัยทัศน์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  (Vision) 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  มุํงพัฒนาเพื่อ  “สํงเสริมองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ให๎มีการบริหาร
จัดการที่ดี  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” 
 

พันธกิจ 
 กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  ได๎ก าหนดพันธกิจของการพัฒนา  ดังน้ี  
 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นและองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ตามหลักธรรมาภิบาล 
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 2.  พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  และองค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  บนพื้นฐานหลักคุณธรรม 
 3.  พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด๎านการเงินการคลังขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 4.  พัฒนาและใช๎ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมสํงเสริมการ
ปกครองท๎องถิ่นและองค์กรปกครองท๎องถิ่น 
 5.  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการสํงเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
ในการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  และการเมืองการปกครองให๎สอดคล๎องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  แผนการบริหารราชการแผํนดิน  และความต๎องการชุมชน  
 6.  พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท๎องถิ่น  โดยยึดหลักคุณธรรมน าความรู๎  
 7.  สํงเสริมบทบาทขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ในการสร๎างสังคมอยูํเย็นเป็นสุข  มีความสมานฉันท์  
โดยสํงเสริมให๎ภาคประชาชนมีสํวนรํวมในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
 8.  สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ  และความสงบสุขของประชาชน  
 9.  การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ  ทรง
เจริญพระชนมพรรษา  80  พรรษา 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย  (พ.ศ. 2551 – 2552)  ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา   
4  ด้าน  ด้วยกันคือ 
 1.  ยุทธศาสตร์สํงเสริมการบริหารจัดการที่ดี  และกระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น  
  1.1  เพื่อให๎บุคคลของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่น  และองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  มีความรู๎  
ความเชี่ยวชาญ  และทัศนคติที่ดีในการท างาน  ยึดมั่นในหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
  1.2  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อรองรับการ
กระจายอ านาจสูํท๎องถิ่น  และเพื่อให๎ประชาชนมีความเชื่อมั่น  และพึงพอใจการบริหารงานองค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 2.  ยุทธศาสตร์สํงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ  การจัดการสิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2.1  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ด าเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก  เพื่อแก๎ไขปัญหา
ความยากจน  และการจัดการสิ่งแวดล๎อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให๎เกิดความสมดุลมั่นคงและยั่งยืน  
 3.  ยุทธศาสตร์สํงเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม  
  3.1  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทในการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
  3.2  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทในการสร๎างความรู๎ความเข๎าใจการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย   อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
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  3.3  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมที่จ าเป็น
โดยเฉพาะกลุํมผู๎ด๎อยโอกาส  ได๎อยํางมีคุณภาพและทั่วถึง 
  3.4  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทในการสํงเสริม  คุณธรรม  ความสามัคคี  เอ้ือ
อาทร  และสมานฉันท์ของสังคม 
  3.5  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทในการสํงเสริมทางด๎านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  
เพื่อสืบทอดการด ารงชีวิตความเป็นไทย 
 4.  ยุทธศาสตร์สํงเสริมการรักษาความมั่นคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน  
  4.1  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทในการรักษาความมั่นคงของรัฐบนหลักการ   
“เข๎าใจ  เข๎าถึง  และพัฒนา”  โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต๎ 
  4.2  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สนับสนุนและรํวมเป็นเจ๎าภาพด าเนินการในงานด๎าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ทั้งในภาวะปกติและในขณะเกิดสาธารณภัยทุกประเภท 
  4.3  เพื่อให๎องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นมีบทบาทเป็นองค์กรเจ๎าภาพในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ด๎านการป้องกันและบ าบัดรักษา 

 

กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์  (Vision) 
  “การทํองเที่ยวแหลํงอารยธรรม  สร๎างคุณภาพชีวิตที่ดี  มีหลักธรรมาภิบาล  บนพื้นฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง” 
 

พันธกิจ 
  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์  มุํงจะบริหารจัดการภารกิจตํางๆ  ขององค์กรอยํางเป็น
ระบบ  โปรํงใส  มีคุณภาพ  ทั้งการประสานงานและการบริการ  เพื่อน าไปสูํเป้าหมายการบริการประชาชนทุกระดับ  
ที่ครอบคลุมทุกด๎านด๎วยคุณภาพ  เพื่อบรรลุปณิธานนี้เราจะด าเนินภารกิจ  ดังนี้  
  1.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องมีการบริหารจัดการองค์กรโดยใช๎หลักธรรมาภิบาล  โดยมุํงเน๎น
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
  2.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะเป็นหนํวยงาน  สํงเสริม  พัฒนา  สนับสนุน  ให๎ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  3.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะเป็นหนํวยงาน  สํงเสริม  พัฒนา  สนับสนุน  การอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมที่ปลอดภัยตํอสุขภาพของประชาชน 
  4.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะเป็นหนํวยงาน  สํงเสริม  พัฒนา  สนับสนุน  อนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น  จารีต  ประเพณี  วัฒนธรรมพื้นบ๎าน  สํงเสริมการทํองเที่ยวแหลํงอารยธรรม  การลงทุนและการพาณิชย  
กรรมของจังหวัด 
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  5.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะเป็นหนํวยงาน  สํงเสริม  พัฒนา  สนับสนุน  การน าหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสูํชุมชน 
  6.  องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะเป็นหนํวยงาน  สํงเสริม  พัฒนา  สนับสนุน  การลงทุนขนาดกลาง
และขนาดเล็ก  (SMEs) 

 

จังหวัดบุรีรัมย์ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  3  ด้าน  ด้วยกันคือ 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการทํองเที่ยว  ประกอบไปด๎วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
  1.1  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวและเส๎นทางการทํองเที่ยว  
  1.2  พัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวให๎หลากหลาย 
  1.3  พัฒนาสินค๎าและบริการการทํองเที่ยว  
  1.4  พัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับการทํองเที่ยว  
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตร  ประกอบไปด๎วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
  2.1  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการสํงเสริมเศรษฐกิจฐานราก  แก๎ไขปัญหาความยากจน  
  2.2  พัฒนาคุณภาพสินค๎าการเกษตร  
  2.3  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานทางการเกษตร  
  2.4  สํงเสริมการผลิตในระดับครัวเรือนอยํางมีมาตรฐาน  
  2.5  สํงเสริมการพัฒนาการลงทุนในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก  ( SMEs) 
  2.6  พัฒนาแหลํงน้ ารองรับชุมชน 
  2.7  สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาอาชีพ  และเกษตรอินทรีย์  
  2.8  สํงเสริมการตลาดสินค๎าชุมชน  
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาบ๎านเมืองนําอยูํ  และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  ประกอบด๎วยแนวทางการพัฒนา  ดังนี้  
  3.1  พัฒนาบุคลากร  
  3.2  ยึดหลักธรรมาภิบาล  
  3.3  สํงเสริมการศึกษา  ยึดหลักคุณธรรมน าความรู๎  
  3.4  สํงเสริมการกีฬา  
  3.5  สํงเสริมความเข๎มแข็งของชุมชนด๎วยกระบวนการมีสํวนรํวมของประชาชน  
  3.6  สํงเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  
  3.7  สํงเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช๎ในวิถีชีวิตระดับครอบครัวและชุมชน  
  3.8  พัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานความเดือดร๎อนและความต๎องการของประชาชนในพื้นที่  
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4.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด / กลุ่มจังหวัด / องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
สรุปแผนยุทธศาสตร์ของกลุํมจังหวัด  7.1  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง  
 

วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด  (Vision) 
 “ประตูอีสานสูํสากล  (Northeast  gateway  to  Global  cimmunities)” 
 

เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด  (Goal) 
 “สังคมเข๎มแข็งประชาชนมั่งคั่ง” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด  (Strategic  Issues) 
 1.  การพัฒนาการผลิตสินค๎าการเกษตรอินทรีย์เพื่อการสํงออก  (ข๎าวหอมมะลิ)  
  - ผู๎รับผิดชอบหลักจังหวัดสุรินทร์  
  - ผู๎รับผิดชอบรํวมจังหวัดนครราชสีมา , ชัยภูมิ , บุรีรัมย์  
 2.  การพัฒนาการแปรรูปสินค๎าเกษตร  
  - ผู๎รับผิดชอบหลักจังหวัดนครราชสีมา  
  - ผู๎รับผิดชอบรํวมจังหวัดชัยภูมิ , สุรินทร์ , บุรีรัมย์  
 3.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
  - ผู๎รับผิดชอบหลักจังหวัดชัยภูมิ  
  - ผู๎รับผิดชอบรํวมจังหวัดนครราชสีมา , สุรินทร์ , บุรีรัมย์  
 4.  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์  
  - ผู๎รับผิดชอบหลักจังหวัดนครราชสีมา  
  - ผู๎รับผิดชอบรํวมจังหวัดชัยภูมิ , สุรินทร์ , บุรีรัมย์  
 5.  การพัฒนาอุตสาหกรรมการทํองเที่ยว  
  - ผู๎รับผิดชอบหลักจังหวัดบุรีรัมย์  
  - ผู๎รับผิดชอบรํวมจังหวัดนครราชสีมา , สุรินทร์ , ชัยภูมิ  
 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด  (Starategies) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ 
 การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์แบบบูรณาการและยั่งยืน  
 1.1  สํงเสริมการลงทุนโดยเน๎นวิสาหกิจขนาดกลาง  และขนาดยํอม  (SMEs) 
 1.2  พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขัน 
 1.3  ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ  
 1.4  ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  พัฒนาเกษตรอินทรีย์  และการแปรรูปสินค๎าเกษตร  
 2.1  เพิ่มความเข๎มแข็งและเชื่อมเครือขํายสถาบันเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด  
 2.2  การเพิ่มศักยภาพในการผลิต  แปรรูป  และการสํงออก  
 2.3  การรักษาสิ่งแวดล๎อม  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไหม 
 3.1  การตลาดน าการผลิต 
 3.2  การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ๎าไหม  
 3.3  การสํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎ยั่งยืน  
 การพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
 3.4  การสํงเสริมการลงทุนด๎านอุตสาหกรรมสิ่งทอ  
 3.5  การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู๎  
 3.6  การเพิ่มขีดความสามารถในการแขํงขันของผู๎ประกอบการ  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาการทํองเที่ยว 
 4.1  การเพิ่มรายได๎จากการทํองเที่ยว  
 4.2  การพัฒนาศักยภาพแหลํงทํองเที่ยวและกิจกรรม  
 4.3  การเพิ่มศักยภาพสินค๎าและบริการ  
 4.4  การพัฒนาปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก  
 4.5  การพัฒนาผู๎มีสํวนรํวมในการทํองเที่ยว  
 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
 1.  จ านวนการจ๎างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ้น  (คน)  
 2.  เพิ่มพื้นที่การเพาะปลูกข๎าวหอมมะลิอินทรีย์  (ไร)ํ  
 3.  ผลผลิตข๎าวหอมมะลิตํอไรํสูงขึ้น  (กิโลกรัม/ไร)ํ  
 4.  ผลผลิตมันส าปะหลังตํอไรํสูงขึ้น  (ตัน/ไร)ํ  
 5.  จ านวนสมาชิกในกลุํมผลิตภัณฑ์ไหมได๎รับการฝึกอบรมเฉพาะด๎าน  (ราย)  
 6.  มูลคําการผลิตผ๎าไหมเพิ่มขึ้น  (ล๎านบาท/ปี)  
 7.  จ านวนการจ๎างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่มขึ้น  (คน)  
 8.  จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น  (คน)  
 9.  คําใช๎จํายของนักทํองเที่ยว/คนเพิ่มขึ้น  (บาท)  
 10.  จ านวนแหลํงทํองเที่ยวใหมํที่ได๎รับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ้น  (แหํง)  
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สรุปแผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดบุรีรัมย์ 
และแนวทางการพัฒนาการปฏิบัติราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ 

 
วิสัยทัศน์ของจังหวัด  (Vision) 
 “ เป็นสังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี  มีบ๎านเมืองนําอยูํ  และเป็นศูนย์กลางการทํองเที่ยวทางอารยธรรม
ขอม ” 
 

เป้าประสงค์ของจังหวัด  (Goals) 
 “ สังคมเข๎มแข็ง  ประชาชนมั่งคั่ง ” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด  (Starategies) 
 1.  สังคมเกษตรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
 2.  บ๎านเมืองนําอยูํ  
 3.  การทํองเที่ยว  
 

ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด  (Starategies) 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1  สังคมเกษตรท่ีมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 1.1  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานการเกษตร  
 1.2  สํงเสริมการเพิ่มผลผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให๎มีคุณภาพ  
 1.3  สํงเสริมคุณภาพชีวิต  และความเข๎มแข็งของชุมชนให๎มีคุณภาพ  
 1.4  สํงเสริมด๎านการตลาด  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2  บ้านเมืองน่าอยู่ 
 2.1  การจัดการผังเมืองที่เป็นระบบ  
 2.2  การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อมที่ดี  
 2.3  การบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี  
 2.4  สํงเสริมความมั่นคง  และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3  การท่องเท่ียว 
 3.1  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว  
 3.2  พัฒนาเครือขํายการเชื่อมโยงการทํองเที่ยว 
 3.3  พัฒนาสินค๎าและบริการการทํองเที่ยว  
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ตัวชี้วัด  เป้าประสงค์  และเป้าหมายของจังหวัด 
 

การพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก  (ข้าวหอมมะลิ) 
 1.  การเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก  
 2.  การลดต๎นทุนการผลิต  
 3.  การเพิ่มรายได๎  
 4.  คุณภาพที่ได๎มาตรฐาน  
 

การพัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตร  (ข้าว  มันส าปะหลัง) 
 5.  การเพิ่มผลผลิตตํอไรํสูงขึ้น  
 6.  ผลผลิตแปรรูปเพิ่มขึ้น  
 7.  เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์  
 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
 8.  จ านวนผู๎ประกอบการรายใหมํเพิ่มขึ้น  
 9.  มูลคําผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมเพิ่มขึ้น  
 10.  จ านวนผู๎ประกอบการที่ได๎รับการพัฒนาเข๎าสูํมาตรฐานสากล  
 11.  จ านวนสมาชิกในกลุํมหรือผู๎ได๎รับการฝึกอบรมออกแบบผลิตภัณฑ์ผ๎าไหมหรือเฉพาะด๎าน  
 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเท่ียว 
 12.  จ านวนนักทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
 13.  จ านวนคําใช๎จํายของนักทํองเที่ยวตํอคน  ตํอวัน  เพิ่มขึ้น  
 14.  การจัดกิจกรรมทํองเที่ยวในแหลํงทํองเที่ยวเดิม  
 15.  แหลํงทํองเที่ยวใหมํได๎รับการพัฒนาให๎มีศักยภาพ  มีจ านวนเพิ่มขึ้น  
 16.  กิจกรรม  MICE  ระดับภูมิภาคระดับประเทศ 
 17.  สินค๎าบริการแกํนักทํองเที่ยว  กลุํมกีฬา  Sport 
 18.  ประชาสัมพันธ์แหลํงทํองเที่ยว 
 19.  จ านวนที่พักและห๎องพักที่ได๎มาตรฐาน  จ านวนเพิ่มขึ้น  
 20.  ธุรกิจน าเที่ยวและจ านวนมัคคุเทศก์มีคุณภาพและจ านวนเพิ่มขึ้น  
 21.  บุคลากรด๎านการทํองเที่ยวเพิ่มขึ้น  
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วิสัยทัศน์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 

“ การทํองเที่ยวแหลํงอารยธรรม  การอุตสาหกรรมครัวเรือนก๎าวหน๎า  
น าหน๎าด๎านการเกษตรอินทรีย์  คุณภาพชีวิตดี  มีมาตรฐานการศึกษา  

ประชาชนมีสุข ” 

 

พันธกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์มุํงจะบริหารจัดการภารกิจตํางๆ  ขององค์กรอยํางเป็นระบบ  
โปรํงใส  มีคุณภาพ  ทั้งการประสานงานและการบริการ  เพื่อน าไปสูํเป้าหมายการบริการประชาชนทุกระดับ  ที่
ครอบคลุมทุกด๎านด๎วยคุณภาพ  เพื่อบรรลุปณิธานนี้   เราจะด าเนินภารกิจดังตํอไปนี้  
 -  บริหารจัดการองค์กรอยํางมีประสิทธิภาพเป็นระบบและโปรํงใส  โดยมุํงเน๎นประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก 
 -  จัดให๎ประชาชนได๎มีความปลอดภัยในชีวิต  มีคํานิยมที่ถูกต๎อง  ได๎รับการศึกษาที่มีคุณภาพได๎มาตรฐาน  
ได๎รับการสํงเสริมสุขภาพ  การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต  อยูํในสิ่งแวดล๎อมที่สะอาด  ปลอดภัยตํอ
สุขภาพ 
 -  อนุรักษ์และสํงเสริมภูมิปัญญา  จารีตประเพณี  วัฒนธรรมพื้นบ๎านไทย  สํงเสริมการทํองเที่ยว  การลงทุน  
การพานิชยกรรมของจังหวัด 
 ความส าเร็จในเร่ืองดังกลําวยํอมจะตอบสนองทั้งความต๎องการของประชาชนเพิ่มคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ
ที่ดีของจังหวัดอีกด๎วย 
 

ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์  
 

1.  การท่องเท่ียว 
 1.1  พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว  
 1.2  พัฒนารูปแบบการทํองเที่ยวให๎หลากหลาย  
 1.3  พัฒนาสินค๎าและบริการการทํองเที่ยว  
 1.4  พัฒนาทรัพยากรบุคคลรองรับการทํองเที่ยว 
 

2.  เศรษฐกิจและการเกษตร 
 2.1  พัฒนาคุณภาพสินค๎าการเกษตร  
 2.2  พัฒนาปัจจัยพื้นฐานเกษตร  
 2.3  สํงเสริมด๎านการตลาด  
 2.4  สํงเสริมการผลิตในระดับครัวเรือนอยํางมีมาตรฐาน  
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 2.5  พัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร  
 2.6  สร๎างเครือขํายการเรียนรู๎เพื่อพัฒนาอาชีพและเกษตรอินทรีย์  
 

3.  บ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 3.1  พัฒนาการศึกษาทุกระดับให๎ได๎มาตรฐานทันสมัย  
 3.2  พัฒนาสุขภาพชุมชน  
 3.3  พัฒนาการมีวินัยทางสังคมและจิตส านึกสาธารณะ  
 3.4  พัฒนาสิ่งแวดล๎อมชุมชน  
 3.5  การบริหารจัดการที่ดี  
 

วิสัยทัศน์การพัฒนาอ าเภอ 
 เป็นเมืองที่มีระบบการเกษตรแบบผสมผสาน มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และเป็นเมืองที่มี
การเกษตรโดยใช๎ปุ๋ยอินทรีย์ และอุตสาหกรรมในครัวเรือน  การพัฒนาด๎านพาณิชยกรรม การพัฒนาด๎านการ
คมนาคมขนสํง  การพัฒนาด๎านการสื่อสารและสารสนเทศ และการพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานอ่ืน  ประชาชนมีอาชีพ
เสริมมีรายได๎เพียงพอแกํการด ารงชีวิตตามความจ าเป็นขั้นพื้นฐาน  
              เมืองที่ประชาชนมีการศึกษาดี ได๎รับบริการทางการศึกษาอยํางเป็นธรรม และทั่วถึงทุกเพศทุกวัย  ประชาชน
มีสุขภาพดีถ๎วนหน๎า  มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม  มีการพัฒนาภูมิปัญญาท๎องถิ่นมาใช๎
ให๎เกิดประโยชน์  มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  มีความปลอดหรือมีปัญหาน๎อยมากในเร่ือง อบายมุขและยา
เสพติดทุกประเภท  โดยประชาชนมีสํวนรํวม 
              เป็นเมืองที่มีแหลํงทํองเที่ยวทางธรรมชาติ, มีการจัดการการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และสํงเสริมการทํองเที่ยว
ทางประเพณีวัฒนธรรม 
              เป็นเมืองที่มีการพัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางตํอเน่ือง   สํงเสริมชุมชนให๎
เข๎มแข็ง  มีการรวมพลังเฝ้าระวังดูแลรักษา  เพื่อให๎มีสภาพแวดล๎อมที่ดี  เป็นเมืองนําอยูํ  ทั้งนี้การด าเนินการทั้งปวง
อยูํบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวฯ   และยึดหลักการ
บริหารกิจการบ๎านเมืองและสังคมที่ดี คือ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปรํงใส      หลักการมีสํวนรํวม 
และหลักความคุ๎มคํา เพื่อให๎อ าเภอสตึกเป็นสังคมที่เข๎มแข็งและมีดุลยภาพ 3 ด๎าน คือ สังคมคุณภาพ  สังคมแหํงภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู๎  และสังคมสมานฉันท์และเอื้ออาทรตํอกัน 
           ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดีมีความสมบูรณ์ทั้งรํางกายและจิตใจ  มีหลักประกันสุขภาพถ๎วนหน๎า ประชาชน
ได๎รับบริการสุขภาพที่ได๎มาตรฐาน  มีคุณภาพอยํางทั่วถึงและเป็นธรรม 
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ค าแถลงนโยบาย 
 
 
 
 
 

ของ 
ดาบต ารวจวิโรจน์  ปรัชญพฤทธิ ์

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
 
 
 
 
 

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
 
 
 
 
 

วันที่  9  ตุลาคม  2551 
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ค าแถลงนโยบายของ 
ดาบต ารวจวิโรจน์   ปรัชญพฤทธิ์   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง  

ต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง 
วันท่ี  9  ตุลาคม  2551 

 

ค าแถลงนโยบาย 

 

วิสัยทัศน์ 
 

องค์การบริหารสํวนต าบลชุมแสง  จะเป็นองค์กรที่บริหารจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล  ใน  
การให๎บริการประชาชนอยํางมีคุณภาพและเทําเทียม  มุํงมั่นแก๎ ไขปัญหาความล๎าหลัง ความยากจน และสํงเสริมให๎
เกิดความสามัคคีในชุมชน  สร๎างสรรค์เพื่อจัดการบริการสังคม การจัดการสิ่งแวดล๎อม  และการสาธารณสุขให๎มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  พัฒนาสํวนรวม    โดยการพัฒนาคน ด๎วยการสํงเสริมการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม อนุรักษ์
ประเพณีในชุมชน  พัฒนาอาชีพโดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง บริหารจัดการโครงการพัฒนาโดยการมีสํวนรํวมจาก
ภาคประชาชน  และยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

พันธกิจ 

 

 1.  สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเกษตรทฤษฎีใหมํ  และการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 2.  สนับสนุนและพัฒนากลุํมอาชีพ  โดยการอบรม  สัมมนา   ศึกษาดูงาน  จัดหาทุนในการด าเนินการ  
จัดหาตลาด  และประชาสัมพันธ์อยํางตํอเน่ือง 

3.  พัฒนาสถานที่ทํองเที่ยว  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร๎าง
รายได๎ให๎ชุมชนด๎วยการบริการและจ าหนํายสินค๎าจากกลุํมอาชีพและชุมชน 
 4.  ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้ า  เพื่อการเกษตรให๎มีการบริหารจัดการน้ าอยํางมีประสิทธิภาพและมีน้ าใช๎
อยํางพอเพียง  ทุกฤดูกาล 
 5.  สํงเสริมการพัฒนาสังคม ให๎อยูํดีมีสุข หํางไกลยาเสพติด และมีความรู๎รักสามัคคีในชุมชน 
 6.  สนับสนุนการชํวยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุ  และคนพิการ  ให๎ได๎รับการดูแลอยําง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
 7.  สํงเสริมและสนับสนุนการกีฬา  ทุกระดับ  เพื่อความเป็นเลิศ  และความสามัคคี 
 8.  สํงเสริมการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา
นักเรียน  วัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ทั่วถึงทุกระดับ 
 9.  บ ารุงรักษาศาสนสถาน  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  
 10.  สนับสนุนการจัดหารถฉุกเฉิน  และอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อบริการประชาชน    
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11.  สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรค  และระงับโรคติดตํอ  อยํางตํอเน่ือง  
 12.  สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 13.  สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการให๎บริการประชาชนแกํสถานีอนามัยและสถาบันทางการ
สาธารณสุข  ทุกด๎าน 
 14.  บ ารุงรักษาและจัดสร๎างเส๎นทางคมนาคม  ทั้งทางบกและทางน้ า  อยํางมีประสิทธิภาพ 
 15.  ปฏิบัติราชการโดยการพัฒนาระบบบริหารงานงบประมาณ  บุคลากร  และการบริการสาธารณะและ
ชุมชน  โดยยึดหลักคุณธรรม  และหลักธรรมาภิบาล 

 

กลยุทธ์ 
 

1.  สํงเสริมและพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตของชุมชน  และโครงสร๎างพื้นฐาน 
2.  สํงเสริมและพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคม  สวนสาธารณะ  สถานที่ทํองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติ  และ  

สิ่งแวดล๎อม 
3.  สํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ  ทุกระดับ 
4.  สํงเสริมและพัฒนาด๎านการสาธารณสุข  การป้องกันโรค  ควบคุมและระงับโรค  และการเข๎าถึงบริการ

อยํางรวดเร็วสะดวก  และปลอดภัย 
5.  บริหารงานโดยการมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน  เน๎นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
6.  พัฒนาบุคลากรทุกสํวนราชการในองค์กรให๎เป็นผู๎มีความรู๎  มีคุณธรรม  และมีจิตใจในการให๎บริการ  

 

วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิตของชุมชน  และโครงสร๎างพื้นฐาน 
2.  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาด๎านสวัสดิการสังคม  สวนสาธารณะ  สถานที่ทํองเที่ยว  ทรัพยากรธรรมชาติ  

และสิ่งแวดล๎อม 
3.  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาด๎านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การกีฬาและนันทนาการ  ทุกระดับ 
4.  เพื่อสํงเสริมและพัฒนาด๎านการสาธารณสุข  การป้องกันโรค  ควบคุมและระงับโรค  และการเข๎าถึง

บริการอยํางรวดเร็วสะดวก  และปลอดภัย 
5.  เพื่อให๎บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  สูงสุด 
6.  เพื่อให๎บุคลากรทุกสํวนราชการในองค์กรให๎เป็นผู๎มีความรู๎  มีคุณธรรม  และมีจิตใจในการให๎บริการ   

ประชาชนผู๎รับบริการมีความพึงพอใจ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

แนวทางการพัฒนา 

1.  สํงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต  การเกษตรทฤษฎีใหมํ  และการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
  1)  สนับสนุนโครงการเกษตรทฤษฎีใหมํ  แกํเกษตรกรในต าบล  
  2)  สนับสนุนการประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  สนับสนุนและพัฒนากลุํมอาชีพ  โดยการอบรม  สัมมนา   ศึกษาดูงาน  จัดหาทุนในการด าเนินการ  
จัดหาตลาด  และประชาสัมพันธ์อยํางตํอเน่ือง 
  1)  สนับสนุนการจัดตั้งกลุํมอาชีพ 
  2)  จัดการอบรม  สัมมนา   ศึกษาดูงาน  ให๎แกํกลุํมอาชีพ 
  3)  จัดหาทุนในการด าเนินการให๎แกํกลุํมอาชีพ 
  4)  จัดหาตลาด  และประชาสัมพันธ์อยํางตํอเน่ือง 

3.  พัฒนาสถานที่ทํองเที่ยว  บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  จัดกิจกรรมเพื่อเป็นการสร๎าง
รายได๎ให๎ชุมชนด๎วยการบริการและจ าหนํายสินค๎าจากกลุํมอาชีพและชุมชน 
  1)  พัฒนาสถานที่ทํองเที่ยว  ทางธรรมชาติบริเวณล าน้ าชี  โดยไมํท าลายสิ่งแวดล๎อม  
  2)  จัดกิจกรรมการทํองเที่ยวและประชาสัมพันธ์การบริการและจ าหนํายสินค๎าจากกลุํมอาชีพและ
ชุมชน 
 4.  ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้ า  เพื่อการเกษตรให๎มีการบริหารจัดการน้ าอยํางมีประสิทธิภาพและมีน้ าใช๎
อยํางพอเพียง  ทุกฤดูกาล 
  1)  ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงน้ า  เพื่อการเกษตรอยํางพอเพียง  
  2)  สนับสนุนการจัดตั้งกลุํมผู๎ใช๎น้ าเพื่อการเกษตร  และมีการบริหารจัดการน้ าอยํางมีประสิทธิภาพ 
 5.  บ ารุงรักษาและจัดสร๎างเส๎นทางคมนาคม  ทั้งทางบกและทางน้ า  อยํางมีประสิทธิภาพ 

1)  จัดท าโครงการกํอสร๎างและบ ารุงรักษาเส๎นทางคมนาคม  ทั้งทางบกและทางน้ า   
โดยมีการประชุมประชาคมหมูํบ๎าน 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  2  การพัฒนาด้านสังคม 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

1.  สํงเสริมการพัฒนาสังคม  ให๎อยูํดีมีสุข  หํางไกลยาเสพติด  และมีความรู๎รักสามัคคีในชุมชน 
 1)  จัดท าโครงการอยูํดีมีสุข  หํางไกลยาเสพติด 
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 2)  จัดท าโครงการเพื่อสํงเสริมการร๎ูรักสามัคคีในชุมชน   
 3)  จัดท าโครงการวันครอบครัว  และวันผู๎สูงอายุ 

 2.  สนับสนุนการชํวยเหลือเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุ  และคนพิการ  ให๎ได๎รับการดูแลอยําง
ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  1)  สนับสนุนกิจกรรมของเด็ก  เยาวชน  และสตรี 
  2)  สนับสนุนเบี้ยยังชีพ  ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุ  และคนพิการ  ให๎ได๎รับการดูแลอยํางทั่วถึงและ
เป็นธรรม 
  3)  สนับสนุนการสร๎างอาชีพและอุปกรณ์  แกํ  ผู๎ด๎อยโอกาส  ผู๎สูงอายุ  และคนพิการ  ให๎ชํวยเหลือ
ตัวเองได๎ 
 3.  สํงเสริมและสนับสนุนการกีฬา  ทุกระดับ  เพื่อความเป็นเลิศ  และความสามัคคี 
  1)  สํงเสริมการจัดการแขํงขนกีฬาทุกระดับ 
  2)  สนับสนุนอุปกรณ์  ในการแขํงขันกีฬาทุกชนิด 
  3)  กํอสร๎างลานกีฬา  และอุปกรณ์การออกก าลังกาย  อยํางเพียงพอ 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี  3  การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  

 

แนวทางการพัฒนา 

 

1.  สํงเสริมการศึกษา  การพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่น การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษา  
นักเรียน  วัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ทั่วถึงทุกระดับ 

 1)  สํงเสริมการพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นทุกสถาบันในต าบล 
 2)  สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
 3)  สนับสนุนทุนการศึกษานักเรียน  ทุกระดับ 
 4)  สนับสนุนวัสดุ  อุปกรณ์  และครุภัณฑ์ทางการศึกษา  ทั่วถึงทุกระดับ 
 5)  สนับสนุนกิจกรรม  โครงการของนักเรียนในต าบลชุมแสง  ทุกด๎าน 

 2.  บ ารุงรักษาศาสนสถาน  ศิลปะ  จารีตประเพณี  ภูมิปัญญาท๎องถิ่น  และวัฒนธรรมอันดีงามของท๎องถิ่น  
  1)  รวบรวมจัดท าบัญชีศาสนสถาน  โบราณสถาน  ศิลปะ  ของท๎องถิ่น  เพื่อการบ ารุงรักษา  
  2)  สนับสนุนประเพณีของท๎องถิ่นทุกประเพณี   

3)  สํงเสริมภูมิปัญญาท๎องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงาม  ให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ของชุมชน  
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ยุทธศาสตร์ท่ี  4  การพัฒนาด้านการสาธารณสุข 

 

แนวทางการพัฒนา 

 

1.  สนับสนุนการจัดหารถฉุกเฉิน  และอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  เพื่อบริการประชาชน   
 1)  จัดซื้อรถฉุกเฉิน  และอบรมเจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎อง  เพื่อบริการประชาชนตลอดเวลา  
 2)  จัดซื้อรถน้ า /  รถดับเพลิง  / เรือท๎องแบน  และอุปกรณ์ในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย   
 3)  จัดท าโครงการอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน  (อปพร .) 

 2.  สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรค  และระงับโรคติดตํอ  อยํางตํอเน่ือง  
  1)  โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)   
  2)  โครงการอบรมให๎ความรู๎ประชาชนในการป้องกันโรค  และระงับโรคติดตํอ   
  3)  สนับสนุนงบประมาณในการป้องกันโรค  และระงับโรคติดตํอ  อยํางตํอเน่ือง 

3.  สนับสนุนการรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการก าจัดขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  1)  โครงการรณรงค์การรักษาความสะอาดของถนน  ทางน้ า  ทางเดิน  และที่สาธารณะ  รวมทั้งการ
ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
  2)  จัดซื้อรถเก็บขยะ  และถังขยะ 
  3)  จัดหาสถานที่ทิ้งขยะรํวมกับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นอ่ืน 
  4)  จัดท าโครงการรณรงค์การแยกขยะเพื่อการเกิดรายได๎แกํประชาชนและชุมชน 
 4.  สนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาการให๎บริการประชาชนแกํสถานีอนามัยและสถาบันทางการ
สาธารณสุข  ทุกด๎าน 
  1)  สนับสนุนงบประมาณในการจ๎างบุคลากรทางการแพทย์  (แพทย์ผู๎มีใบอนุญาตประกอบการ
รักษาโรคศิลป์)  ประจ าสถานีอนามัย  เพื่อให๎ประชาชนเข๎าถึงการบริการโดยสะดวกรวดเร็ว  
  2)  สนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ  อุปกรณ์ทางการแพทย์  แกํสถานีอนามัยในต าบล  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  5  การพัฒนาด้านระบบการบริหารจัดการท่ีดี  
 

แนวทางการพัฒนา 

 

1.  บริหารงานโดยการมุํงผลสัมฤทธิ์ของงาน  เน๎นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1)  น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช๎ในการปฏิบัติงาน 
2)  กํอสร๎างอาคารส านักงานให๎เอ้ือตํอการปฏิบัติงานและการให๎บริการประชาชน  
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3)  น าการบริหารจัดการโดยยึดหลักคุณธรรมในการบริหารงาน  และมีสํวนรํวม  
4)  ประชาคมหมูํบ๎านมีสํวนรํวมในการพิจารณาการจัดท าโครงการตํางๆ 

2.  พัฒนาบุคลากรทุกสํวนราชการในองค์กรให๎เป็นผู๎มีความรู๎  มีคุณธรรม  และมีจิตใจในการให๎บริการ  
  1)  สํงเสริมให๎บุคลากรในองค์กรได๎รับการอบรม  ศึกษาดูงานอยํางตํอเน่ือง 
  2)  สํงเสริมให๎บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน๎าที่ 
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