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          2.1 วิสัยทัศน์ 

2.1 วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ได้กำหนดวิสัยทัศน์ (Vision) เพ่ือแสดงให้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่และเสนอ

ความมุ่งมั่นเป็นทิศทาง จุดยืนที่ต้องการผลักดันให้เกิดขึ้น อันเป็นจุดมุ่งหมายปลายทางร่วมกันของทุกฝ่ายเพ่ือ
เป็นการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มให้มีความเจริญก้าวหน้าทุกด้าน และแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องตรงตามความต้องการของประชาชน “ตำบลบ้านกุ่มมีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี แหล่งผลิตพืชผล
การเกษตรคุณภาพ ภูมิทัศน์สวยงามริมฝั่งแม่น้ำท่าจีน ศาสนาที่วัฒนธรรมโดดเด่น ส่งเสริมการกีฬา การ
ยึดการมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตท่ีดี” 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ บริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 
 1.1 แนวทางการพัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้อาคารสถานที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 1.2 แนวทางการพัฒนาการยกระดับการให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วโปร่งใส 

พันธกิจที่ 1. จัดให้มีการส่งเสริมการบริหารจัดการ บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
พัฒนาบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน   

เป้าประสงค์ (GOALS) 
  1. การยกระดับคุณภาพการบริหารและบริการด้วยความโปร่งใส 

  2. บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ (Strategies) 
  1. บริการประชาชนด้วยความปลอดภัยและโปร่งใส 
  2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการร่วมกันทั้งภาคราชการและเอกชน 
  3. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน 
2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.2 แนวทางการพัฒนาชุมชนน่าอยู่ ชุมชนเข็มแข็งและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
พันธกิจที่ 2. การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน พัฒนาชุมชนน่าอยู่ 

เข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ (GOALS) 
  1. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 

   2. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา 
                                   สาธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
  
 
 

 

๒.  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
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กลยุทธ์ (Strategies) 
   1. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทา                 
                                   สาธารณภัย 
   2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
3.1 แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้    
      มาตรฐาน 
3.2 แนวทางการพัฒนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการเล่นกีฬา เพื่อสุขภาพและเพ่ือความเป็นเลิศ 
พันธกิจที่ 3. การพัฒนาการศึกษา การกีฬา การอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม

ท้องถิน่ให้คงอยู่ 
เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. ส่งเสริมการศึกษาและยกระดับการศึกษาให้ได้มาตรฐาน 
2. มีการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
3. ส่งเสริมการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

กลยุทธ์ (Strategies) 
  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น                 
                         ให้คงอยู่ 
  3. ส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
4.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 
พันธกิจที่ 4. การพัฒนาด้านสาธารณสุขเพ่ือให้ประชาชนได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 
กลยุทธ์ (Strategies) 
  1. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
5.1 แนวทางการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือการบริโภคและการส่งออกส่งเสริมการ    
      จัดหากลุ่มอาชีพและแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
พันธกิจที่ 5. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร เพ่ือการบริโภคส่งเสริมการจัดหากลุ่มอาชีพ 
เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม 
2. เพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 

กลยุทธ์ (Strategies) 
  1. เพ่ิมมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
  2. ส่งเสริมการจัดหากลุ่มอาชีพและเงินทุนในการประกอบอาชีพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1 แนวทางการพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง ขยายซ่อมแซมบำรุงรักษาเส้นทางการคมนาคม ท่อลอด 
      ระบายน้ำ สะพาน ให้ได้มาตรฐาน 
6.2 แนวทางการพัฒนากิจการประปาให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความ 
      ต้องการของประชาชน 
6.3 แนวทางการพัฒนาให้มีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกครัวเรือน 
พันธกิจที่ 6. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง ระบบสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ

และเพียงพอ 
เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ได้มาตรฐาน 
2. มีระบบสาธารณูปโภคท่ีดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนอย่างสูงสุด 

กลยุทธ์ (Strategies) 
  1. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
  2. ปรับปรุงสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐาน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
7.1 แนวทางการพัฒนาการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
พันธกิจที่ 7. การพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ (GOALS) 

1. มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านกุ่ม 
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กลยุทธ์ (Strategies) 
  1. อนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  2. พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านกุ่ม 

 

  2.๒ ตัวช้ีวัด 
1. กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

ตรวจรับงานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 
2. กรณีโครงการด้านอ่ืนๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

  2.๓ ค่าเป้าหมาย 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร
จัดการ บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน  

1.1 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานท้องถิ่น 
1.2 การส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม ใน
ระบอบประชาธิปไตย กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน 
1.3 ส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและการบริหาร
จัดการที่ดี 
1.4 การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

2.1 การรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินเชิงประชาชน 
2.2 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2.3 การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไข
ปัญหาสังคม 
2.4 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
2.5 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และกีฬา 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ  

3.1 การส่งเสริมการศึกษาและเพ่ิมช่องทางใน
การรับรู้ข้อมูล 
3.2 การส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา 
ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริม
คุณภาพชีวิต 

4.1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อ 
4.2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย กีฬาและ
นันทนาการ 
4.3 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริม
กิจกรรมคัดแยกขยะ   
4.4 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 



 

5 
 

 
 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูป
และผลิตภัณฑ์ 

 

 

5.1 ส่งเสริม สนับสนุนการเรยีนรู้ภาคการเกษตร 
ด้านการผลิต เทคโนโลยีสมัยใหม่ การแปรรูป 
ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง 
5.2 ส่งเสริมให้ความรู้พัฒนาอาชีพ เพิ่มพูน 
ทักษะ ให้แกป่ระชาชน กลุ่มอาชีพตลอดจน
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุกภาคส่วนการผลิต 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน พัฒนา
ระบบคมนาคมขนส่งภายในตำบลและเชื่อมโยง
ระหว่างตำบล 
6.2 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้าน 
6.3 พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
6.4 ก่อสร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อ
การเกษตร 
6.5 พัฒนาระบบการสื่อสารและโทรคมนาคม 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

7.1 บริหารจัดการขยะและสิ่งปฏิกูล ส่งเสริม
กิจกรรมคัดแยกขยะ   
7.2 ส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7.4 การพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่สำหรับการปฏิบัติงาน 

 
2.๔ กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  ดังนี้ 
1. บริการประชาชนด้วยความปลอดภัยและโปร่งใส 
2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการร่วมกันทั้งภาคราชการและเอกชน 
3. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและการเทิดทูนสถาบันของชาติ 
4. เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
5. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
7. ส่งเสริมกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่ 
8. ส่งเสริมพัฒนาการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
9. ส่งเสริมสนับสนุนด้านสาธารณสุขและป้องกันโรคติดต่อ 
10. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน 
11. ส่งเสริมการจัดหากลุ่มอาชีพและเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
12. ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
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13. ปรับปรุงสาธารณูปโภค ประปา ไฟฟ้า ให้ได้มาตรฐาน 
14. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
15. พัฒนาให้มีแหล่งท่องเที่ยวของตำบลบ้านกุ่ม 
 
2.๕ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม 
การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม กำหนดการ

พัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จำนวน 7 ยุทธศาสตร์   ดังนี้ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ บริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 
จัดให้ อบต.บ้านกุ่ม  เป็นผู้นำในการบริหารจัดการที่ดี  มีอาคารสำนักงานที่ทำการและวัสดุสำนักงาน

ที่เพียงพอ มีความโปร่งใส ทั้งการบริหารและการเมือง ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบบริหารการ
ปกครองและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักป้องกันตนเอง เป็นสังคมที่เข้มแข็งมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและ

เป็นชุมชนที่ปราศจากยาเสพติดเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้สังคมเอ้ืออาทรและผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจะต้องได้รับ
การปฏิบัติและการช่วยเหลืออย่างเสมอภาคและมีความเท่าเทียมกัน 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ
ส่งเสริมกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 
จัดให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับโอกาสในการศึกษาและรู้รักษาส่งเสริม

อนุรักษ์และสืบทอดศาสนา และขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
จัดให้มีการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลให้ได้รับการสาธารณสุข  และส่งเสริมการกีฬา

เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่ดีมีคุณภาพ   
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร 

อุตสาหกรรมพาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ 
ส่งเสริมเศรษฐกิจที่ดีให้ประชาชนมีอาชีพเสริม  ขยายให้มีงานทำในตำบลและให้ประชาชนมีรายได้ท่ี

เพ่ิมข้ึน สนับสนุนในเรื่องของผลผลิตของการเกษตรและสินค้าอ่ืนๆ ให้มีคุณภาพ  สังคมมีความเรียบร้อย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
จัดให้มีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัยเพ่ือตอบสนองความต้องการชุมชน  โดยจัดให้มีระบบ

การคมนาคมที่สะดวก  มีไฟฟ้า  ประปาที่ทั่วถึง  มีแหล่งน้ำใช้ที่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค  และเพ่ือ
การเกษตร  มีการระบายน้ำที่ดี  มีระบบควบคุมการวางผังเมืองที่ดี   

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และส่งเสริมการท่องเที่ยว 
จัดให้มีการพัฒนาอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หวังให้ประชาชนในชุมชนรู้จักใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์และเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
 
2.๖ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑3 

ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่ ยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน ในการ
นำแนวทางมากำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนาเป็นทรัพยากรที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกัน         
ในท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เพ่ือเตรียมความพร้อมของทรัพยากร และพัฒนาระบบเศรษฐกิจของหมู่บ้านให้สามารถรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะโลกอย่างเหมาะสม โดยให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน สังคม และ
เศรษฐกิจภายในหมู่บ้านให้มีคุณภาพ ให้ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาส
ทางเศรษฐกิจโดยการสร้างฐานความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม บนพ้ืนฐานการผลิต การบริโภคท่ีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของตำบลบ้านกุ่ม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม    
จึงได้กำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ พัฒนาให้ตำบลบ้านกุ่มเป็นตำบลที่น่าอยู่ ส่งเสริมในด้าน
การเกษตรปลอดภัย และแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ดังแผนภาพต่อไปนี้ 
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3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand และTrend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผล
ต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

จุดแข็ง  (S : Strength-s)   
- โครงสร้างและระบบงานของ อบต.มีประสิทธิภาพ 
- บุคลากรให้ความร่วมมือในการดำเนินงานเป็นอย่างดี มีการทำงานเป็นทีม 
- มีการมอบอำนาจ กระจายอำนาจและการบริหารจัดการที่ดี 
 - ระบบการให้บริการมีคุณภาพ  
 - การแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนมีสิทธิภาพ 
 - เป็นเมืองแห่งการเกษตรกรรม (ทำนาเป็นหลัก) 
- มีทุ่งนาที่สวยงาม 
- มีแม่น้ำท่าจีน และระบบชลประทานหล่อเลี้ยงประชาชนในการอุปโภค บริโภคและทำการเกษตร 
- มีถนนสายหลักและสายรองใช้ในการขนส่งสินค้า 

จุดอ่อน  (W : Weakness)  
 - งบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด 
 - ขาดแคลนบุคลากรบางประเภท เช่น เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข และผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ 
 - การจัดเก็บฐานข้อมูลต่างๆ ของ อบต.ยังไม่เป็นระบบ 
- วัสดุอุปกรณ์ไม่เพียงพอต่อการทำงาน 
- ถนนหลายสายยังเป็นหินคลุกลูกรังและแคบ 
- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการประชาคมจัดทำแผนพัฒนาของ อบต. 
- แม่น้ำลำคลองมีผักตบชวามาก 

โอกาส  (O : Opportunity)   
 - ได้รับเงินอุดหนุนจากส่วนกลาง 
 - นโยบายของรัฐบาลมีการส่งเสริมการพัฒนาเมือง   
- ทำเลที่ตั้งเหมาะสม อยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานคร 

อุปสรรค  (T : Threat)   
 - ประชาชนไม่ยอมให้ขยายถนนไปในที่ของตนเอง จึงทำให้ไม่สามารถขยายถนนให้กว้างขึ้นได้ 
 - เศรษฐกิจตกต่ำส่งผลต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
- กฎ ระเบียบต่างๆ ไม่เอ้ือและส่งผลกระทบต่อการบริหารงานในภาพรวม 
 - ประชาชนบางส่วนขาดจิตสำนึกท่ีดี เช่น การทิ้งขยะข้างถนน 
- ภารกิจที่ถ่ายโอนลงมาให้ อบต.มีจำนวนมาก แต่งบประมาณมีจำกัด 
- น้ำท่วมเกือบทุกปี 
- ปัญหาต่างๆ จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 

3. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่มนั้น  
ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
  3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 
- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  อปท. 
- โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี 

ไทย พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทำให้มีผลประโยชน์ อำนาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการนำเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนำเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 

Asean จะรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะทำให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม  ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ 

ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหาร
ส่วนตำบลบ้านกุ่ม ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการ บริการเพ่ือประโยชน์ของ
ประชาชน 

การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการในด้าน
การอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทำ     
นิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบำรุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
จำต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมการยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ต้องให้ความสำคัญกับการคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม โดยเน้น
ให้กับบุคคลอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างเหมาะสม  ไม่เป็นภาระและไม่ก่อให้เกิดปัญหากับสังคมเป็นชีวิตที่มีความ
สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถดำรงชีวิตที่ชอบธรรม  สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม  ค่านิยมของสังคม 
สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนการแสวงหาสิ่งที่ตนปรารถนาให้ได้มาอย่างถูกต้องภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ และ
ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืน
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กฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหา
อาชญากรรม ยาเสพติด เพ่ิมมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในไทยมากข้ึน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่งเสริมด้านการศึกษา การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมกีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ 

การศึกษา  ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆ 
ในอาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมให้การสนับสนุนงบประมาณ
โดยบรรจุโครงการ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเรียนรู้ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น หากมีเยาวชนและประชาชนสนใจ 
องค์การบริหารส่วนตำบล จะได้สนับสนุนการดำเนินการได้ทันตามความต้องการของชุมชนโดยให้ โรงเรียนใน
พ้ืนที่ นำร่องไปสู่โครงการอ่ืนๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพ้ืนที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิม
มากขึ้น 

ศาสนา อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น 
อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่างกัน 
เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

วัฒนธรรม ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY)         
มีแผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สำคัญ คือ การพัฒนา
มนุษย์และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น 
มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของ
หรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น  

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
กีฬา ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพ้ืนตำบลบ้านกุ่ม ได้เล่นกีฬาที่เป็นสากล เพราะกีฬาเป็นแหล่ง

ศักยภาพสำคัญในการเสริมสร้างและเร่งให้การพัฒนาและสันติภาพเป็นไปได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับเป้าหมายการพัฒนา  

สาธารณสุข ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สำคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สำคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการ
เคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาด
ของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรมเกษตร อุตสาหกรรม 
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์      

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ต้องให้ความสำคัญกับระบบเศรษฐกิจของชุมชน โดยให้ความสำคัญ
กับกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชมเพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวจะที่เดินทางมาในพ้ืนที่ โดยจะส่งผลให้ระบบ
เศรษฐกิจของหมู่บ้าน ตำบลอยู่ในระดับดี ประชาชนก็จะอยู่ดีกินดีด้วย 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทำงาน หรือการ  อื่นใด 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่สำคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จำเป็น 
เป็นต้น 
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7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  

การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกุ่ม ต้องให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยอาจจะใช้
มาตรการทางกฎหมายควบคุมแนวทางในการอนุรักษ์อย่างยั่งยืนมี 3 แนวทางดังนี้ 

1) การให้การศึกษา คือการสอนให้เข้าใจถึงหลักการ วิธีการอนุรักษ์ มีจริยธรรมเกิดสำนึกและร่วมใน
การอนุรักษ ์

2) การใช้เทคโนโลยีในการนำทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
3) การใช้กฎหมายควบคุมเป็นวิธีการสุดท้ายในการดำเนินการการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อ

สิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ และให้ประโยชน์ต่อมนุษย์ 
 

 
 

************************************ 



 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

ยทุธศาสตร์ชาติ 20ปี 

 (มี6 ยทุธศาสตร์) 
1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างความ 

สามารถในการแข่งขัน 
3.ด้านการพัฒนาและ 

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร
มนุษย์ 

4.ด้านการสร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

5.ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 

6.การปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
ฉบับที่ 13 

(มี13หมดุหมาย) 

1 ไทยเป็น
ประเทศ

ชั้นนำ ด้าน
สินค้า
เกษตร 

และเกษตร
แปรรูป
มูลค่าสูง 

2.ไทย
เป็น

จุดหมาย
ของการ
ท่องเท่ียว

ท่ีเน้น
คุณภาพ
และความ

ยั่งยืน 

3.ไทย
เป็นฐาน
การผลิต
ยานยนต์
ไฟฟ้าท่ี

สำคัญของ
โลก 

4 ไทย
เป็น

ศูนย์กลาง
ทางการ 
แพทย์
และ

สุขภาพ
มูลค่าสูง 

5.ไทยเป็น
ประตูการค้า

การลงทุนและ
ยุทธศาสตร์

ทางโลจิสติกส์
ที่สำคัญของ

ภูมิภาค 

7.ไทยมี
วิสาหกิจ

ขนาดกลาง
และขนาด
ย่อมที่เข็ม

แข็งมี
ศักยภาพสูง

และ
สามารถ
แข่งขนัได้ 

8.ไทยมี
พื้นที่และ

เมือง
อัจฉริยะที่

น่าอยู ่
ปลอดภัย 
เติบโตได้

อย่างยั่งยืน 

9 ไทยมี
ความ
ยากจน
ข้ามรุ่น

ลดลง และ
มีความ
คุ้มครอง
ทางสังคม
ที่เพียงพอ 

10 ไทยมี
เศรษฐกิจ
หมุนเวียน
และสังคม
คาร์บอน

ต่ำ 

11 ไทย
สามารถลด
ความเสี่ยง

และ
ผลกระทบ
จากภัย

ธรรมชาติ 

12 ไทยมี
กำลังคน
สมรรถนะ

สูง มุ่ง
เรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ือง 
ตอบโจทย์
การพฒันา 

13 ไทยมี
ภาครัฐที่
ทันสมัย มี
ประสิทธ ิ
ภาพ และ
ตอบโจทย์
ประชาชน 

เป้าหมายการ 
พัฒนาที่ยั่งยืน 

SDGs 
(มี 17 

เป้าหมาย) 

1.ขจัดความ
ยากจนทกรูปแบบ

ในทุกพืน้ที่ 

2.ยุติความหิว
โหย บรรลุความ

มั่นคงทาง
อาหาร 

3.สร้าง
หลักประกันว่าคน
มีชีวิตท่ีมีสุขภาพดี 

4.สร้าง
หลักประกันว่าทุก
คนมีการศึกษา 

5.บรรลุความ 
เท่าเทียมระหว่าง

ประเพศ 

6.สร้าง
หลักประกันว่าจะ
มีการจัดให้มีน้ำ 

7.สร้างหลักประกนั
ให้ทุกคนสามารถ

เข้าถึง 

8.ส่งเสริมการ
เติบโตทางเศรษฐกิจ

ท่ีต่อเนื่อง 

9.สร้างโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีมีความ

ทนทาน 

10.ลดความไม่เสมอ
ภาคภายในประเทศ

และระหว่าง  
ประเทศ 

11.ทำให้เมืองและ
การต้ังถ่ินฐานของ

มนุษย์มีความ
ครอบคลุม 

12.สร้าง
หลักประกันให้มี
รูปแบบการผลิต
และการบริโภคท่ี

ยัง่ยืน 

13.ปฏิบัติการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อ

ต่อสู้การ
เปลี่ยนแปลง 

14.อนุรักษ์และ
ใช้ประโยชนจ์าก

มหาสมุทร 

15.ปกป้อง ฟื้นฟู 
และสนับสนนุการ

ใช้ระบบนิเวศ 

16.ส่งเสริมสังคม
ท่ีสงบสุขและ
ครอบคลุม 

17.เตรียมความ
เข็มแข็งให้แก่

กลไกการ
ดำเนินงาน 

6 ไทยเป็น
ศูนยก์ลาง

อุตสาหกรรม
อิเลก็ทรอนิก
ส์อัจฉริยะ

และ
อุตสาหกรรม
ดิจิทัลของ
อาเซียน 

 

 

ยุทธศาสตร์
สุพรรณบุรี 

1.การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมใหไ้ด้มาตรฐานเพื่อการ
แข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2.การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัด

สุพรรณบุร ี

3.การอนรุักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้

การมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน 

4.การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
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ยุทธศาสตร์
สุพรรณบุรี 

1.การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมใหไ้ด้มาตรฐานเพื่อการ
แข่งขันทางการค้าและการพัฒนาทีย่ั่งยืน 

2.การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬา 
เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ของจังหวัด

สุพรรณบุร ี

3.การอนรุักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้

การมีส่วนร่วมสู่ความยั่งยืน 

4.การพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ

ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต

จังหวัดสุพรรณบุร ี

1.พัฒนาคุณภาพผลผลิต
ทางการเกษตร 

อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรม พานิชย 
กรรม การแปรรูปและ
ผลิตภัณฑ์ เพื่อการ
บริโภคและส่งออก 

2.การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวและกีฬา 
เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ 

3.การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

4.การขยายฐาน
โอกาสและคณุภาพ
ในการศึกษาทุกรดับ

ให้ตรงกับความ
ต้องการประชาชน 

5.การส่งเสริม
คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ควบคู่การอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาตสิู่
ความยั่งยืน 

6.การส่งเสริมสถาบัน
ของชาติและการนำ
การเปลีย่นแปลงดา้น

การบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน์

ของประชาชน 

7.การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ
สาธารณูปโภคให้อยู่

ในเกณฑ์ที่ดไีด้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนตำบล

บ้านกุ่ม 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา การพัฒนา
ด้านการเมืองและ
การบริหารจัดการ 

บริการเพื่อประโยชน์
ของประชาชน 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาสังคมการ

ยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการส่งเสริม
ด้านการศึกษา การ

อนุรักษ์
ศิลปวฒันธรรมและ
ส่งเสริมกีฬาสู่ความ

เป็นเลิศ 

 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการด้าน
สาธารณสุขและ

ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพ

ผลผลติการเกษตร 
อุตสาหกรรมเกษตร 
อุตสาหกรรม พาณิช
ยกรรม การแปรรูป

และผลิตภัณฑ ์

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยว 


