
ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ยุทธศาสตร แนวทางการพัฒนา 

1.1  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพทางการเกษตร 
1.3  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพทางการเลี้ยงสัตว 

1.  การพัฒนาการสงเสริมการขับเคลื่อนปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

1.4  การพัฒนาและสงเสริมอาชีพในครัวเรือน 
2.1  การพัฒนาสงเสริมคุณภาพชีวิตในสังคม 
2.2  การพัฒนาดานสาธารณสุข 

2.  การพัฒนาดานคนและสังคม 

2.3  การพัฒนาสงเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  
และประเพณี 
3.1  การกอสราง  ปรับปรุง  บํารุงรักษาถนน  สะพาน   
ทอระบายนํ้า    

3.  การพัฒนาดานโครงสรางพืน้ฐาน 

3.2  การขยายเขต  ซอมแซม  ปรับปรุง  บํารุงรักษาไฟฟา  
ไฟฟาสาธารณะ  โทรทัศนสาธารณะ 
4.1  การกอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาระบบประปา             
ถังเก็บน้ํา  บอน้ําต้ืน  แหลงนํ้าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 

4.  การพัฒนาดานแหลงนํ้า 

4.2  การพัฒนากอสรางปรับปรุง  บํารุงรักษาแหลงนํ้าเพ่ือ
การเกษตร 
5.1  การสงเสรมิและพัฒนาดานการเมือง   การบริหาร  
สวัสดิการ  และการมีสวนรวมของประชาชน 

5.  การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร 

5.2  การพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  และการพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการ 
6.1  การสรางจติสํานึกและตระหนักในคุณคาของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
6.2  การบูรณะ  ฟนฟู  ทรัพยากรธรรมชาติปาไม 

6.  การพัฒนาดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

6.3  การบริหารจัดการขยะชุมชน 
 



ยุทธศาสตรที่  1  การพัฒนาเกษตรอินทรีย 

ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 

1.   ดานการพฒันาเกษตรอินทรีย 1.1  พื้นที่เกษตรอินทรียและกลุมเกษตรกรมีการขยายตวัเพิ่มขึ้น 
        1.1.1  แผนงานพัฒนาเกษตรกรใหมีความพรอมในการผลิตสินคาเกษตร  เพื่อเขาสูการ 

รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย 
1.1.2  แผนงานพัฒนาการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียและการ

ตรวจสอบ  ยอนหลัง 
1.2  การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตดานเกษตรกรรมใหไดมาตรฐาน 

1.2.1  แผนงานการปรับปรุงบํารุงดินดวยอินทรียวัตถุ 
1.2.2  แผนงานการพัฒนาศักยภาพดานปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย 
1.2.3  แผนงานพัฒนาองคความรู  สงเสริมและถายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการ 

ผลิตเกษตรอินทรีย 
1.2.4  แผนงานการพัฒนาระบบการผลิตเกษตรอินทรียอยางยั่งยืน 
1.2.5  แผนงานความรวมมือกับองคกรและสถาบันทางวิชาการ 

1.3  เสริมสรางความเขมแขง็ใหสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 
1.3.1  แผนงานการจัดตั้งและเพิ่มความเขมแข็งใหสถาบันเกษตรกรและผูประกอบการ 
1.3.2  แผนงานการพัฒนาระบบเครือขายเชื่อมโยงขอมูลสถาบันเกษตรกร 

 

 
 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 

 1.4  การสงเสริมและเพิ่มศักยภาพการแขงขันการตลาดทั้งในและตางประเทศ 
1.4.1  แผนงานการสงเสริมการตลาดสินคาเกษตรอินทรียทุกระดับ 
1.4.2  แผนงานการสงเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภณัฑเกษตรอินทรีย 
1.4.3  แผนงานการสงเสริมการใชตราสินคาและการพัฒนาบรรจุภณัฑเกษตรอินทรีย 

1.5  การบริหารจัดการพัฒนาเกษตรอินทรียและการตรวจสอบยอนกลับ 
1.5.1  แผนงานการวจิัยและพัฒนาเกษตรอินทรียและการตรวจสอบยอนกลับ 

1.5.2  แผนงานการพัฒนาระบบฐานขอมูลเกษตรอินทรียและการตรวจสอบยอนกลับ 
1.5.3  แผนงานการเผยแพรประชาสัมพันธงานเกษตรอนิทรีย 
1.5.4  แผนงานการสงเสริมสนับสนุนเงินทุนและปจจัยการผลิต 
1.5.5  แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะของบุคลากร 

1.6  การพัฒนาแหลงน้ําและบริหารจัดการน้ําอยางเปนระบบ 
1.6.1  แผนงานการพัฒนาแหลงน้ําขนาดเล็กในไรนาเกษตรอินทรีย 
1.6.2  แผนงานการพัฒนาปรับปรุงแปลงน้ําในพืน้ที่เกษตรอินทรีย 
1.6.3  แผนงานการพัฒนาระบบสงน้ํา  กระจายน้ํา  และบริหารจัดการกลุมผูใชน้ําในไร

นาเกษตรอินทรีย 
1.7  ผูผลิตและผูบริโภคมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

1.7.1  แผนงานการตรวจสอบสารเคมีตกคางสําหรับเกษตรกรและผลผลิตทางการ
เกษตร 

1.7.2  แผนงานเสริมสรางความรูดานเกษตรอินทรียแกผูบริโภคและผูเกี่ยวของ 
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2.  ดานการเพิม่ศักยภาพการแขงขนัดาน
เศรษฐกิจ 

2.1  การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร  วัฒนธรรม  เชิงนิเวศนและ   
       เกษตรภายใตการมีสวนรวมของชุมชน 

2.1.1  แผนงานฟนฟูพัฒนาแหลงทองเที่ยวเดิม  และสงเสริมแหลงทองเที่ยวใหมที่มี
ศักยภาพใหไดมาตรฐานและยั่งยืน 

2.1.2  แผนงานสงเสริมการตลาดและเชื่อมโยงการทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศ 
2.1.3  แผนงานสงเสริมและพัฒนาศักยภาพผูประกอบการ/บุคลากรทุกภาคสวน/

เครือขายชุมชนทางดานการทองเที่ยว 
2.1.4  แผนงานการประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
2.1.5  แผนงานจัดการชางและพัฒนาหมูบานชางสุรินทรเพื่อการทองเที่ยว 

2.2  การสงเสริมการผลิตสินคาผาไหมและสินคาชุมชนและทองถิ่นใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
ตรงกับความตองการของตลาดดวยกระบวนการเครือขายองคความรู 

2.2.1  แผนงานการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาผาไหมและสินคาชุมชนและทองถิ่นใหม 
          คุณภาพและมาตรฐานดานเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2.2.2  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินคาดวยกระบวนการของเครือขาย  
          องคความรู 

2.3  การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบ  Logistics  ดวยการบูรณาการ 
2.3.1  แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน 
2.3.2  แผนงานพัฒนาและเพิ่มสิ่งอํานวยความสะดวกทางดานการคา  การลงทุน และ  
          การทองเที่ยว 
 

 



ยุทธศาสตรการพัฒนา แนวทางการพฒันา หมายเหตุ 

2.  ดานการเพิม่ศักยภาพการแขงขนัดาน
เศรษฐกิจ 

2.3.3  แผนงานพัฒนาการบริหารจัดการ Logistics  เพื่อสงเสริมการคาและการลงทุน 
2.4  การพัฒนาสินคาเกษตรที่มีศักยภาพใหไดมาตรฐาน  สอดคลองกับความตองการของตลาด
ภายใตความรวมมือทุกภาคสวน 

2.4.1  แผนงานการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรที่มีศักยภาพใหไดคุณภาพและ
มาตรฐาน 

2.4.2  แผนงานการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถและสมรรถนะองคกร/บุคลากรทุกภาค
สวนที่เกีย่วของ 

2.5  การสงเสริมธุรกิจการคา  การลงทุนและบริการ  ภายใตความรวมมือระหวางภาครัฐ  
เอกชนและทองถิ่น 

2.5.1  แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถขององคกรและผูประกอบการผาน
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอร 

2.5.2  แผนงานการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนธุรกิจการคาและการ
บริการ 

2.5.3  แผนงานสงเสริมการคากับประเทศเพื่อนบาน 
2.6  การสงเสริมการตลาด  สินคาและบริการที่มีศักยภาพทั้งในและตางประเทศ 

2.6.1  แผนงานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสินคาที่มีศักยภาพเพื่อเพิ่มมูลคา 
2.6.2  แผนงานการสรางมูลคาเพิ่มสินคาและบริการที่มีศักยภาพ 
2.6.3  แผนงานการพัฒนาตลาดเดิม  และเพิ่มตลาดใหมทั้งในและตางประเทศ 
2.6.4  แผนงานการประชาสัมพันธ 
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3.  ดานการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยาง
ยั่งยนื 

3.1  การอนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาต ิ
3.1.1  แผนงานอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรปาไมและสัตวปา 
3.1.2  แผนงานอนุรักษ  ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรน้ํา 
3.1.3  แผนงานอนุรักษ  ฟนฟูทรัพยากรดนิ 

3.2  การเสริมสรางสภาพแวดลอมที่ดี 
3.2.1  แผนงานปรับภูมิทัศนและเพิ่มพืน้ที่สีเขียว 
3.2.2  แผนงานจัดการขยะและน้ําเสีย 
3.2.3  แผนงานควบคุมมลพิษ 

3.3  สงเสริมกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

3.3.1  แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3.3.2  แผนงานสรางและพฒันาเครือขายเพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

3.3.3  แผนงานวิเคราะห  วจิัย  พัฒนาเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
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 3.4  สงเสริมการใชพลังงานทดแทนอยางยั่งยนื 

3.4.1  แผนงานสงเสริมพลังงานทดแทนที่เหมาะสม 
3.4.2  แผนงานการบูรณาการแผนชุมชนกบัแผนงานดานพลังงานในการแกปญหาความ

ยากจน 
3.4.3  แผนงานสงเสริมใหมีการใชพลังงานอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ 

 

4.  ดานการพฒันาสังคมอยางยัง่ยืน 4.1  การสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวติ 
4.1.1  แผนงานพัฒนาสถานศึกษาและแหลงเรียนรู 
4.1.2  แผนงานสงเสริมการเรียนรูของชุมชน 
4.1.3  แผนงานสนับสนุนผูดอยโอกาสทางการศึกษา 
4.1.4  แผนงานพัฒนาสื่อสรางสรรค 
4.1.5  แผนงานพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

4.2  การพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมและเสริมสราง  อนุรักษวัฒนธรรม  ประเพณีที่ดีงาม 
4.2.1  แผนงานเสริมสรางคุณคา  และอนุรักษสืบทอดศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

และวิถีชีวิตทีด่ีงาม 
4.2.2  แผนงานการสงเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมแกประชาชน 

4.3  การเสริมสรางสุขภาพแบบองครวม 
4.3.1  แผนงานเสริมสรางความรู  การดแูลสุขภาพกาย จิตที่เขมแข็งและการนํามาปฏิบัติ 
4.3.2  แผนงานการพัฒนาสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการมีสุขภาพด ี
4.3.3  แผนงานการพัฒนาบทบาทเครือขายดานสุขภาพ 
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4.  ดานการพฒันาสังคมอยางยัง่ยืน 4.4  การเสริมสรางความมั่นคงของชีวติและสังคมภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4.1  แผนงานการเสริมสรางความมั่นคงที่อยูอาศัยและโครงสรางพื้นฐาน 
4.4.2  แผนงานการสงเสริมเศรษฐกิจชุมชนภายใตแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
4.4.3  แผนงานสงเสริมครอบครัวอบอุน  เขมแข็ง 
4.4.4  แผนงานการจัดสวัสดิการสังคม 
4.4.5  แผนงานสงเสริมการบริหารงานและการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาลที่ด ี
4.4.6  แผนงานเสริมสรางและพัฒนาเครือขายดานการพฒันาสังคม 

4.5  การสงเสริมกีฬาและนันทนาการ 
4.5.1  แผนงานการพัฒนาปจจัยพืน้ฐานการกีฬาและนันทนาการ 
4.5.2  แผนงานสงเสริมการออกกําลังกาย  กีฬา  และนันทนาการมวลชน 
4.5.3  แผนงานเสริมสรางกีฬาพื้นฐานสูความเปนเลิศและอาชีพ 
4.5.4  แผนงานพัฒนาการบริหารการกีฬาและนันทนาการ 

4.6  การเสริมสรางโอกาสใหประชาชนมีงานทํา  มีรายไดและไดรับการพิทักษคุมครองสิทธิ์ 
4.6.1  แผนงานเสริมสรางการมีงานทํา  มีรายไดและสรางโอกาสในการประกอบอาชีพ 
4.6.2  แผนงานเสริมสรางความรูดานแรงงาน 
4.6.3  แผนงานพัฒนาบุคลากรดานพิทักษคุมครองสิทธิดานแรงงาน 
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 4.7  การมีสวนรวมทางการเมือง  การปกครอง  ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

4.7.1  แผนงานการสงเสริมการบริหารงานและการใหบริการตามหลักธรรมาภิบาล 
4.7.2  แผนงานการพัฒนาองคความรู  ดานการเมือง  การปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย 
4.7.3  แผนงานเสริมสรางและพัฒนาเครือขายระบอบประชาธิปไตย 

4.8  การรักษาความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิน 
4.8.1  แผนงานการปองกันปญหาอาชญากรรมและภัยสังคม 
4.8.2  แผนงานการแกไข  ฟนฟู  สงเคราะหผูกระทําความผิด 
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6.  พลังงานทดแทนที่ยั่งยืน 6.1  การบริหารจัดการการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ 
6.1.6  แผนงานสงเสริมและสนับสนุนภาครัฐ  เอกชน  และผูประกอบการใช
พลังงานอยามีประสิทธิภาพ 
6.1.2  แผนงานการสรางและพัฒนารูปแบบชุมชน 
6.1.3  แผนงานพัฒนาบุคลากรดานพลังงาน 
6.1.4  แผนงานพัฒนาระบบฐานขอมูลดานพลังงาน 
6.2  การสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
6.2.1  แผนงานพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
6.2.2  แผนงานสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและการใชพลังงานทางเลือก 
6.2.3  แผนงานวิจยัพลังงานทดแทน 
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7.  ความมั่นคงชายแดน 7.1  การพัฒนาเครือขายทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง 
7.1.1  แผนงานพัฒนาศักยภาพเครือขายชายแดน 
7.2  การจัดทําแผน/โครงการที่สอดคลองกับสภาพปญหา  และความตองการ
ของประชาชน 
7.2.1แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการชุมชน 
7.2.2  แผนงานพัฒนาระบบบริหารจัดการชายแดน 
7.3  การพัฒนาบุคลากรภาครัฐดานความมั่นคงชายแดน 
7.3.1  แผนงานพัฒนาบุคลากรทุกภาคสวน 
7.4  การสงเสริมและพัฒนาอาชีพ 
7.4.1  แผนงานสงเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชนชายแดน 
7.4.2  แผนงานสงเสริมการดําเนินชีวิตภายใตปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7.5  การสงเสริมใหศาสนสถานเปนศูนยกลางของการพัฒนาคุณธรรมของ
ชุมชน 
7.5.1  แผนงานสงเสริมและพัฒนาศาสนสถาน 
7.5.2  แผนงานสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกิจกรรมของศาสนา 
7.6  การพัฒนาการเรียนรูของประชาชนทั้งในและนอกระบบ 
7.6.1  แผนงานสงเสริมสนับสนุนชองทางและโอกาสทางการศึกษาของ
ประชาชน 
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7.  ความมั่นคงชายแดน 7.7  การพัฒนาระบบคมนาคม  สาธารณปูโภค  การสื่อสาร  ตามพืน้ที่ชายแดน 
7.7.1  แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
7.7.2  แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการขาวและการสื่อสารความมั่นคงชายแดน 
7.8  การพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวางจังหวัดสุรินทร กับ
จังหวัดอุดรมีชัย 
7.8.1  แผนงานสงเสริมความสัมพันธอันดกีับเพื่อนบานดานความมั่นคง
ชายแดน/เศรษฐกิจ/การศึกษา/สาธารณสุข 
7.8.2  แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามขอกฎหมายและขอตกลงระหวาง
ประเทศ 

 

 
 


