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ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
********************** 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

1.1  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 
 

 
 
 
 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 12 

1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  12 
1.  ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมนุษย์ 
2.  ยุทธศาสตร์  การเสริมสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 
3.  ยุทธศาสตร์  การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
4.  ยุทธศาสตร์  ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
5.  ยุทธศาสตร์  ความม่ันคง 
6.  ยุทธศาสตร์  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
7.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
8.  ยุทธศาสตร์  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม 
9.  ยุทธศาสตร์  การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
10. ยุทธศาสตร์  การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้านและภูมิภาค 

 
1.3  แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

1.3.1  แผนพัฒนาภาค 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่้า ประสบอุทกภัย

และ ภัยแล้งซ ้าซาก คนมีปัญหาทั งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความพร้อม ด้าน
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปสู่ความ 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพ่ือใช้ความรู้ เทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาคให้มีการเจริญเติบโต
ได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ ทุน เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากภายนอกมา
ช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้านคมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่
เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื นที่เศรษฐกิจหลักของประเทศ  
รวมทั งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพ่ือนบ้านในกลุ่ม อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กา
ลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ ให้แก่ภาค เพ่ือให้มีอัตราการเติบโตที่สูง
เพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ ในระยะยาว  

1.  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : พัฒนาอีสานสู่มิติใหม่ให้เป็น “ศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุ
ภูมิภาค ลุ่มแม่น ้าโขง”  

2.  วัตถุประสงค์  
2.1  เพื่อแก้ปัญหาปัจจัยพื นฐานด้านน้าและดิน ให้เอื อต่อการประกอบอาชีพ การดารงชีพ 

และการพัฒนาเศรษฐกิจของภาค  
2.2  เพ่ือดูแลช่วยเหลือคนจน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงพา

ตนเอง พ่ึงพาครอบครัว และพ่ึงพากันในชุมชนได้  
2.3  เพื่อยกระดับการผลิตและการสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยใช้ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

สนับสนุนให้การเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคไม่ต่้ากว่าระดับประเทศ  
2.4  เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าของระบบเศรษฐกิจภาคเข้ากับระบบเศรษฐกิจของประเทศ 

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
2.5  เพื่อพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้า

โขง และมีบทบาทสนับสนุนประเทศเป็นศูนย์กลางภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  
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3.  เป้าหมาย  
3.1  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคตะวันออกเฉียงเหนือขยายตัวเพิ่มขึ น  
3.2  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (Gini Coefficient) ในการกระจายรายได้ภาค

ตะวันออก เฉียงเหนือลดลง  
4.  ตัวชี วัดและค่าเป้าหมาย  

ตัวชี วัด ค่าฐาน 
ค่าเป้าหมาย 

๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 2562-2565 
อัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

892,676 
ล้านบาท 
(ปี 2559) 

ขยายตัว 
ไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 

3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 

3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 

3.5 

ขยายตัว 
ไม่ต่้ากว่า 
ร้อยละ 

3.5 

ขยายตัวเฉลี่ย 
ร้อยละ 3.5ต่อปี 

สัมประสิทธิ์ความไม่
เสมอภาค (Gini 
Coefficient)ในการ
กระจายรายได้ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  

0.446 
(ปี 2560) 

ลดลงต่้า
กว่า 0.446 

ลดลงต่้า
กว่า 0.446 

ลดลงต่้า
กว่า 0.446 

ลดลงต่้า
กว่า 0.446 

ลดลงต่้ากว่า 
0.446 

 
4.1  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ บริหารจัดการน ้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพ

ชีวิตอย่างยั่งยืน  
4.2  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพ่ือลด

ความเหลื่อมล ้าทางสังคม  
4.3  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับ การแก้ปัญหา

ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
4.4  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงบูรณาการ  
4.5  ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื นที่

เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เพ่ือพัฒนาเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ
ใหม่ๆ ของภาค  

4.6  ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศ เพ่ือน
บ้านในการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียงเศรษฐกิจ  

1.3.2  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
วิสัยทัศน์ของกลุ่มจังหวัด (Vision)   “ประตูอีสานสู่สากล  (Northeast gateway to Global 

communities)” 
เป้าประสงค์ของกลุ่มจังหวัด (Goals)  “ สังคมเข้มแข็ง  ประชาชนมั่งคั่ง ” 
ประเด็นยุทธศาสตร์ของกลุ่มจงัหวัด (Strategic Issues) 
การพัฒนาการผลิตสินคา้เกษตรอินทรีย์เพื่อการส่งออก (ข้าวหอมมะล)ิ ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวดั

สุรินทร ์ ผู้รับผิดชอบร่วม   จงัหวัดนครราชสีมา, ชัยภูม,ิ บุรีรัมย์ 
การพัฒนาการแปรรูปสนิค้าเกษตร  ผู้รับผิดชอบหลัก  จังหวัดนครราชสีมา  ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัด

ชัยภูมิ, สุรินทร,์ บุรีรัมย์ 
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไหม และอุตสาหกรรมสิ่งทอ  ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวัดชัยภูมิ ผู้รับผดิชอบร่วม   
จังหวัดนครราชสีมา, สุรินทร์, บรุีรัมย์ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์  ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวัดนครราชสีมา  ผู้รับผิดชอบร่วม  จังหวัด
ชัยภูมิ, สุรินทร,์ บุรีรัมย์ 

การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  ผู้รับผิดชอบหลัก   จังหวัดบุรีรัมย์  ผู้รับผิดชอบร่วม  จงัหวัด
นครราชสีมา, สุรินทร,์ ชัยภูมิ 

ยุทธศาสตร์ / กลยุทธ์ของกลุ่มจังหวัด (Strategies) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์

แบบบูรณาการและยัง่ยืน 
- ส่งเสริมการลงทนุโดยเนน้วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) 
- พัฒนาปัจจัยสนบัสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
- ยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการ 
- ผลักดันอุตสาหกรรมประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารและรถบรรทุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร 
- เพิ่มความเข้มแข็งและเชื่อมเครือข่ายสถาบนัเกษตรกรเพื่อการแปรรูปและการตลาด 
- การเพิ่มศักยภาพในการผลิต แปรรูปและการสง่ออก  
- การรักษาสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผา้ไหมและอุตสาหกรรมสิ่งทอการพัฒนาผลิตภณัฑ์ผ้า

ไหม 
- การตลาดน้าการผลิต 
- การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผา้ไหม 
- การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
- การส่งเสริมการลงทนุด้านอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
- การปรับปรุงกระบวนการเรียนรู ้
- การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการท่องเที่ยว 
- การเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว 
- การพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม 
- การเพิ่มศักยภาพสินค้าและบริการ 
- การพัฒนาปรับปรุงโครงสรา้งพื นฐานและสิ่งอ้านวยความสะดวก 
- การพัฒนาผู้มีส่วนร่วมในการทอ่งเที่ยว 
ตัวชี วัดเป้าประสงค์และเป้าหมายของกลุ่มจังหวัด 
- จ้านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์เพิ่มขึ น (คน) 
- เพิ่มพื นที่เพาะปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ (ไร)่ 
- ผลผลติข้าวหอมมะลิต่อไร่สงูขึ น (ก.ก./ไร)่ 
- ผลผลติมันสา้ปะหลังต่อไร่สงูขึ น (ตัน/ไร)่ 
- จ้านวนสมาชิกในกลุ่มผลิตภัณฑไ์หมได้รับการฝึกอบรมเฉพาะดา้น (ราย) 
- มูลค่าการผลติผ้าไหมเพิ่มขึ น (ล้านบาท/ป ี
- จ้านวนการจ้างแรงงานในอุตสาหกรรมสิ่งทอเพิ่มขึ น (คน) 
- จ้านวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ น (คน) 
- ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว/คนเพิ่มขึ น (บาท) 
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- จ้านวนแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ไดร้ับการพัฒนาศักยภาพเพิ่มขึ น (แห่ง) 
1.3.3  แผนพัฒนาจังหวัด 

วิสัยทัศน์จังหวัดบุรีรัมย์ (VISION)  “ศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจมั่นคง สังคม
เป็นสุข” 

พันธกิจของจังหวัดบุรีรัมย์ ( Mission )  สร้างรายได้ให้แก่ราษฎร โดยการพฒันาอาชีพทางด้าน
การเกษตรปลอดภัยและ อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การยกระดับสนิค้าชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าการจา้หน่าย การส่งเสริมทางดา้น 
การท่องเที่ยว การช่วยเหลือและสนบัสนุนการพฒันาโครงสรา้งพื นฐานในการประกอบอาชีพ การศึกษา การสาธารณสุข 
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม การรักษาความสงบเรียบร้อย และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมทุกภาคสว่น ในการพัฒนา สังคมและความมัน่คงของมนุษย์ในทุกด้าน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ราษฎรให้ดีขึ น 

เป้าประสงค์รวม 
1. เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น้าดา้นการผลิตสินคา้เกษตรปลอดภัย  
2. คนบุรีรัมย์มีคุณภาพชวีิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ในปี 2560  
3. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีส่วนร่วมสู่สมดลุสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื  
4. ประชาสังคมมีความมั่นคงและมคีวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
ตัวชี วัดและเป้าหมายการพัฒนา (KPI/Targets)  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางอารยธรรมขอม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ( Strategic Issues ) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที 1 ด้านเศรษฐกิจ   "เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม และผู้น้าดา้น

การผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย"  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 “ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต  "คนบรุีรัมย์มีคุณภาพชีวิตที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข 

ในปี 2560 "  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  "อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ 

โดยการมีส่วนร่วม สู่สมดลุสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยนื" 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: ด้านรักษาความมั่นคงและความสงบ  "ประชาสังคมมีความมั่นคง และมี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน " 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: ด้านการบริหารจัดการ  "การบริหารจัดการมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล บน

พื นฐานธรรมาภิบาล" 
 
1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดบุรีรัมย์ 

  วิสัยทัศน์  (Vision) 
 
 
 
 
 
  พันธกิจ  (Mission) 
  1.  การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความมั่นคงในการด้ารงชีวิต  มีคุณธรรม  มีความสุข
และมีสุขภาพวะที่ดี 

2.  การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมขอม  และส่งเสริมกีฬาสู่มาตรฐานโลก 
3.  การส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมครบวงจร 
4.  การพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

 

“บุรีรัมย์เมืองแห่งกีฬา  ทรัพยากรท่องเที่ยว
ล ้าค่า พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  สู่พื นฐาน
คุณภาพชีวิตท่ีดี  ยึดวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

วิสัยทัศน์ 
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5.  การประสานและพัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 
6.  การส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 
7.  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
8.  การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  โดยค้านึงถึงการ

มีส่วนร่วมของประชาชน 
9.  การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน  การค้าชายแดน 
10.  การส่งเสริมการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์จากไหมและผลิตภัณฑ์ชุมชน 

  ประเด็นยุทธศาสตร์  (Strategic  Issues) 
ประเด็นยทุธศาสตร์  
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์  (Goals) กลยุทธ์  (Strategy) 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  1  
เมืองน่าอยู่และคุณภาพ
ชีวิตที่ด ี

1. ประชาชนมีคุณภาพชวีิตที่ดี มี
ภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้ 
2. ประชาชนมีความมั่นคงและสังคมมี
ความสงบเรียบร้อย 
3.เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้
อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
4.ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีและยั่งยืน 
5.พัฒนาโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐาน
และทั่วถึง 
6.ส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี วถิี
ชีวิต ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
ท้องถิ่นให้มีความยั่งยืน 

1. สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความอบอุ่น 
2. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตในกลุ่มเด็ก เยาวชน สตรี คนชรา คน
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีคุณภาพชีวติที่ดี 
3. สร้างค่านิยม จิตส้านกึและพัฒนาศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ของเด็ก
เยาวชน และประชาชน 
4. ส่งเสริมและบูรณาการด้านการศึกษาแบบองค์รวม 
5. ส่งเสริมการใช้วิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง 
6. ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสขุเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี
และมีพลานามยัที่สมบูรณ์อยา่งยั่งยืน 
7. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นานและสิ่งอ้านวยความสะดวก 
8. ส่งเสริมการแก้ปัญหาครัวเรือนยากจน 
9. ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสในการ
ประกอบอาชีพ 
10. ส่งเสริมและพัฒนาผลิตสินค้าหนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์
ชุมชน (OTOP) 
11. เสริมสร้างความมั่นคง ความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
12. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันปราบปราม ฟื้นฟู และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการขยะและการลดมลพิษอย่างเป็นระบบ 
15. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ระบบนิเวศ ฟื้นที่ปา่ไม้ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
16. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
17. เสริมสร้างความมั่นคงและพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกบัประเทศเพื่อน
บ้าน 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  2  
การพัฒนาการท่องเท่ียว 

1. ศูนย์กลางการท่องเท่ียวอารยธรรมขอม 
2. ยกระดับการพัฒนาการท่องเท่ียวและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน
และการค้าชายแดน 
4. เชิดชูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี 
วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
5. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเท่ียวเชิง
นิเวศ 
6. ส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านการกีฬา
สูก่ีฬามาตรฐานโลก 

1. ส่งเสริมให้เมืองบุรีรัมย์เป็นเมืองที่มีความเป็นอัตลักษณ์ 
2. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานและการเชื่อมโยงด้านการท่องเท่ียว 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการท่องเท่ียว 
4. พัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเท่ียว 
5. ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเท่ียว 
6. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม จารีประเพณี วิถีชวีิตและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นเพื่อการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
7. ส่งเสริมและบูรณาการในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลทางธรรมชาติอย่างยั่งยืนและเพื่อการท่องเท่ียว
เชิงนิเวศ 
8. ส่งเสริมและประสาน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัภาคเอกชนหรือภาค
ส่วนอื่นเพื่อการค้า การลงทุนและการทอ่งเที่ยวแบบเต็มรูปแบบ 
9. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนและการค้าชายแดน  
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ประเด็นยทุธศาสตร์  
(Strategic  Issues) 

เป้าประสงค์  (Goals) กลยุทธ์  (Strategy) 

10. ส่งเสริมเยาวชนและประชาชนให้เป็นเลศิด้านการกีฬาสู่การพัฒนาอาชีพ 
11. ส่งเสริมกีฬาและส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงกีฬาทุกรูปแบบ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  3  
การพัฒนาเกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม 

1. สังคมเกษตรและอุตสาหกรรมมีความ
มั่นคง 
2. ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตร
และอุตสาหกรรมเพิ่มขึ น 
3. ศูนย์กลางพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้พ้น
ฐานของการผลิตสินค้าด้านการเกษตร
และอาหารปลอดภยั 
4. พัฒนาโครงสร้างพื นฐานด้าน
การเกษตรให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง 

1. พัฒนาและส่งเสริมการท้าเกษตรอินทรยี์ อินทรีย์ชวีภาพ และเกษตร
ปลอดภัย 
2. ส่งเสริมการลงทุนและปัจจัยเอื อให้เกิดการลงทุน เพื่อพัฒนาศักยภาพ 
อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมบริการ 
3. เพิ่มพูนทักษะการพัฒนาอาชีพดา้นเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตร
อุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตและการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภยั 
7. ยกระดับสินค้าเกษตรให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานเพื่อก้าวสู่ตลาดโลก 
8. พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานและมีความสะดวก
ในด้านการเกษตรอยา่งทั่วถึง 
9. ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชพลังงาน 
10. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพการผลิตไหมและผลิตภัณฑ์ไหม
แบบครบวงจร 
11. สนับสนุนให้มีการรวมกลุ่มการผลิตและจ้าหน่าย 
12. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการตลาด/การมีตลาดกลางรองรับสินค้าเกษตร 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  4  
การพัฒนาขีดสมรรถนะ
องค์กร 

1. บุคลากรในองค์กรมีขีดสมรรถนะสูง 
2. ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับ
บริการจากหน่วยงาน 
3. องค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการ 

1. พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหนา้ที่
ส่งเสริมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. สร้างความรับผิดชอบและมีจิตสา้นึกต่อสังคม 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารจดัการงานแบบบูรณาการ 
4. ส่งเสริมให้องค์กรและบุคลากรยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
5. ส่งเสริมให้องค์กรต่อต้านการทุจิตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่  5  
ด้านการบริหารจัดการ 

1. คุณภาพของระบบวางแผน 
2. คุณภาพระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 
3. คุณภาพการประสานงานและการมี
ส่วนร่วม ตลอดจนการประชาสัมพันธ์
ประเด็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดผา่นสื่อ
ต่างๆ 

1. พัฒนาระบบแผนที่เชื่อมโยงจากแผนรายปีเป็นแผนระยะยาว 15 ปี 
2. พัฒนาระบบประเมินผลและรายงานผล 
3. ปรับปรุงคุณภาพระบบงานและข้อมูลของศูนย์ปฏิบัติการจังหวัด 

 
2.  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.1  วิสัยทัศน์  “ภายใน  5  ปี  ต้าบลหนองแวงจะเป็นชุมชนเข้มแข็ง  สาธารณูปการทั่วถึง  บริหาร
จัดการแบบมีส่วนร่วม” 

2.2  ยุทธศาสตร์ 
2.2.1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื นฐาน 
2.2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นคุณภาพชีวิต 
2.2.3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสิง่แวดล้อม 
2.2.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ 
2.2.5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

2.3  เป้าประสงค์ 
1) ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได้มาตรฐานเพียงพอต่อความต้องการ 
2) ยกระดับคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ประชาชนมีการนันทนาการและ

สุขภาพอนามัยดีทั่วหน้า 
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3) บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ นอย่างยั่งยืนและลดค่าใช้จ่าย 
5) การบริหารจัดการภาครัฐที่ดีแบบบูรณาการ ตลอดถึงพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น การ

ประสานงานที่มีประสิทธิภาพ 
2.4  ตัวชี วัด 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
- ความยาวของถนน 
- จ้านวนจุดในการก่อสร้างสะพาน 
- จ้านวนปริมาณการขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะให้ครบทกุครัวเรือน 
- สัดส่วนครัวเรือนเข้าถึงน า้บริโภคที่คุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ  50 
- จ้านวนปริมาณการขยายเขตประปาให้ครบทุกครัวเรือน 
- ประชาชนที่สามารถใช้น า้เพื่ออุปโภค บริโภค ไมน่้อยกว่าร้อยละ  50 
- จ้านวนจุดในการก่อสร้าง 
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รบับรกิารด้านโทรคมนาคม 
- ความยาวของคลองสง่น า้ 
- ปริมาตรของความจ ุ
- จ้านวนแหล่งเก็บน า้สาธารณะ 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ด้านคุณภาพชีวิต 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 
- จ้านวนผู้สงูอายุที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ้านวนศพด.ที่ได้รบัการด้าเนนิการ 
- จ้านวนเด็กที่ได้รับการสนบัสนุนอาหารเสริม 
- จ้านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา 
- ร้อยละของเด็กที่ได้รับการส่งเสริมตามมาตรฐานฯ 
- จ้านวนชุมชนทีไ่ด้รับการสนบัสนุน/ส่งเสริม 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 
- ร้อยละของเด็กที่ได้รับทุนการศกึษา 
- ร้อยละของสภาเด็กที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
- จ้านวนชุมชนทีไ่ด้รับการสนบัสนุน/ส่งเสริม 
- ร้อยละของกลุ่มสตรีที่ได้รับการคัดกรองและค้นหาความผิดปกติ 
- จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- ร้อยละของกลุ่มผู้สูงอายุทีไ่ด้รับการช่วยเหลือเรื่องสายตา 
- จ้านวนหลังคาเรือนทีไ่ด้รับการส่งเสริม/สนบัสนุน 
- ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
- จ้านวนคณะกรรมการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
- จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม/สนบัสนุน 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 
- จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสนับสนุน 
- จ้านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริม/สนบัสนุน 
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- ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 
- จ้านวนชุมชนทีไ่ด้รับการสนบัสนุน/ส่งเสริม 
- จ้านวนชุมชนทีไ่ด้รับการติดตั ง/สนับสนนุ 
- จ้านวนครอบครัวที่ได้รับการจัดสรรที่ท้ากิน 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ด้านสิ่งแวดล้อม 
- พื นที่ในการดา้เนินการ 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 
- ความยาวของระยะทางในการก่อสร้าง 
- จ้านวนพื นที่ในการด้าเนินการ 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านเศรษฐกิจ 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 
- จ้านวนชุมชนทีไ่ด้รับการสร้างรายได้ 
- จ้านวนครั งในการจัดกิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
- จ้านวนครั งในการจัดกิจกรรม 
- จ้านวนชุมชนในการออกหน่วยและประชาคม 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการฝึกอบรม 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัการสนับสนนุทุนการศึกษา 
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รบัความสะดวกในการติดต่อราชการ 
- จ้านวนครั งในการด้าเนินการ 
- จ้านวนที่ดา้เนินการ 
- ร้อยละของประชาชนที่ได้รบัประโยชน์จากการดา้เนินการ 
- ร้อยละของบุคลากรที่ได้รบัประโยชน์ 
- ร้อยละของอุปกรณ์ส้านักงานที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
- จ้านวนกิจกรรมที่ประชาสัมพนัธ์ 
- ร้อยละของกิจกรรมที่ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
- จ้านวนกิจกรรมที่ประชาสัมพนัธ์ 
- ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มขึ น 

2.5  ค่าเป้าหมาย 
1. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมและขนส่ง มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความ

ต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง ภาคเกษตรกรรมสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและมีการกระจายรายได้อย่าง
เหมาะสม มากกว่าร้อยละ 60 

2.  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ได้รับการจัดการด้านการศึกษา  การดูแลสุขภาพ  การสังคมสงเคราะห์  
การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ตลอดถึงได้รับการส่งเสริมการอนุรักษประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
อย่างทั่วถึง  รวมเร็ว  เป็นธรรม  บนพื นฐานสังคมแบบพ่ึงพา  ได้มากกว่าร้อยละ  60  

3.  ชุมชนและภาคสังคม   สามารถอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู  ระบบนิเวศน์  สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ในชุมชน  ภายใต้
บริบทของชุมชนท้องถิ่น  ได้มากกว่าร้อยละ  60 
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4. ชุมชนยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ 
ท้องถิ่นมีการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว วิสาหกิจในชุมชน ได้มากกว่าร้อยละ 60  

5. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกระบวนการบริหารจัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาลและการจัดบริการ
สาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ ได้มากกว่าร้อยละ 70  

2.6  กลยุทธ์ 
1)  พัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานให้สอดคล้องกับความจ้าเป็นและความต้องการของประชาชน  ก่อสร้าง 

ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
2)  พัฒนาอ่างเก็บน ้า  และบริหารจัดการแหล่งน ้าธรรมชาติ  เพื่อให้เพียงพอ เหมาะสมต่อการอุปโภค บริโภค  

ตลอดถึงเพื่อป้องกันปัญหาภัยแล้ง 
3)  พัฒนาไฟฟ้าส่องสว่างให้ทั่วถึง  และครอบคลุมทุกพื นที่ 
4)  พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนหนองแวงให้มีความมั่นคงยิ่งขึ น   
5)  พัฒนาเครือข่ายชุมชนเข้มแข็งบนพื นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
6)  สร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติด 
7)  พัฒนาระบบการป้องกันในด้านความปลอดภัยในชีวิต  ทรัพย์สินของประชาชนในภาพรวมระดับต้าบล 
8)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและจิตส้านึกที่ดีต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9)  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ 
10)  พัฒนาสินค้าชุมชน 
11)  ส่งเสริมสินค้าเกษตรสู่การท่องเที่ยวเชิงวิถีเกษตร 
12)  สนับสนุนโครงการอันเนื่องจากพระราชด้าริ 
13)  พัฒนาความมั่นคงตามแนวชายแดนไทย – กัมพูชา 
14)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการองค์กร 
15)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน  น้าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  สนับสนุน

บุคลากรในสังกัดให้ได้รับการศึกษา อบรม การท้าวิจัย เพิ่มพูนความรู้ 
16)  เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ กรอบแนวคิด 

สังคมเป็นสุขและเข้มแข็ง เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้  ระหว่างชุมชนกับชุมชน  ชุมชนกับ
สังคมอ่ืน  เพื่อสร้างความเข้มแข็งบนพื นฐานบ้าน วัด โรงเรียน  จัดสวัสดิการ
สังคมทั่วถึง  ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  
ส่งเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและแนวชายแดนไทย – 
กัมพูชา  พัฒนาระบบเศรษฐกิจบนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงระบบนิเวศ  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  สร้างจิตส้านึกต่อ
การส้านึกรักบ้านเกิด 

พัฒนาต้าบลน่าอยู่และยั่งยืน ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมต่อการบริหารจัดการต้าบลตามหลักธรรมาภิ
บาล  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการบริหารจัดการต้าบลเพื่อส่งเสริมให้
เกิดกระบวนการตรวจสอบ  แก้ไข  ปรับปรุง  กระบวนการท้างาน  เพื่อ
น้าไปสู่การบริหารจัดการต้าบลที่น่าอยู่และยั่งยืน 

โครงสร้างพื นฐานทั่วถึงและได้
มาตรฐาน 

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน  ระบบสาธารณูปการ  เป็นการพัฒนา/
ปรับปรุงเมืองให้น่าอยู่  มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีระบบการดูแลรักษา
โครงสร้างพื นฐานให้ได้มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง   
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2.8  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
 
3.  การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

3.1  การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand และ Trend  

ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านการศึกษา  ด้านผังเมือง  ด้านเทคโนโลยี  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

1.  ด้านเศรษฐกิจ   
จุดแข็ง (S= Strength)  
1. สภาพดินมีความอุดมสมบูรณ์เหมาะส้าหรับท้าการเกษตรทั งพืชไร่  พืชสวน  
2. มีการส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มอาชีพให้แก่ประชาชน  
3. เกษตรกรมีการรวมกลุ่มเพ่ือหาอาชีพเสริมหลังเก็บเกี่ยว เช่น กลุ่มดอกไม้จันทน์ กลุ่มจักสาน  
4. มีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ครัวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีการจัดท้าบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนการผลิต  
2. ไม่มีการรวมกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง  ท้าให้ขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน  
3. สินค้าของกลุ่มอาชีพที่ผลิตออกมาไม่มีตลาดรองรับการจ้าหน่าย  
4. เกษตรกรขาดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการผลิตทางการเกษตรท้าให้ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตาม

มาตรฐานที่ตลาดต้องการ  
5. มีอัตราการใช้สารเคมีสูงในภาคการเกษตร  
6. ขาดแคลนพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่ดี  
7. ประชาชนมีภาระหนี สินจากการกู้ยืมเพ่ือลงทุนทางการเกษตร  
8. ประชาชนส่วนใหญ่ไม่นิยมการบริโภคสินค้าที่ผลิตจากท้องถิ่น  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. รัฐบาลมีนโยบายประกันราคาสินค้าผลผลิตทางการเกษตร  
2. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต  
3. รัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับรากหญ้า ท้าให้มีงบประมาณลงสู่ประชาชน  
4. รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมการผลิตสินค้าในท้องถิ่น  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ส่งผลต่อการมีงานท้าและความม่ันคงในการท้างาน  
2. มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรง  
3. ภาวะค่าครองชีพสูง  
4. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยวท้าให้ขาดรายได้จากการท่องเที่ยว  
5. กระแสโลกาภิวัฒน์ (Globalization) ส่งผลต่อการด้าเนินชีวิตของประชาชน(วัตถุนิยม)  

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
เทศบาล 

 
เป้าประสงค์ 

 
ตัวชี้วัด 

 
ค่าเป้าหมาย 

 
จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร ์
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6. ไม่มีตลาดรองรับสินค้าชุมชน  
2.  ด้านสังคม  

จุดแข็ง (S= Strength)  
1. มีกลุ่มอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 

ปฏิบัติกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ในพื นที่  
2. มีชุดปฏิบัติการประจ้าต้าบล ที่มีตัวแทนจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ คอยขับเคลื่อนการพัฒนา

และช่วยเหลือการท้างานของเทศบาล  
3. มีการปกครองแบ่งเป็นคุ้ม ท้าให้ง่ายในการควบคุมดูแลและการบริหารจัดการในชุมชน 
4. วิถีชีวิตเรียบง่าย นับถือระบบอาวุโสและระบบเครือญาติ (ทุนทางสังคม)  
5. ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน เช่น กลุ่มสตรีแม่บ้าน กลุ่ม

ผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม.  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. งบประมาณสนับสนุนการท้างานของกลุ่มอาสาสมัครน้อยท้าให้ขาดขวัญก้าลังใจในการท้างาน  
2. ผู้ยากไร้ในต้าบลยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึง  
3. บุคลากรด้านการรักษาความปลอดภัยขาดการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง  
4. วัสด ุอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย และการป้องกันภัยยังไม่

เพียงพอ  
5. ปัญหาแรงงานต่างด้าวเข้ามาในพื นที่ ยากแก่การก้ากับดูแล 
6. ประชาชนวัยรุ่นให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นน้อยกว่าในวัยผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ  
7. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้าน/ต้าบล  
8. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมุข อาท ิเช่น การดื่มสุรา สูบบุหรี่ เล่นการพนัน เป็นต้น  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. รัฐบาลและจังหวัด / กลุ่มจังหวัด มีนโยบายสนับสนุนด้านความม่ันคง  
2. รัฐบาลให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหาความม่ันคง ยาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย

ในสังคม  
3. รัฐบาลให้ความส้าคัญในการแก้ไขปัญหา สาธารณภัย สร้างความรัก ความสามัคคี ความ

สมานฉันท์ภายในชาติ  
4. มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมทางจิตใจของประชาชนชาวไทย  
5. มีแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. รัฐบาลยังไม่มีนโยบายในการควบคุมปัญหาจากแรงงานต่างด้าวที่มีประสิทธิภาพ ท้าให้ยากใน

การก้ากับดูแล ตลอดถึงควบคุมการลักลอบเข้าสู่ประเทศ 
2. จากปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจท้าให้ประชาชนขาดความมั่นคงในการประกอบอาชีพและมีปัญหา

การว่างงานมากขึ น  
3.  ด้านการศึกษา  ศิลปะ วัฒนธรรม  และประเพณีท้องถิ่น 

จุดแข็ง (S= Strength)  
1. มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดตั งเอง  
2.  มีสถานศึกษาที่เปิดโอกาส  และขยายโอกาส  ที่ครอบคลุมทุกชุมชน  
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง  
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4. ชุมชนมีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สามารถสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นได้ เช่น การจักสาน  
5. กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่มีจิตสานึกร่วมอนุรักษ์  
6. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ขาดการจัดเก็บข้อมูลด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ (การจัดการองค์ความรู้)  
2. ประเพณีเก่าแก่บางอย่างก้าลังจะสูญสลาย ไม่มีการสืบทอด  
3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาในพื นที่มีขนาดเล็ก บุคลากรน้อย/นักเรียนน้อย/งบประมาณท่ีได้รับ

สนับสนุนจากส้านักงานพื นที่เขตการศึกษาไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน  
4. ผู้ปกครองขาดความเชื่อถือในโรงเรียนที่ตั งในพื นที่  
5. เด็กนักเรียนที่เรียนดีบางราย ขาดโอกาสในการศึกษาต่อ  เนื่องจากผู้ปกครองมีรายได้ไม่เพียงพอ  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. รัฐบาลมีนโยบายกู้ยืมเรียน  
2. รัฐบาลมีนโยบายเรียนฟรี 15 ปี  
3. ผู้บริหารการศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. การสื่อสารที่ไร้พรมแดนท้าให้เยาวชนลืมประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามของตนเอง  
2. วัฒนธรรมบริโภคนิยมได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  
3. กฎ ระเบียบบางอย่างไม่เอื อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าไปส่งเสริม สนับสนุนด้าน

การศึกษาเนื่องจากไม่อยู่ในอ้านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
4. ผู้ปกครองมีค่านิยมส่งบุตรหลานไปเรียนโรงเรียนนอกพื นที่  

4.  ด้านผังเมือง 
จุดแข็ง (S= Strength)  
1. เทศบาลมีท้าเลที่ตั งทางภูมิศาสตร์ที่มีความเหมาะสมแก่การตั งถ่ินที่อยู่อาศัยและจัดการวางผัง

เมือง 
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. กระบวนการวางและจัดท้าผังเมืองมีขั นตอนมาก 
2. ขาดการบูรณาการในการนาผังเมืองไปพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 
3. บุคลากรขาดความเชี่ยวชาญในการดาเนินงานด้านผังเมือง 
4.  การบังคับใช้กฎหมายผังเมืองไม่มีประสิทธิภาพ 
5.  ระบบฐานข้อมูลด้านการผังเมืองไม่ทันสมัย 
โอกาส (O= Opportunity)  
1.   มีระเบียบ กฎหมาย รองรับ 
2.  มี พรบ.การผังเมือง พ.ศ. 2518 
3.  นโยบายรัฐบาลในการพัฒนาเมืองให้ก้าวหน้า 
อุปสรรค (T=Threat)  
1.  ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบในการวางผังเมือง   
2.  บุคลากรขาดความรู้ ความสามารถในการวางผังเมืองรวม 



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 

เทศบาลต าบลหนองแวง  อ าเภอละหานทราย  จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 24 

3.  ขาดการก้ากับดูแลเกี่ยวกับภารกิจผังเมืองที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่งผลให้ผัง
เมืองขาดประสิทธิภาพ 

4.  งบประมาณที่ใช้ในการวางผังเมืองไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้าเนินการ 

5.  ระบบฐานข้อมูลที่ใช้ในการวางผังเมือง การพัฒนาเมือง ยังขาดความทันสมัยและไม่ 
เชื่อมโยงกัน  

6.  กระบวนการและขั นตอนการจัดท้าผังเมือง มีรายละเอียดและขั นตอนจ้านวนมาก 
5.  ด้านเทคโนโลยี 

จุดแข็ง (S= Strength)  
1. มีระบบอินเทอร์เน็ตครอบคลุมทั่วทั งต้าบล 
2.  มีศูนย์ ICT  ต้าบลหนองแวง  เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนและผู้สนใจ 
3.  มีเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล  ตลอดถึงเป็นการเปิดโอกาสให้

ประชาชนได้ร่วมติดตาม  ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเทศบาล 
4.  เทศบาลต้าบลหนองแวง  มีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชน ผู้น้า  เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี

ต่างๆ  เป็นประจ้าทุกปี 
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ขาดการประชาสัมพันธ์ในการเปิดให้บริการของศูนย์ ICT ต้าบล 
2.  บุคลากรยังขาดทักษะในการใช้เทคโนโยลีที่เก่ียวข้องกับการให้บริการ ส่งผลให้เกิดความล่าช้า  
โอกาส (O= Opportunity)  
1.  ประชาชนในท้องถิ่นให้ความร่วมมือ ในการด้าเนินงานต่างๆ ของท้องถิ่น 
2. นโยบายภาครัฐ  ที่เอื ออ้านวยต่อการให้ประชาชนเข้าถึงระบบเทคโนโลยีต่างๆ  ที่เป็นประโยชน์

ทั งต่อชีวิตประจ้าวัน  การเรียนรู้  ตลอดถึง การพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 
3.  เทศบาลมีฐานข้อมูลที่ส้าคัญ และหลากหลาย  ที่เอื อต่อการค้นหาข้อมูลของประชาชน 
อุปสรรค (T=Threat)  
1.  เนื่องจากสภาพพื นที่ห่างไกล  ท้าให้ระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต มีปัญหา และการแก้ไขปัญหา

ของผู้ให้บริการล่าช้า 
2.  สภาพที่ตั งของ ศูนย์ ICT ต้าบล ห่างไกลจากชุมชน  ไม่อ้านวยต่อการเดินทางเพ่ือมาศึกษา 

ค้นคว้าข้อมูล 
6.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จุดแข็ง (S= Strength)  
1.  สภาพป่าของเทือกเขาพนมดงรักและเทือกเขาบรรทัด  มีความอุดมสมบูรณ์ 
2. มีการออกเทศบัญญัติบังคับใช้ในพื นที่  
3. เทศบาลมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง  
4. ประชาชนให้ความส้าคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม  
5. มีการส่งเสริมให้คัดแยกขยะก่อนทิ งและมีการจัดตั งธนาคารขยะ  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. จากจ้านวนประชากรที่มีเพ่ิมขึ นและประชากรแฝง ท้ามีปริมาณขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลเพิ่มมาก

ขึ นไม่มีการลดปริมาณขยะในพื นที่  
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2. ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ท้าให้ต้องใช้งบประมาณของท้องถิ่นเพ่ือการจ้างเหมา
ก้าจัดขยะสูงขึ น  

3. อ่างเก็บน ้า  และเขื่อนขนาดเล็ก  มีสภาพตื นเขิน มีตะกอนและวัชพืชปิดทางไหลของน ้า 
4. ปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากการก้าจัดขยะไม่ถูกวิธี การพ่นยาฆ่าแมลง ยาก้าจัดศัตรูพืช 

กลิ่นไม่พึงประสงค์จาก  ยางพารา  ขยะและมูลสัตว์  
5.ประชาชนไม่เปลี่ยนพฤติกรรม/มุมมองในการใช้สารเคมีในภาคการเกษตร  
6. ไม่มีอุปกรณ์ในการท้าลายเศษกิ่งไม้ วัชพืช ท้าให้ประชาชนใช้วิธีเผา ท้าให้มีผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อม  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. รัฐบาลให้ความส้าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม  
2. มีการจัดพื นที่ Zoning ระหว่างองค์กรต่าง ๆ  
3. หน่วยงานภาครัฐส่งเสริมให้มีการใช้ปุ๋ยธรรมชาติที่มีในท้องถิ่นได้แก่ ปุย๋หมัก ปุย๋คอก ปุย๋ชีวภาพ 

ปุย๋พืชสด  ทดแทนการใช้สารเคมีและปุ๋ยเคมีเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและป้องกันดินเสื่อมสภาพ  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. สภาพพื นที่ของแต่ละชุมชนที่มีท่ีตั งห่างไกล  ส่งผลกระทบต่อการดูแล จัดการสิ่งแวดล้อมใน

ชุมชนได้อย่างครอบคลุม  
2. ภาวะฝุ่นและหมอกควันจากการเผาอ้อย  ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน  
3. มีบุคคลภายนอกน้าขยะมาทิ งในพื นที่ท้าให้เกิดปัญหาส่งกลิ่นเหม็น ขาดความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย สวยงามและเป็นบ่อเกิดของเชื อโรคและพาหะน้าโรคต่าง ๆ 
7. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐาน  

จุดแข็ง (S= Strength)  
1. เทศบาลมีความพร้อมด้านการให้บริการโครงสร้างพื นฐานและขีดความสามารถในการให้บริการ

สาธารณะ  
3. มีเส้นทางคมนาคมเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน ระหว่างต้าบลใกล้เคียงที่สะดวกสามารถใช้สัญจรไป

มาได้ตลอดทั งปี  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ถนนภายในหมู่บ้านคับแคบ ส่วนใหญ่ไม่สามารถขยายไหล่ทางได้เนื่องจากติดกับที่ดินของ

ประชาชน  
2. ถนนในหมู่บ้าน บางแห่งชารุด หรือเป็นลูกรัง  
3. ที่ดินสาธารณะประโยชน์มีน้อย  
4. มีปัญหาระบบระบายน ้าโดยเฉพาะในฤดูฝน  
5. งบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื นฐานไม่เพียงพอขาดงบประมาณในการด้าเนินการ

โครงการขนาดใหญ่  
6. บางหมู่บ้านมีปัญหาระบบประปาหมู่บ้านและประปาส่วนภูมิภาคเข้าไม่ถึง  
7. แสงสว่างไม่เพียงพอในบางจุดที่เป็นอันตรายในหมู่บ้านและถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน

โดยเฉพาะบริเวณท่ีรกร้าง ทุ่งนา  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. ภาครัฐให้การสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานของท้องถิ่นด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

ผ่านทางนโยบายเร่งด่วนและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
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2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้การสนับสนุนโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาล  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. สภาพพื นที่ที่ไม่อ้านวยต่อการเดินทางเข้ามา เนื่องจากไม่ใช่ทางผ่าน  

8. การพัฒนาด้านสาธารณสุข  
จุดแข็ง (S= Strength)  
1. กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ้าหมู่บ้าน (อสม.) มีความเข้มแข็ง เป็นแกนน้าที่ส้าคัญในการ

ดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื นท่ี  
2. ประชาชนให้ความสนใจในการดูแลสุขภาพตนเองและคนในครอบครัวมากขึ น มีความรู้ในการ

ดูแลตนเองและผู้อื่นได้มากขึ น  
3. ประชาชนมีการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสาธารณสุขและการแพร่ระบาดของโรคต่าง ๆ อย่าง

ต่อเนื่อง  
4. มีกองทุนหลักประกันสุขภาพประจ้าต้าบล ด้าเนินกิจกรรมด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชน

ในต้าบล  
5. เทศบาลได้รับโอนสถานีอนามัยเข้ามาอยู่ในสังกัดทาให้การพัฒนาด้านสาธารณสุขมีประสิทธิภาพ

มากขึ น  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ประชาชนเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ นเช่น โรคเบาหวาน โรคความดัน โรคปวดข้อ โรคปวดกระดูก

และกล้ามเนื อ เป็นต้น  
2. ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. มีหน่วยงานภายนอกที่ช่วยเหลือการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข เช่น สานักงานสาธารณสุขอ้าเภอ

ละหานทราย  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. มีปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ เช่น โรคไข้เลือดออก, โรคไข้หวัด, การแพร่ระบาดของ

ไข้หวัดนก  
9. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

จุดแข็ง (S= Strength)  
1. มีการแบ่งส่วนราชการโดยก้าหนดอ้านาจหน้าที่อย่างชัดเจน  
2. ผู้บริหารมีความชัดเจนในการก้าหนดนโยบายในการบริหาร  
3. ผู้บริหารให้ความส้าคัญในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนาและ

งบประมาณของเทศบาล  
4. ประชาชนเริ่มมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของเทศบาลมากขึ น  
5. ประชาชนเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบการบริหารจัดการมากขึ น  
จุดอ่อน (W = Weakness)  
1. ลักษณะการท้างานมุ่งที่ผลงานของแต่ละส่วนงานมากกว่าการท้างานในภาพรวมของเทศบาล  
2. บุคลากรบางส่วนยังขาดความเข้าใจด้านหนังสือสั่งการ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
3. การพัฒนาทางด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างจิตสานึกที่ดียังด้าเนินการไม่ต่อเนื่อง  
4. ประชาชนบางส่วนให้ความส้าคัญในการจัดท้าแผนพัฒนาและงบประมาณของเทศบาลน้อย  
5. ขาดการบูรณาการร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นกับส่วนราชการอื่น  
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6. รายจ่ายประจ้าเพ่ิมขึ นตามสภาพเศรษฐกิจ แต่งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเท่าเดิม  
โอกาส (O= Opportunity)  
1. เทศบาลมีความเป็นอิสระในการบริหารหน่วยงาน  
2. มีหน่วยงานตรวจสอบ / ก้ากับดูแล  
3. มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านความม่ันคงฯ เข้ามาช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยในพื นที่  
4. มีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด้าเนินชีวิต  
5. รัฐบาลและจังหวัดให้การส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ  
อุปสรรค (T=Threat)  
1. งบประมาณที่มีจ้ากัด ท้าให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มท่ี  
2. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ บางเรื่องไม่ชัดเจนเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความ

ช่วยเหลือประชาชน  
3. การเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยท้าให้นโยบายไม่ต่อเนื่อง  

 
3.2  การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

ในการจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต้าบลหนองแวงนั น ได้ท้าการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  

ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอก 
พื นที/่กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ี 

ผู้น้า  ประชาชน  ยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในการ
บริหารจัดการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

ทุกหมู่บ้าน  - ประชาชนมีความคิดเห็น
ที่แตกต่างกัน ประชาชน
เข้าใจประชาธปิไตยในทาง
ที่ผิด  

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนยังอยู่ในระดบั
น้อยยังอิงความคิดเห็นของ
ผู้นาชุมชนเป็นหลัก  

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนน้อย 

ทุกหมู่บ้าน  - การแก้ไขปัญหาที่แท้จริง
ของประชาชนเปน็ไปได้
ยากขึ นเพราะประชาชน
ขาดการมีส่วนร่วม  

ปัญหาคุณธรรมจริยธรรม  สภาพสังคมที่ต่างคนต่าง
ท้ามาหากนิ  ส่งผล
ก่อให้เกิดความเห็นแก่ตัว
ของประชาชน  

ผู้นาท้องถิ่น ผู้นาชุมชน 
พนักงานเทศบาลและ 
ประชาชน ในตาบล  

- หากขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปกครอง
แล้ว ชุมชนจะอยู่ร่วมกัน
อย่างไม่เปน็ระเบียบ
เรียบร้อย มีความเห็นแก่
ตัว ขาดความรักความ
สามัคคีในชุมชนเพิ่มมาก
ขึ น  

ด้านโครงสร้างพื นฐาน  1. ถนนเพื่อการคมนาคม
สัญจรไป-มา และขนส่ง
พืชผลทางการเกษตรคับ
แคบ ไม่สามารถขยายไหล่
ทางได ้และถนนบางแห่ง
ชารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ  

ทุกหมู่บ้าน  - ปรับปรุงระบบเสน้ทาง
คมนาคมสัญจรให้มีความ
สะดวกปลอดภัยมากยิ่งขึ น  
- การเกษตรยังเป็นพื นฐาน
หลักทาง เศรษฐกิจของ
ประเทศซึ่งหากระบบ



 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) 
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ด้าน 
สถานการณ์

สภาพแวดล้อมภายนอก 
พื นที/่กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มใน
อนาคต 

เศรษฐกิจระดับ รากหญ้ามี
ความแข็งแกร่งจะส่งผลให้
เศรษฐกิจของประเทศ
แข็งแกร่ง  
- การพัฒนาระบบขนสง่
การขนส่งพืชผลทางการ
เกษตรจะช่วยให้ ผลผลิต
ออกสู่ตลาดได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว และทนั
ต่อความต้องการของ
ผู้บริโภค  

ระบบไฟฟ้ายงัไม่ทัว่ถึง
โดยเฉพาะครัวเรือนที่
ตั งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน  

การขยายเขตของส่วน
ราชการต้องอาศัย
งบประมาณ ตลอดถึง การ
รวมกลุ่มของผู้ใช้ไฟ ทา้ให้
การขยายเขตแต่ละครั ง
เป็นไปด้วยความ
ยากล้าบาก 

ทุกหมู่บ้าน  - การขยายระบบไฟฟ้า
ให้มีไฟฟ้าใช้อย่าง
เพียงพอและทั่วถึง เพ่ิม
ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน  

ไฟฟ้าสาธารณะยังไม่
เพียงพอ ส้าหรับจุดที่มี
ความจ้าเปน็และเปน็
อันตราย 

 ทุกหมู่บ้าน  - ปัญหาความไม่ปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ การ
ติดตั งไฟฟา้สาธารณจะ
สามารถลดปัญหาได้ระดับ
หนึ่ง  

ขาดระบบบริหารการ
จัดการน ้าทีด่ ีในฤดูฝนจะ
เกิดปัญหาน้าทว่ม และใน
ฤดูแล้งจะประสบปัญหา
การขาดแคลนนา้  

 ทุกหมู่บ้าน  - การสร้างระบบบริหาร
จัดการน ้า ถือว่าเป็นการ
เตรียมรับมือกับปัญหาน ้า
ท่วมหรือขาดแคลนน ้าได้ดี
ที่สุด ไม่ว่าจะเปน็การสรา้ง
ที่กักเก็บน ้า การขุดลอก
คลอง การสร้างระบบ
ระบายน ้า 

 


