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ส่ วนที่ 3 ยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
1. ความสัมพันธ์ ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
ยุท ธศาสตร์ ชาติ ในการที่ จ ะบรรลุวิสัยทัศ น์ และท าให้ป ระเทศไทยพัฒ นาไปสู่ อนาคตที่ พึ ง
ประสงค์น้ นั จาเป็ นจะต้องมีการวางแผนและกาหนดยุทธศาสตร์ การพัฒนาในระยะยาว และกาหนดแนวทางการ
พัฒนาของทุกภาคส่ วนให้ขบั เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้นจึงจาเป็ นจะต้องกาหนดยุทธศาสตร์ ชาติในระยะ
ยาว เพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสู่ การปฏิบตั ิในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความ
เข้าใจถึง อนาคตของประเทศไทยร่ วมกัน และเกิ ดการรวมพลังของทุก ภาคส่ วนในสังคม ทั้งประชาชน เอกชน
ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้ างและรักษาไว้ซ่ึงผลประโยชน์แห่ งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน เป็ นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียง” หรื อคติพจน์ประจาชาติ “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถ ในการแข่ งขัน มีรายได้
สู งอยู่ในกลุ่ มประเทศพัฒ นาแล้ว คนไทยมีค วามสุ ข อยู่ดี กิน ดี สังคมมีค วามมัน่ คง เสมอภาคและเป็ นธรรม ซึ่ ง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ที่จะใช้เป็ นกรอบแนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่ อจากนี้ ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์
ได้แก่
(1) ยุทธศาสตร์ ดา้ นความมัน่ คง
(2) ยุทธศาสตร์ ดา้ นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(3) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาและเสริ มสร้างศักยภาพคน
(4) ยุทธศาสตร์ ดา้ น การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(5) ยุทธศาสตร์ ดา้ น การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
(6) ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 12
แผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 เป็ นแผนพัฒ นาประเทศในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ซึ่ งแปลง
ยุทธศาสตร์ ชาติ ร ะยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579) สู่ ก ารปฏิ บัติ อย่างเป็ นรู ปธรรม ดังนั้น ทิ ศทางการพัฒ นา ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงมุ่งเตรี ยมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็ น ประเทศที่
พัฒนาแล้ว มีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ วิสัยทัศน์และ
เป้ าหมายอนาคตประเทศไทยในปี 2579 ซึ่งกาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เป็ นกรอบ ที่แผนพัฒนาฯ 12
มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้ าหมายการพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา 5 ปี ต่อจากนี้ ไปพิจารณาจากการ
ประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒ นาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและ จุดอ่อนของประเทศ
และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้าน ต่าง ๆ บรรลุผลได้ใน
ระยะเวลา 5 ปี แรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่อง
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ภายใต้แ ผนพัฒ นาฯ ฉบับ ต่ อ ๆ ไป ดังนั้ น การพัฒ นาประเทศในระยะแผนพัฒ นาฯ ฉบับ ที่ 12 จึ ง ก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็ นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริ ยธรรม มีระเบียบวินยั ค่านิยมที่ดี มี
จิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็ น คนเก่งที่มีทกั ษะความรู ้
ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
1.2 เพื่อ ให้ค นไทยมีค วามมั่น คงทางเศรษฐกิ จ และสังคม ได้รั บ ความเป็ นธรรมในการเข้าถึ ง
ทรัพยากรและบริ การทางสังคมที่มีคุณภาพ ผูด้ อ้ ยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ เข้มแข็ง
พึ่งพาตนเองได้
1.3 เพื่อให้เศรษฐกิจ เข้มแข็ง แข่งขัน ได้ มีเสถียรภาพ และมีความยัง่ ยืน สร้างความเข้มแข็งของ
ฐานการผลิต และบริ ก ารเดิ มและขยายฐานใหม่โดยการใช้น วัต กรรมที่ เข้มข้น มากขึ้ น สร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมัน่ คงทางพลังงาน อาหาร และน้ า
1.4 เพื่อรัก ษาและฟื้ นฟูทรั พยากรธรรมชาติ และคุ ณภาพสิ่ งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุ น การ
เติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
1.5 เพื่อให้การบริ หารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่ งใส ทันสมัย และมีการทางานเชิงบูรณา
การของภาคีการพัฒนา
1.6 เพื่อให้มีก ารกระจายความเจริ ญ ไปสู่ ภู มิภ าค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรั บการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริ การเดิมและขยายฐานการผลิตและบริ การใหม่
1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ อนุ
ภู มิภ าค ภู มิภ าค และนานาชาติ ได้อย่างสมบู ร ณ์ และมีป ระสิ ทธิ ภ าพ รวมทั้งให้ป ระเทศไทยมีบ ทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริ การ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่ วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค
และโลก
2. เป้ าหมายรวม
เพื่อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ดงั กล่าว ได้กาหนดเป้าหมายร่ วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ประกอบด้วย
2.1 คนไทยมีคุณลักษณะเป็ นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินยั มีทศั นคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน ที่
ดีของสังคม มีความเป็ นพลเมืองตื่นรู ้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู ้เท่าทันสถานการณ์ มีความ รับผิดชอบ
และทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริ ญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี ชีวิตที่พอเพียง และ
มีความเป็ นไทย
2.2 ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิ จฐานรากมีค วามเข้มแข็ ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริ การทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทัว่ ถึง
และเป็ นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 15
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2.3 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน บริ การ
และดิจิทลั มีผปู ้ ระกอบการรุ่ นใหม่และเป็ นสังคมผูป้ ระกอบการ ผูป้ ระกอบการขนาดกลางและขนาด เล็กที่เข้มแข็ง
สามารถใช้น วัต กรรมและเทคโนโลยีดิ จิ ทัลในการสร้ างสรรค์คุ ณ ค่ าสิ น ค้าและบริ ก าร มี ระบบการ ผลิต และ
ให้บริ การจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิต
และบริ ก ารฐานความรู ้ ชั้น สู งใหม่ๆ ที่เป็ นมิต รกับสิ่ งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริ การสู่ภูมิภาคเพื่อ ลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอตั ราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อ
ปี และมีปัจจัย สนับสนุ น อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจยั และพัฒนา ที่เอื้อต่อการขยายตัวของ
ภาคการผลิต และบริ การ
2.4 ทุ น ทางธรรมชาติ และคุ ณ ภาพสิ่ งแวดล้อ มสามารถสนับ สนุ น การเติ บ โตที่ เป็ นมิ ต รกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมัน่ คงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพิม่ พื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพื้นที่ ประเทศเพื่อ
รักษาความสมดุลของระบบนิ เวศ ลดการปล่อยก๊าซเรื อนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ งไม่น้อย กว่าร้อยละ 7
ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณี ปกติ มีปริ มาณหรื อสัดส่ วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ การจัดการอย่างถูก
หลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยูใ่ น เกณฑ์มาตรฐาน
2.5 มีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลัก ษณ์ ดี และเพิ่ม
ความเชื่ อมัน่ ของนานาชาติ ต่ อประเทศไทย ความขัด แย้งทางอุด มการณ์ และความคิ ด ในสังคมลดลง ปั ญ หา
อาชญากรรมลดลง ปริ มาณความสู ญเสี ยจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ งสินค้าและค้ามนุ ษย์ลดลง มี ความ
พร้อมที่ ปกป้ องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่ ว มในการ กาหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็ นหุน้ ส่วนการ พัฒนาที่สาคัญ
ในอนุ ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่ งออกของ ไทยในอนุ ภูมิภาค
ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
2.6 มีร ะบบบริ หารจัด การภาครัฐที่ มีป ระสิ ท ธิภ าพ ทัน สมัย โปร่ งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อานาจและมีส่วนร่ วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริ การซึ่งภาคเอกชนดาเนินการแทนได้ดีกว่า ลดลง
เพิ่มการใช้ระบบดิจิตลั ในการให้บริ การ ปั ญหาคอร์ รัปชัน่ ลดลง และการบริ หารจัดการขององค์กร ปกครองส่ วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิ ทธิภาพภาครัฐที่จดั ทาโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและ อันดับความ
ยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีข้ ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษี
กว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน่ ดีข้ ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู ้ ความสามารถและปรับตัวได้ทนั
กับยุคดิจิทลั เพิ่มขึ้น
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริ มสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความเป็ นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้ อย่างยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยัง่ ยืน
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริ มสร้างความมัน่ คงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา ประเทศสู่ความมัง่ คัง่ และยัง่ ยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริ หารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริ ต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และ นวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่ วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แผนพัฒนาภาค เป็ นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่ วนร่ วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัด
ทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุ นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ ใช้เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนา
จังหวัดและแผนพัฒ นากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค จัดทาโดยสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
(สศช.) มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยประกอบไปด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์
การพัฒ นาภาคกลาง ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาภาคใต้ ซึ่ งเทศเทศบาลต าบลบ้ า นเหลื่ อ มนั้ นตั้ งอยู่ ภ าค
ตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ การจัด ท าแผนพัฒ นาท้อ งถิ่ น สี่ ปี ของเทศบาลมี ค วามสั ม พัน ธ์ก ับ แผนพัฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร การท่องเที่ยว การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดี
ทั้งร่ างกาย จิตใจและสติปัญ ญา รอบรู ้ เท่าทัน การเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความ
มัน่ คงด้านอาหาร แก้ไขปั ญ หาความยากจน หนี้ สิน และการออมของครัวเรื อน มีสัมมาอาชีพที่มนั่ คง สามารถ
พึ่ งพาตนเองและดู แลครอบครั ว ได้อ ย่างอบอุ่น ฟื้ นฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมให้ส มบู ร ณ์ ซึ่ ง
แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีรายละเอียดสรุ ปย่อ ดังนี้
กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาค
ตามพระราชบัญญัติระเบี ยบบริ หารราชการแผ่น ดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 53/2
บัญญัติให้จงั หวัดและกลุ่มจังหวัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สานักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จดั ทากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยดึ กระบวนการมีส่วนร่ วมของ
ทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็ นกรอบแนวทาง
ในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
1. แนวคิดและหลักการ
1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็ นธรรมและ มี
ภูมิคุม้ กันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กบั กับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยดึ คน ผลประโยชน์ของประชาชน ภูมิสงั คม ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา ยึดหลักการมีส่วนร่ วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้สังคมสมานฉันท์และอยู่
เย็นเป็ นสุขร่ วมกัน

72

1.2 หลักการ มุ่งสร้างความเชื่ อมโยงกับแผนระดับชาติ ต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริ หารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสงั คมของพื้นที่ โดย
(1) กาหนดรู ปแบบการพัฒนาเชิงพื้นที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน
(2) กาหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่
ภายใต้กระแสโลกาภิวฒั น์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา สภาพแวดล้อมภายนอกเป็ นปัจจัยสาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศ เป็ นผลให้จาเป็ นต้องเตรี ยมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสม การพัฒนาที่สมดุล
ดังนั้นจึงกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของประเทศ ดังนี้
2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็ นฐาน
การพัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรู ปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาค โดยเฉพาะ
2.1.1 พัฒ นาพื้น ที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวัน ออก – ตะวันตก (East West Economic
Corridor) เช่น พื้นที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร แนวสะพานเศรษฐกิจพื้นที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุ รี พื้น ที่เศรษฐกิจ ระนอง-ชุ มพร-บางสะพาน แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่ -สุ
ราษฎร์ธานี -นครศรี ธรรมราช และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา
2.1.2 พัฒ นาพื้น ที่ เชื่ อมโยงทางเศรษฐกิ จ ตามแนวเหนื อ -ใต้ (North South Economic Corridor)
ได้แก่ แนวเศรษฐกิ จ เชี ยงของ-เชี ยงราย-พิษ ณุ โลก-นครสวรรค์ -จังหวัด ปริ มณฑล แนวเศรษฐกิ จ หนองคายอุด รธานี -ขอนแก่ น -นครราชสี มา-จังหวัด ปริ มณฑล พื้ น ที่ แ หลมฉบัง -ชลบุ รี -ฉะเชิ งเทรา-สระแก้ว -บุ รี รั มย์มุกดาหาร
2.2 พัฒ นาบริ การพื้น ฐานของชุมชนเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้น
พื้นที่ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน
2.3 พัฒ นาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่ งเพื่ อสนับสนุ นการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่ งขัน เชิ งพื้ น ที่ เช่ น การพัฒ นาระบบรถราง เพิ่มประสิ ทธิ ภ าพการขนส่ งทางน้ า และเพิ่ มประสิ ท ธิภ าพการ
เชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมบริ เวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น
2.4 สร้างความมัน่ คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยงั่ ยืน
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3.1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
(1) เพิ่ มศัก ยภาพการแข่ งขัน ด้านเศรษฐกิ จ โดยการยกมาตรฐานและประสิ ทธิ ภ าพการผลิ ต
การเกษตร การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบริ การและการท่องเที่ยว การตั้ง
องค์กรร่ วมภาครัฐและเอกชนระดับพื้นที่เพื่อส่งเสริ มอานวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริ มความ
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน
(2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพื่อพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีท้งั ร่ างกาย จิตใจและสติปัญญา รอบรู ้ เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลง สามารถดารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ
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(3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพื่อสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร แก้ไขปั ญหา
ความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรื อน มีสมั มาอาชีพที่มนั่ คง สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้
อย่างอบอุ่น
(4) ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่ งอนุ รักษ์และฟื้ นฟูพ้ืนที่ป่าไม้ให้
ได้ 15.9 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 25 ของพื้นที่ภาค ป้ องกันการรุ กพื้นที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน
ฟื้ นฟูดิน ยับยั้งการแพร่ กระจายดินเค็ม และเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริ มทาเกษตรอินทรี ย ์
3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด
(1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลาภู
และเลย) เน้นการฟื้ นฟูระบบนิ เวศน์เพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการ
ส่งเสริ มการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน
(2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร
เน้นให้ความสาคัญกับความร่ วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร
ส่งเสริ มพื้นที่ชลประทาน การทาปศุสตั ว์โดยเฉพาะโคเนื้อ
(3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น กาฬสิ น ธุ์ มหาสารคาม
และร้อยเอ็ด เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองรองรับการเป็ นศูนย์กลางการค้าบริ การ และการลงทุนของ
ภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การทาการเกษตรก้าวหน้า การเตรี ยมการรองรับ
อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กบั การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
(4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสี มา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ การเตรี ยมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol)
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพิ่ม และพัฒนาเส้นทาง
(5) กลุ่มภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรี สะเกษ ยโสธร และ
อานาจเจริ ญ มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริ หารจัดการเพื่อแก้ไขปั ญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า การ
สร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น
3.3 โครงการที่สาคัญ (Flagship Project)
(1) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรี ยใ์ นทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก
(2) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็ นประตูสู่อินโดจีน
(3) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม
(4) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน
(5) โครงการยกมาตรฐานการเรี ยนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล
(6) โครงการเกษตรยัง่ ยืนเพื่อชุมชนเข้มแข็ง
(7) โครงการฟื้ นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพื่อการผลิตที่ยงั่ ยืน
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนื อตอนกลาง (กาฬสิ นธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด)
(พ.ศ. 2557 - 2560) กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริ การ
การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล
เป้ าประสงค์
1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน
2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรู ปพืชเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยัง่ ยืน
4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้า การแปรรู ปพืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริ มการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
1.4 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
การวิเคราะห์ ศักยภาพการพัฒนาขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น
 จุดแข็ง (Strengths)
1. เป็ นองค์ก รที่สามารถกาหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ได้อย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกับปั ญ หา
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่
2. มีบุคลากรที่มีความรู ้ความสามารถตรงสายงาน มีเครื่ องมือ และอุปกรณ์สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานอย่าง
เพียงพอ
3. เป็ นหน่ วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดสามารถแก้ไขปั ญหา ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างเหมาะสมและรวดเร็ ว
4. ขอนแก่นเป็ นเมืองศูนย์กลางการค้า การลงทุนและการคมนาคมขนส่งของภูมิภาคและอนุภาคอินโดจีน
5. ขอนแก่นเป็ นเมืองศูนย์กลางการศึกษาของภูมิภาค มีสถานบันศึกษาครอบคลุมทุกระดับตั้งแต่ระดับก่อน
วัยเรี ยน ระดับอาชีวศึกษา และระดับอุดมศึกษา ตลอดจนเป็ นศูนย์กลางด้านการกีฬา
6. มีโรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ที่ทนั สมัย พร้อมให้บริ การด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน
7. เป็ นแหล่งผลิตผ้าไหมมัดหมี่ ผ้าฝ้าย ที่มีคุณภาพและเป็ นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น
8. เป็ นที่ ต้ งั ของส่ ว นราชการทั้งส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภ าค และสถานบัน การเงิ น องค์ก รธุ ร กิ จ ที่ พ ร้ อ ม
ให้บริ การคาแนะนาและสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเพียงพอ
9. มีเอกลักษณ์เฉพาะด้าน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ศาสนโบราณสถาน แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่
โดดเด่น สามารถพัฒนาเพื่อสร้างรายได้ดา้ นการท่องเที่ยวแก่ชุมชน
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10. เป็ นศูนย์กลางการประชุมสัมมนาของหน่วยงานต่างๆมีโรงแรมที่ทนั สมัย ได้มาตรฐาน และศูนย์ประชุม
ขนาดใหญ่รองรับการจัดประชุมระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ
 จุดอ่อน (Weakness)
1. ท้องถิ่นมีงบประมาณไม่เพียงพอกับการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในท้องถิ่นตามภารกิจ
2. บุคลากรของท้องถิ่นมีนอ้ ย ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะขาดบุคลากรเชี่ยวชาญของท้องถิ่นขนาดเล็ก
3. การบริ หารงบประมาณยังไม่สามารถกระจายการพัฒนาท้องถิ่นได้ครอบคลุมในทุกด้าน
4. ท้องถิน่ ยังมีขอ้ จากัดและไม่สามารถแก้ไขปั ญหาด้านโครงสร้างพื้นฐานในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้ท้งั หมด
และโครงสร้างพื้นฐานบางส่วนไม่ได้อยูใ่ นความรับผิดชอบ
5. การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการทาลายสิ่งแวดล้อมในเขตเมืองและชุมชนเพิ่มมากขึ้นก่อให้เกิดปั ญหา
มลภาวะต่อสุขภาพของประชาชน
6. มีก ารเคลื่อนย้ายแรงงานสู่ เขตเมือง ทาให้ข าดแคลนแรงงานภาคการเกษตร และมีผูส้ ู งอายุและเด็ กใน
หมู่บา้ น/ชุมชนมาก
7. ผลผลิตภาคการเกษตรขาดคุณภาพ มีผลผลิตต่อไร่ ต่า และขนาดกลไกการต่อรองด้านการตลาด
8. เยาวชนไม่เห็นความสาคัญของการศึกษาและคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มีทกั ษะชีวิตไม่เหมาะสม ขาดการ
ปลูกฝังและสืบสานอนุรักษ์วฒั นธรรมที่เหมาะสม
9. การทางานยังขาดการประสานความร่ วมมือและไม่เชื่อมโยงบูรณาการระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
อย่างมีประสิทธิภาพ
 โอกาส (Opportunity)
1. นโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริ มการกระจายอานาจการปกครองสู่ ทอ้ งถิ่น โดยสร้างดุลยภาพระหว่าง
การกากับดูแลและความเป็ นอิสระของท้องถิ่นในการบริ หารจัดการงบประมาณและบุคลากรของท้องถิ่น
2. นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการจัดบริ การสาธารณะของท้องถิ่น
เพิ่มขึ้น
3. ท้องถิ่นที่มีความพร้อมสามารถสนับสนุ นการจัดการศึกษาขึ้นพื้นฐานได้ดี มีการพัฒนาหักสู ตรท้องถิ่น
และพัฒนาผูเ้ รี ยนได้สอคล้องบริ บทพื้นที่
4. นโยบายรัฐบาลในการเพิ่มประสิ ทธิภาพการบริ หารจัดการผลิตภัณฑ์ OTOP ให้แต่ละชุมชนสามารถใช้
ทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่นพัฒนาสินค้าชุมชนสู่ระดับสากล
5. ท้องถิ่นมีแหล่งท่องเที่ยวที่มีศกั ยภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนได้ดี
6. กรอบยุทธศาสตร์ การพัฒ นาภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อ สนับสนุ น ให้พฒ
ั นาจังหวัด ขอนแก่น เป็ นเมือง
ศูนย์กลางของภูมิภาคในด้านเศรษฐกิจ การคมนาคม และการบริ การ
7. ความต้องการพืชพลังงาน สิ นค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มของประชาชนแต่การ
ผลิตพืชอาหารลดลงด้วยข้อจากัดด้านพื้นที่ จะทาให้เกษตรกรในจังหวัดขอนแก่นมีความมัน่ คงและรายได้
เพิ่มขึ้น
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 ภัยคุกคาม (Threats)
1. ขอนแก่นประสบปั ญหาภัยธรรมชาติตามฤดูกาล เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม และปัญหาสิ่ งแวดล้อมและความ
เสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
2. การไหลบ่าของวัฒนธรรมตะวันตกสู่ กลุ่มวัยรุ่ นผ่านสื่อต่างๆโดยเฉพาะอินเตอร์ เน็ต ทาให้มีปัญหาสังคม
เช่น ติดเกมส์ เล่นการพนัน ยาเสพติดและมีพฤติกรรมการบริ โภคที่เปลี่ยนแปลงไป ส่ งผลต่อสุขอนามัย
เช่น โรคอ้วน ความดัน โรคหัวใจ
3. ปัญหาโลกร้อน ทาให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ส่งผลกระทบต่อการดารงชีพ และการประกอบอาชีพ
ด้านเกษตรกรรมที่ตอ้ งพึ่งพาธรรมชาติ
4. โรคอุบัติใหม่ร้ายแรง เช่น โรคไข้หวัด 2009 H1N1 โรคไข้หวัด นก โรคไข้เลือดออกสายพันธุ์ใหม่
คุกคามสุขภาวะของประชาชน
5. การเพิ่มของประชากรแฝงที่เข้ามาอาศัยในชุมชนเมือง และการขยายตัวของเมือง ทาให้เกิดปั ญหาสังคม
เพิ่มขี้น
6. ระเบี ยบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับภารกิจถ่ายโอนไม่สามารถดาเนิ น การได้ต ามระเบี ยบกฎหมายก าหนด
ส่งผลต่อการดาเนินงานตามภารกิจถ่ายโอน
7. การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและภาวะเศรษฐกิจโลก ราคาน้ ามันและความผันผวนของสินค้า
 วิสัยทัศน์ (Vision)
“ขอนแก่นเมืองน่ าอยู่ ชุมชนเข้ มแข็ง เป็ นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจ
ของภาคตะวันเฉียงเหนือ”
พันธกิจ (Mission)
1. เสริ มสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็ นเมืองที่น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทกั ษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริ ยธรรม
3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรี ยนรู ้
4. สร้ างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริ การ และการ
ท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริ การสาธารณะ และเครื อข่ายการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
6. บริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยัง่ ยืน
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวของ
ชุมชนที่เป็ นเอกลักษณ์ทอ้ งถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง
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ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่
ยุทธศาสตร์ที่

4 การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยัง่ ยืน
6 การเสริ มสร้างสุขภาวะ
7 การสร้างเสริ มทุนทางสังคมให้เข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขัน ภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริ หารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
ประเด็นยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ 33 แนวทางการพัฒนาดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคนและสังคม ประกอบด้ วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมืองและชนบท อย่างทัว่ ถึง และเป็ นระบบ
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื อข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้มี
ประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
1.3 พัฒนา ส่งเสริ ม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน แบบมีส่วนร่ วม
1.4 ส่งเสริ ม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็ นระบบครบวงจร
1.5 สร้างวินยั ประชาชน และความร่ วมมือในการดูแลความเป็ นระเบียบชุมชน การจราจรและการ
ลดอุบตั ิเหตุ
ยุทธศาสตร์ ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้ างพืน้ ฐาน ประกอบด้วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนา โครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและให้ทวั่ ถึง
2.2 พัฒนาระบบการให้บริ การขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนาในด้านต่างๆอย่างสมดุล
2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุ งภูมิทศั น์ที่สวยงามเหมาะสม
2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษาความสะอาดของ
ครอบครัวชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาดทางระบาย การกาจัดของเสีย)
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้ วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
3.1 ส่งเสริ มและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้ผเู ้ รี ยน
ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
3.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับประชาชนทุกเพศวัยอย่างทัว่ ถึง
และมีคุณภาพ
3.3 พัฒนา ส่งเสริ ม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็ นเลิศ และมุ่งสู่กีฬามืออาชีพและการ
กีฬา/นันทนาการเพื่อออกกาลังกาย
3.4 ส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาประกอบอาชีพ/ทักษะฝี มือที่เหมาะสมตรงศักยภาพของประชาชน
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3.5 ส่งเสริ มและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
3.6 เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใช้ทกั ษะชีวติ ที่ดีเห็นคุณค่าตนเอง
และสังคม
3.7 ส่งเสริ มกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนในการเป็ น
ผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้ วย
แนวทางการพัฒนา 7 แนวทาง ดังนี้
4.1 บริ หารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการและยัง่ ยืน
4.2 อนุรักษ์ ฟื้ นฟู และเพิม่ พื้นที่ป่า ป่ าชุมชน และป่ าต้นน้ าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4.3 พัฒนาฟื้ นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดินและการบริ หารจัดการน้ าอย่างเป็ นระบบ และมีประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมีส่วนร่ วม
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.6 ส่งเสริ มการใช้พลังงานทางเลือก
4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม/สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท.ตามศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรยัง่ ยืน ประกอบด้ วย 5 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
5.1 พัฒนาส่งเสริ มการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
5.3 ยกระดับคุณ ภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุ นการเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อ
ภาวะสุขภาพ
5.4 สนับสนุนการพัฒนารู ปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นที่
5.5 ส่งเสริ มการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และ ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ ที่ 6 การเสริมสร้ างสุ ขภาวะ ประกอบด้ วยแนวทางพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบบริ การด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมในระดับปฐมภูมิ
6.2 พัฒนาระบบบริ การทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียม
6.3 สนับสนุ นการฟื้ นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยงกับการ
ดูแลสุขภาพ
6.4 สนับสนุ นการปฏิบตั ิงานของอาสาสมัครสาธารณสุ ขมูลฐาน (อสม.) และพัฒนารู ปแบบการบริ การ
ประชาชน
6.5 เฝ้าระวัง ป้ องกัน โรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่ และการแพร่ ระบาดในพื้น ที่ และพัฒนาระบบการส่ งต่อ
ร่ วมกับหน่วยบริ การที่มีคุณภาพ
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ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การสร้ างเสริมทุนทางสังคมให้เข้ มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่ งขันภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้ วยแนวทางการพัฒนา 5 แนวทาง ดังนี้
1.1 เสริ มสร้างค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและเยาวชน
1.2 อนุรักษ์ สืบสานทานุบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
1.3 พัฒนาและส่งเสริ มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
1.4 พัฒนา ส่งเสริ ม การพาณิ ชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว
1.5 ส่ งเสริ ม สนับ สนุ น กระบวนการเรี ยนรู ้ และการน าหลัก ปรัช ญาเศรษฐกิ จ พอเพียงไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้ วยแนวทางการพัฒนา 5
แนวทาง ดังนี้
8.1 ส่งเสริ มการกระจายอานาจให้แก่ภาคประชาชน
8.2 ส่ งเสริ ม สนับสนุ นและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและวัตกรรมใหม่ในการปฏิบตั ิงานและ
บริ การประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิม่ ขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.4 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและการสร้างเครื อข่ายของภาคประชาชน
8.5 พัฒ นาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่ งใส ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการประเมิน ผล
กระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ หลักของคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.)
คณะรักษาความสงบแห่ งชาติ หรื อ คสช. National Council for Peace and Order (NCPO) เป็ นคณะผูย้ ึด
อานาจการปกครอง โดยรั ฐประหารยึดอานาจการปกครองเมื่อวัน ที่ 22 พฤษภาคม 2557 มีพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชา เป็ นหัวหน้าคณะ
ยุทธศาสตร์ ของ คสช. มีท้งั หมด 9 ด้ าน ดังนี้
ยุทธศาสตร์ ที่ 1 ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเป็ นธรรมในสังคม
1.1 การสร้างความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย และเสริ มสร้างขีดความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง
1.2 การจัดบริ การทางสังคมให้ทุกคนตามสิ ทธิข้ นั พื้นฐาน และเน้นการสร้างภูมิคุม้ กันระดับปั จเจกและ
สร้างการมีส่วนร่ วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ
1.3 การเสริ มสร้างพลังให้กบั ทุก ภาคส่ วนสามารถเพิ่มทางเลือกการดาเนิ นชี วิตในสังคมและสร้างการมี
ส่วนร่ วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี
1.4 การเสริ มสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าร่ วมและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม
และเสริ มสร้างการบริ หารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่ งใส และมีระบบการตรวจสอบและการรับผิดชอบ
ที่รัดกุม
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ยุทธศาสตร์ ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาคนสู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยัง่ ยืน
2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม
2.2 การพัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุม้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง
2.3 การส่งเสริ มการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็ นองค์รวม
2.4 การส่งเสริ มการเรี ยนรู ้ตลอดชีวิต
2.5 การเสริ มสร้างความเข้มแข็งของสถานบันทางสังคม
ยุทธศาสตร์ ที่ 3 ยุทธศาสตร์ สร้ างความเข้ มแข็งภาคการเกษตรความมัน่ คงของอาหาร และพลังงาน
3.1 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็ นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและยัง่ ยืน
3.2 การเพิม่ ประสิทธิภาพและศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
3.3 การสร้างมูลค่าเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต
3.4 การสร้างความมัน่ คงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร
3.5 การสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรื อนและชุมชน
3.6 การสร้างความมัน่ คงด้านพลังงานชีว ภาพเพื่อสนับสนุ น การพัฒ นาประเทศและความเข้มแข็งภาค
เกษตรกร
3.7 การปรับระบบบริ หารจัดการภาครัฐเพื่อเสริ มสร้างความมัน่ คงด้านอาหารและพลังงาน
ยุทธศาสตร์ ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การปรับโครงสร้ างเศรษฐกิจสู่ การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยัง่ ยืน
4.1 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยัง่ ยืน
4.2 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
4.3 การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็ นธรรม
4.4 การบริ หารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 ยุทธศาสตร์ การสร้ างความเชื่ อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม
5.1 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่ วมมือในอนุภูมิภาค
5.2 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.3 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
5.4 การเข้าร่ วมเป็ นภาคีความร่ วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์ เป็ น
ทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลกการสร้างความเป็ นหุน้ ส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริ มแรงงานไทยในต่างประเทศ
5.5 การมีส่วนร่ วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันจากการก่อการร้ายและ
อาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบตั ิ และการแพร่ ระบาดของโรคภัย
5.6 การพัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ภายใต้กรอบความร่ วมมือในอนุภูมิภาค
ต่างๆ
5.7 การพัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับอนุภูมิภาค
5.8 การสร้างความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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5.9 การเข้าร่ วมเป็ นภาคีความร่ วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคภายใต้บทบาทที่สร้างสรรค์
เป็ นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
2. ยุทธศาสตร์ ขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
วิสัยทัศน์การพัฒนา
“ ในปี พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่ วนตาบลโนนอุดม เป็ นองค์กรที่มกี ารบริหารอย่างมีประสิทธิผล
บริการที่มคี ุณภาพ รวดเร็วทันสมัย ส่ งเสริมการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ดารงตนตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้ วยผู้บริหาร และบุคลากรที่มคี วามรู้ ความสามารถเพื่อประโยชน์ สุขของประชาชน ก้าวสู่ ประชาคม
อาเซียน ”
Mission ( พันธกิจ )
1. ส่งเสริ มการบริ หารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์
2. พัฒนาระบบการบริ หารด้วยเทคโนโลยี
3. ส่งเสริ มการอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
4. พัฒนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เหมาะสมกับการพัฒนาท้องถิ่น
5. พัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างเป็ นระบบอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
6. ส่งเสริ มและพัฒนาบุคลากรทุกระดับและประชาชนอย่างเป็ นระบบอย่างทัว่ ถึงและต่อเนื่อง
เพื่อเข้าสู่สงั คมเศรษฐกิจอาเซียน ( AEC )
Objective ( วัตถุประสงค์ )
1. เพื่อให้องค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดมมีการบริ หารที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
2. เพื่อให้มีระบบบริ การที่ทนั สมัย
3. เพื่อให้มีระบบเทคโนโลยีในงานขององค์การบริ การส่วนตาบลโนนอุดม
4. เพื่อส่งเสริ มการอนุรักษ์วฒั นธรรมประเพณี
5. เพื่อนาแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น
6. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับการเพิ่มพูนความรู ้ ทักษะ และทัศนคติในการปฏิบตั ิงานขององค์การ
บริ หารส่วนตาบลโนนอุดม
7. เพื่อให้บุคลากรทุกระดับและประชาชน ได้รับการเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถ ในการดารงชีพของ
สังคมเศรษฐกิจอาเซียนให้จงได้
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ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพคน
และสังคม ประกอบด้วย 4
แนวทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน ประกอบด้วย
4 แนว
ทางการพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษา
และศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 6
แนวทางการพัฒนา ดังนี้

แนวทางการพัฒนา
1.1 พัฒนาระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่าง
ทัว่ ถึง และเป็ นระบบ
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครื อข่ายการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ในท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
1.3 พัฒนา ส่งเสริ มและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยแบบมีส่วนร่ วม
1.4 ส่งเสริ ม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่าง
เป็ นระบบครบวงจร
1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่ วมมือในการดูแลความเป็ นระเบียบ จราจร
และการลดอุบตั ิเหตุ
2.1 พัฒ นา โครงสร้างพื้น ฐานเส้นทางคมนาคมขนส่ งให้ได้มาตรฐานและให้
ทัว่ ถึง
2.2 พัฒนาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.3 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุ งภูมิทศั น์ที่สวยงามเหมาะสม
2.4 สนับสนุ น ชุมชน ผูป้ ระกอบการในการพัฒนาระบบสุ ข าภิบาล และรั กษา
ความสะอาดของครอบครัวชุมชน
3.1 พัฒ นาคุณ ภาพการศึกษาพื้นฐาน และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบอย่างทัว่ ถึงและมีคุณภาพ
3.2 พัฒนา ส่ งเสริ ม และสนับสนุ น การกีฬาสู่ ความเป็ นเลิศ และการกี ฬาเพื่อ
ออกกาลังกาย
3.3 ส่ งเสริ ม สนับสนุ น และพัฒนาประกอบอาชีพ/ทักษะฝี มือ ที่เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน
3.4 ส่งเสริ มและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
3.5 เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใช้ทกั ษะ
ชีวิตที่ดีเห็นคุณค่าตนเองและสังคม
3.6 ส่ งเสริ มกระบวนการพัฒ นาประชาธิปไตยในท้องถิ่น และยกระดับทัก ษะ
ประชาชนในการเป็ นผูน้ าการเปลี่ยนแปลง
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ยุท ธศาสตร์ ที่ 4 การบริ หารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อ
การพัฒ นาอย่างยัง่ ยืน ประกอบด้ว ยแนว
ทางการพัฒนา 6 แนวทาง ดังนี้

4.1 บริ หารจัด การ อนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟูทรั พ ยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมแบบ
บูรณาการและยัง่ ยืน
4.2 อนุ รักษ์ ฟื้ นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่ าชุมชน และป่ าต้นน้ าลาธารให้เกิดความ
อุดมสมบูรณ์
4.3 พัฒ นาฟื้ นฟูแหล่งน้ า แหล่งน้ าใต้ดิ น และการบริ หารจัด การน้ าอย่างเป็ น
ระบบ และมีประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่ วม
4.4 เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้ าเสีย
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.6 ส่งเสริ มการใช้พลังงานทางเลือก
ยุทธศาสตร์ ที่ 5 การพัฒ นาการเกษตร 5.1 พัฒนาส่งเสริ มการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยัง่ ยื น ประกอบด้ ว ย 5 แนวทางการ 5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
พัฒนา ดังนี้
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุ น
การเกษตรอินทรี ย ์ เพื่อภาวะสุขภาพ
5.4 สนับ สนุ น การพัฒ นารู ป แบบการการถ่ ายทอดเทคโนโลยีก ารเกษตรที่
เหมาะสมและนวัตกรรมในพื้นที่
5.5 ส่ งเสริ มการพัฒนาแหล่งเรี ยนรู ้ และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้อง
กับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริ มสร้างสุข
ภาวะ ประกอบด้วยแนวทางพัฒนา
5 แนวทาง ดังนี้

6.1 พัฒนาระบบบริ การด้านสาธารณสุ ขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึง
เท่าเทียม
6.2 พัฒนาระบบบริ การทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทัว่ ถึง
เท่าเทียม
6.3 สนั บ สนุ น การฟื้ นฟู ก ารแพทย์แ ผนไทยและแพทย์ท างเลื อ กตามความ
เหมาะสมและเชื่อมโยงกับการดูแลสุขภาพ
6.4 สนับสนุ น การปฏิบัติ งานของอาสาสมัค รสาธารณสุ ข มูลฐาน (อสม) และ
พัฒนารู ปแบบการบริ การประชาชน
6.5 เฝ้าระวัง ป้ องกัน โรคติดต่อ โรคอุบตั ิใหม่ และการแพร่ ระบาดในพื้นที่ และ
พัฒนาระบบการส่งต่อร่ วมกับหน่วยบริ การที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 7 การสร้างเสริ มทุนทาง
สังคมให้เข้ม แข็ ง และพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วยแนวทาง
การพัฒนา

7.1 เสริ มสร้างค่านิยม คุณธรรม จริ ยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดี
งามแก่เด็กและเยาวชน
7.2 อนุรักษ์ สืบสานทานุบารุ งศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่
7.3 พัฒนาและส่งเสริ มเครื อข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขัน
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5 แนวทาง ดังนี้

ได้
7.4 พัฒนาส่งเสริ ม การพาณิ ชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว
7.5 ส่งเสริ ม สนับสนุนกระบวนการเรี ยนรู ้ และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปใช้ในการประกอบอาชีพ

ยุทธศาสตร์ ที่ 8 การพัฒนาการบริ หาร
ภ าค รั ฐ ภ าย ใต้ ห ลั ก ธ ร ร ม าภิ บ า ล
ประกอบ ด้ ว ยแน วท างการพั ฒ นา 5
แนวทาง ดังนี้

8.1 ส่ง เสริ มการกระจายอานาจให้แก่ภาคประชาชน
8.2 ส่งเสริ ม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ใหม่ในการปฏิบตั ิงานและบริ การประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.4 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมและการสร้างเครื อข่ายของภาคประชาชน
8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่ งใสส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมในการประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น

3. การวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาท้ องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์ กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ ของอบต.โนนอุดม
3.1.1 ผลการวิเคราะห์ ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้ องถิ่นตาม
ประเด็นการพัฒนาท้ องถิ่น
ด้ านการศึกษา กีฬา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมปิ ัญญาท้ องถิ่น
ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
- ปัญหาด้านการจัดเรี ยนการสอนไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเ้ รี ยนเท่าที่ควร
-สถานที่ในการออกกาลังกาย เช่น ลานกีฬา อุปกรณ์กีฬาแต่ละชนิด มีไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนใน
พื้นที่
- ศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิน่ ขาดการสืบสาน ส่งเสริ ม อนุรักษ์
พื้นที่เป้ าหมาย/กลุ่มเป้ าหมาย
ประชาชนทั้งหมดในเขตพื้นที่อบต.โนนอุดม
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
- จัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ที่ให้เด็กและเยาวชนและประชาชนโดยทัว่ ไปได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกล
ยาเสพติด เช่น การส่งเสริ มด้านการกีฬา การจัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆอย่างต่อเนื่อง
- ก่อสร้างสถานที่ออกกาลังกาย ลานกีฬาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในเขต อบต.
- การจัดเรี ยนการสอนของอบต.โนนอดุมได้รับการพัฒนาระบบการศึกษาให้มีความพร้อม มีคุณภาพในทุกๆด้าน
- ประเพณี ทอ้ งถิ่นมีการปฏิบตั ิสืบทอดต่อ ๆ กันจนถึงรุ่ นลูกรุ่ นหลาน
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ด้ านโครงสร้ างพื้นฐาน
ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
- ถนนไม่ได้มาตรฐาน เมื่อมีการบรรทุกของหนักหรื อเกิดน้ าท่วม ถนนจะเป็ นหลุมเป็ นบ่อทาให้การสัญจรไปมาไม่
สะดวก
- พื้นที่ในเขต อบต.บางพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่ม ช่วงฤดูฝนจะเกิดน้ าท่วม
- ระบบไฟฟ้า บริ เวณทางสัญจรบางแห่งไม่มีไฟฟ้าสาธารณะ หรื อมีแต่เกิดการชารุ ดทาให้อาจเป็ นอันตรายต่อชีวิต
และทรัพย์สินของราษฎร์ผใู ้ ช้เส้นทาง
- ระบบประปา ยังไม่ครอบคลุมในทุกพื้นที่ น้ าประปายังมีความสะอาดไม่เพียงพอสาหรับการอุปโภคบริ โภค
พื้นที่เป้ าหมาย/กลุ่มเป้ าหมาย
พื้นที่ในเขตอบต.โนนอุดมและพื้นที่ใกล้เคียงจากการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคม
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
- ถนนทุ ก สายในเขตอบต.โนนอุด มได้รับการก่อสร้างยกระดับถนน ขยายท่ อระบายน้ าเพื่อให้น้ าไหลสะดวก
ป้ องกัน ปั ญ หาน้ าท่ ว ม สามารถด าเนิ น การก่ อสร้ างถนน คสล. หรื อลาดยางได้ทุก สาย ซึ่ งจะทาให้ไม่ ต ้องท า
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หิ นคลุก ให้สิ้นเปลืองงบประมาณหรื อซ้ าซ้อนกับหน่ วยงานอื่นอีกและมีการขยาย
ถนนบางสายเพื่อรองรับการเจริ ญเติบโตของชุมชน- ประสานหน่ วยงานที่รับผิดชอบ คือ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคใน
การดูแลให้ความช่วยเหลือโดยของบประมาณจากไฟฟ้าให้การสนับสนุ นในการซ่อมแซม ขยายเขตจาหน่ายไฟฟ้า
ให้ทวั่ ถึง
- ขอให้หน่ วยงานในสังกัดกรมทรัพยากรน้ าและสานักงานทรัพยากรน้ าบาดาลช่วยเหลือในการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าประปาทุกแห่งในเขตพื้นที่ และขยายเขตประปาให้ราษฎรมีน้ าประปาใช้ครอบคลุมทุกพื้นที่
ด้ านการพัฒนาสังคม สวัสดิการ การสาธารณสุ ข และการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
- ประชาชนขาดความรู ้ความเข้าใจในด้านสาธารณสุข และการดูแลตัวเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัย
ต่าง ๆ
- เครื่ องมือหรื ออุปกรณ์สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่เพียงพอ
พื้นที่เป้ าหมาย/กลุ่มเป้ าหมาย
- ประชาชนทั้งหมดในเขตอบต.โนนอุดม
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
- ประชาชนมีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ
- ประสานกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู ้แก่ประชาชนในด้านสาธารณสุ ข และการดูแล
สุขภาพของตนเองและครอบครัวให้ห่างไกลจากโรคภัยต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
- มีอุปกรณ์ข้นั พื้นฐานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพียงพอ
- จัดอบรมทบทวนการปฏิบตั ิงานในการช่วยเหลือผูป้ ระสบภัยอย่างต่อเนื่อง
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ด้ านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
- ขาดการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู ้คุณค่าและให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- ประชาชนยังขาดความตระหนักถึงความสาคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พื้นที่เป้ าหมาย/กลุ่มเป้ าหมาย
- ประชาชนทั้งหมดในเขตอบต.โนนอุดม
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
- ส่งเสริ มให้ประชาชนอนุรักษ์ ฟื้ นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม โดยจัดให้มีการอบรมและร่ วมกิจกรรม
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว ลดปัญหาทางสิ่งแวดล้อม
ด้ านการบริหารจัดการบ้ านเมืองที่ดี
ขอบข่ ายและปริมาณของปัญหา
- เครื่ องมือเครื่ องใช้ในการปฏิบตั ิราชการ เพื่อรองรับความเจริ ญเติบโตขององค์กร อานวยความสะดวก
แก่ประชาชนยังไม่เพียงพอ
- บุคลากรยังขาดความรู ้ความเข้าใจในระเบียบข้อกฎหมายต่างๆ ในการปฏิบตั ิราชการ ทาให้ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบตั ิราชการลดลง
พื้นที่เป้ าหมาย/กลุ่มเป้ าหมาย
พื้นที่ในเขตอบต.โนนอุดม
การคาดการณ์แนวโน้ มในอนาคต
- อบต.โนนอุด มมี ว สั ดุ อุป กรณ์ ในการปฏิ บัติ งานอย่างเพียงพอ และมีค วามทัน สมัยทางเทคโนโลยี สามารถ
ให้บริ การประชาชนด้วยความรวดเร็ วและมีประสิทธิภาพสูงสุด
- บุคลากรเพิ่มประสิทธิภาพตนเองปรับเปลี่ยนการปฏิบตั ิราชการให้มีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึ้นยึดหลักธรรมมาภิบาล
ในการปฏิบตั ิราชการ
3.1.2 ผลการวิเคราะห์ ผงั เมืองรวมหรื อผังเมืองเฉพาะเพื่อกาหนดแนวทางการพัฒนา
ทางกายภาพในมิตพิ ื้นที่
ตาบลโนนอุดมมีลาน้ าเชิญซึ่งเป็ นแม่น้ าสายหลักของตาบลโนนอุดม ควรเน้นการพัฒนาการปลูกข้าวและ
การเลี้ยงปศุสตั ว์ พัฒนาเกษตรยัง่ ยืนเพื่อผลิตสินค้าและการเกษตรเชิงคุณภาพ
3.1.3 ผลการวิเคราะห์ ศั ก ยภาพเพื่ อ ประเมิน สถานภาพการพัฒ นาในปั จจุบัน และโอกาสการพัฒ นาใน
อนาคตของท้ องถิ่น
จุดแข็ง(Strengths)
1. มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา 4 แห่ง
2. มีพ้นื ที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะเป็ นแหล่งปลูกพืชเศรษฐกิจหลายชนิดได้แก่ ข้าว ถัว่ เขียว ถัว่ เหลือง
3. มีสถานบริ การทางด้านสาธารณสุขพร้อม
4. มีบุคลากรหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีประสิทธิภาพ
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5. ประชาชนเป็ นญาติพนี่ อ้ งกันทั้งตาบล มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่พอจะพัฒนาให้มีชื่อเสียง อ่างเก็บ
น้ าหนองผือ
6. มีกลุ่มทาข้าวเกรี ยบ เป็ นผลิตภัณฑ์มีคุณภาพ
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ขาดการจัดการด้านการตลาดเกี่ยวกับพืชผลทางการเกษตร
2. ประชาชนบางส่วนไม่มีที่อยูอ่ าศัยและที่ทากินเป็ นของตนเอง
3. ที่ดินขาดเอกสารสิทธิ์
4. เยาวชนและผูด้ อ้ ยโอกาสไม่ได้รับการพัฒนา ดูแลใส่ใจอย่างทัว่ ถึง
5. น้ าเพื่อการอุปโภค/ บริ โภคไม่เพียงพอ
6. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
7. พื้นที่ราบลุ่มและพื้นที่ทางการเกษตรเกิดน้ าท่วมขัง ทาให้การสัญจรไปมาค่อนข้างลาบาก และพืชผล
ทางการเกษตรเสียหาย
8. ร่ องระบายน้ าในหมู่บา้ นยังไม่ได้มาตรฐาน
9. ระบบสารสนเทศยังไม่ทวั่ ถึงและไม่มีประสิทธิภาพ
10. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน สะพานได้รับการพัฒนาไม่ทวั่ ถึง
11. ขาดการส่งเสริ มสนับสนุนการจัดการด้านการศึกษา
12. ปัญหาการทุจริ ต ฉ้อราษฎร์บงั หลวงยังมีอยูใ่ นระบบราชการ
13. ปัญหาด้านการรักษาความสงบเรี ยบร้อยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
14. ประชาชนขาดวินยั ด้านจราจร
15. ประชาชนยังลุ่มหลงในอบายมุข
โอกาส(Opportunities)
1. ในเขตตาบลโนนอุดมมีโรงงานเย็บผ้าทาให้เศรษฐกิจของตาบลดีข้ ึน
2. มีการส่งเสริ มนโยบายต่าง ๆ ของรัฐบาล ได้แก่ โครงการสามสิบบาทรักษาทุกโรค โครงการพักหนี้
เกษตรกร พัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก โครงการเกษตรปลอดสารพิษ เป็ นต้น
3. ประชาชนให้ความสนใจด้านสุขภาพ และการออกกาลังกาย
อุปสรรค(Threats)
1. ประชาชนมีหนี้สิน
2. ปัญหาภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม ภัยแล้ง)
3. ขาดการส่งเสริ มด้านเทคโนโลยี
4. ขาดทุนทรัพย์ในการลงทุนประกอบอาชีพ
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกีย่ วข้ อง
1.การวิเคราะห์ ข้อมูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อม
วิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นที่ที่ผา่ นมา และ
คาดการณ์ผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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วิเคราะห์ สถานการณ์ทางสังคม
สังคมตาบลโนนอุดม เป็ นสังคมที่ เป็ นญาติพี่น้องทั้งตาบล เป็ นสังคมเกษตรกรรม และเนื่ องจากความ
เจริ ญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและประชาชนหันมาสนใจสร้างเสริ มสุ ขภาพทาให้อายุเฉลี่ยเพิ่มสู งขึ้นจึงมีแนวโน้ม
เข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุในขณะเดียวกันมีปัญหาเรื่ องยาเสพติดและการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร ก็มีแนวโน้มสู งขึ้นจึง
ต้องเร่ งเสริ มสร้างสุขภาพ และภูมิตา้ นทานทางสังคมหันมาพัฒนาคนเป็ นศูนย์กลาง
วิเคราะห์ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจของตาบลโนนอุดมขึ้นอยู่กบั ภาคเกษตรซึ่งรายได้หลักมาจากอ้อย,ข้าว และถัว่ เหลือง ตามลาดับ
ภาวะเศรษฐกิจของตาบลในระยะ 3 ปี มีแนวโน้มดีข้ ึนเนื่ องจากนโยบายภาครัฐเช่นโครงการรับจานาข้าว และ
ราคาอ้อยจากที่คณะกรรมการอ้อยและน้ าตาลกาหนด ที่สูงพอสมควรประกอบกับพื้นที่ตาบลโนนอุดมสามารถปลูก
อ้อยได้ผลดีมากมีความหวาน (C.C.S) สู งทาให้ได้ราคาที่ สูง เมื่อผลผลิตดีราคาเป็ นที่พอใจ แต่ก็มีภาระค่าใช้จ่าย
โดยเฉพาะค่าแรงงาน(จากนโยบายรัฐบาล) ที่สูงขึ้นด้วย ฉะนั้น เกษตรกรต้องพัฒนาตัวเองและนาเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้ในการเกษตร เช่น ต้องจ้างเครื่ องจักรในการปลูกและตัดอ้อยจะประหยัดกว่าใช้แรงงานคน การเกี่ยวและนวด
ข้าว ก็ตอ้ งจ่ายค่าจ้างรถเกี่ยวนวดข้าว เนื่องจากลดต้นทุน คาดว่าในระยะ 3 ปี ภาวะเศรษฐกิจของตาบลโนนอุดม
จะดี ข้ ึ น ทั้งนี้ เนื่ องจากได้ก่ อสร้ างสถานี สู บน้ าด้ว ยพลังไฟฟ้ าบ้านโคกสู ง ท าให้เกษตรกรสามารถใช้น้ าเพื่ อ
การเกษตรได้ทวั่ ถึงและมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างมากแต่ตอ้ งยึดแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการพึ่งตนเองเป็ น
หลัก
วิเคราะห์ สถานการณ์ทางเทคโนโลยี
เนื่ องจากสถานการณ์ ของโลก และประเทศไทยมีภ ารพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ ว ซึ่งตาบลโนน
อุดม ก็ตอ้ งได้รับผลในทางบวกจากการพัฒนาเทคโนโลยีเช่น ระบบการสื่ อสาร อินเตอร์ เน็ ต ซึ่งองค์การบริ หาร
ส่วนตาบลโนนอุดมก็มีบริ การอินเตอร์เน็ตฟรี ประชาชนสามารถเข้ามารับบริ การในการติดต่อสื่อสาร สืบคันข้อมูล
หลัก การติด ต่ อกับส่ ว นราชการต่าง ๆ เช่ น การยื่น ชาระหนี้ การสื่ อสารระบบออนไลน์ต่ าง ๆ กับลูก หลานที่ อยู่
ต่างจังหวัดหรื อต่างประเทศ การเข้าดูเทคโนโลยีการผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ เช่น การปลูกอ้อยให้ได้ผลผลิต 13
ตัน/ไร่ เป็ นต้น แต่ในทางกลับกัน เทคโนโลยีดา้ นอินเตอร์ เน็ตก็ มีโทษเช่นเดียวกัน จะเห็นว่าเด็กมีแนวโน้มติด
เกมส์เพิ่มมากขึ้น ทาให้ไม่ต้งั ใจเรี ยนหรื อช่วยงานผูป้ กครองตามที่ควรจะเป็ น ด้านเทคโนโลยีการเกษตร เช่นการนา
เครื่ องจักรมาใช้ในการเกษตรมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นทาให้เกษตรกร ลดต้นทุนลงมาก แนวโน้มความเจริ ญทางด้าน
เทคโนโลยีต่าง ๆ มีผลในทางบวกมากกว่าทางลบจึงควรให้ประชาชนมีความรู ้และเข้าถึงเทคโนโลยีง่ายขึ้น และ
นามาใช้ให้เกิดประโยชน์
วิเคราะห์ สถานการณ์ สภาพแวดล้อม
ในเขตตาบลโนนอุดม กล่าวคือ ยังมีการเผาป่ า เผาซังข้าวมีการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช และศัตรู พืชเพิ่ม
มากขึ้น มีการใช้ปุ๋ยเคมีมากขึ้น เพื่อเป็ นการรั กษาสภาพแวดล้อมให้ปลอดภัยและไม่เป็ นมลภาวะเพิ่มขึ้น ต้อง
อนุ รักษ์ป่าชุมชนให้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มมากขึ้ นโดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดมร่ วมกับโรงเรี ยนและ
ผูน้ าชุ มชนทุ ก ชุมชนต้องสร้างจิต สานึ ก อนุ รัก ษ์ ป่าชุ มชนเพิ่มมากขึ้น และให้ความรู ้ เกษตรกรในการใช้เกษตร
ธรรมชาติ ลดการใช้สารเคมีและยึดแนวทางทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียง

89

จากสถานการณ์ทางสังคม เศรษฐกิจเทคโนโลยี สภาพแวดล้อมในพื้นที่ตาบลโนนอุดมที่ผา่ นมาถือว่ามี
ปั ญหาบ้าง แต่ ถา้ องค์ก ารบริ หารส่ ว นต าบล ร่ วมมือกับส่ วนราชการและชุ มชนมามองอนาคตร่ ว มกัน โดยใช้
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างสมบูรณ์และทัว่ ถึงแล้วมัน่ ใจว่าจะทาให้ชาวตาบลโนนอุดม กินดีอยูด่ ีมี
ความสุขมากยิง่ ขึ้น
2. การวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงในระดับภูมภิ าค ประเทศ และต่างประเทศในเรื่ องที่ส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่ วนตาบล
ระดับ ภู มิภาค ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อยึดอาชี พเกษตรเป็ นหลักซึ่ ง ถือว่าเป็ นปั จ จัยสาคัญที่ สุด ของ
การเกษตรระดับภู มิภาคแต่ ภาวะโลกร้อนหรื อการลดลงของทรัพยากรป่ าไม้ทาให้ ภาคตะวัน ออกเฉี ยงเหนื อมี
แนวโน้มประสบภัยแล้งรุ นแรง และยาวนานขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบทางลบโดยตรง ต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของ
ตาบลโนนอุดม การเพิ่มแหล่งน้ าหรื อการบริ หารจัดการน้ าจึงเป็ นเรื่ องที่สาคัญที่สุดของตาบลโนนอุดม
ระดับประเทศ เนื่ องจากประเทศไทยเราตั้งเป้ าหมายเป็ นครัวของโลก ซึ่งตาบลโนนอุดมเป็ นแหล่ง ส่ ง
ผลิตอ้อย,ข้าวและถัว่ เหลืองที่สาคัญแต่เนื่ องจากการรับเทคโนโลยีที่เข้ามาอย่างรวดเร็ วประกอบกับการขึ้นค่าแรง
ของรัฐบาลก็อาจส่ งผลกระทบทาให้เกษตรกรรายย่อยอาจลาบากมากขึ้นในการทาการเกษตรและสถานการณ์ของ
ประเทศไทยยังมีความแตกต่างทางความคิดทางการเมืองก็ส่งผลให้มีความแตกแยกในระดับตาบล และหมู่บา้ นซึ่ง
ส่งผลทางลบในการพัฒนา รัฐบาลควรเร่ งสร้างความปรองดองที่แท้จริ งให้เกิดขึ้นในระดับชาติแต่อย่างไรก็แล้วแต่
คนไทยยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริ ยส์ ูงมากขึ้นเป็ นจุดแข็งของประเทศไทย
ระดับต่ างประเทศ ในปี 2561 จะเกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (The ASEAN Economic Community
ACE) ซึ่งส่ งผลกระทบโดยตรงต่อประเทศไทยและท้องถิ่นเนื่องจากการเข้ามาของแรงงานต่างชาติ หรื อการเข้ามา
ทาธุรกิจต่าง ๆ ของสมาชิกอาเซียน ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อประเทศไทยและท้องถิ่นดังนี้
ด้ านการเมือง ความมัน่ คง
ด้ านบวก มีการเสริ มสร้างสันติภาพ การระงับข้อพิพาทการเสริ มสร้างความเป็ นประชาธิปไตยและสิ ทธิ
มนุษยชน การควบคุมและการตรวจสอบการดาเนินงานของภาครัฐจะเข้มข้นยิง่ ขึ้น
ความท้ าทาย อาจมีปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การค้ามนุษย์ ค้าอาวุธ ค้ายาเสพติดการลักลอบเข้าเมืองผิด
กฎหมาย ช่องว่างทางการพัฒนาอาจนามาซึ่งความขัดแย้งทางสังคม
ด้ านเศรษฐกิจ
ด้ วนบวก การค้าการลงทุ น ในภู มิภ าค มีค วามรวดเร็ ว มากขึ้ น เพราะการลดภาษีและข้อจากัด ทางการค้า
ผูบ้ ริ โภคมากขึ้นทางเลือกในการผลิตและการบริ โภคมากขึ้น
ความท้ าทาย ธุ ร กิ จ มี ธุ ร กิ จ การแข่ งขัน ต่ า เช่ น ธุ ร กิ จ ขนาดเล็ก หรื อขนาดกลาง (SME) อาจสู ญ เสี ย
ความสามารถในการแข่ งขัน ไปอย่างสิ้ นเชิง ภาคการผลิต ที่จะกระทบด้านลบอย่างรุ่ นแรงคือยางพารา มะพร้ าว
กาแฟ ปาล์มน้ ามัน ส่ วนภาคที่จะได้ผลประโยชน์ได้แก่สินค่าอุตสาหกรรมยานยนต์ และอิเลคทรอนิ กส์ อาหาร
สาเร็ จรู ป เสื้อผ้าสาเร็ จรู ป วัสดุก่อสร้าง สินค้าอุปโภคบริ โภค การเคลื่อนย้ายแรงงานฝี มือ
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ด้ านสังคม
ด้ านบวก การสร้างเอกลัก ษณ์และความรู ้สึกร่ วมของประชาชนชาวอาเซีย นก่อให้เกิดความเข้มแข็งใน
ภูมิภาค การช่วยเหลือกันเมื่อมีภยั พิบตั ิ
ความท้ าทาย การคุม้ ครองแรงงานต่างด้าวอาจเกิดปัญหาทางด้านสังคมและสาธารณสุข จากการเคลื่อนย้าย
แรงงานและนักท่องเที่ยวโดยเสรี เช่น โรคระบาดความขัด แย้งทางสั งคมและเชื้อชาติ และอาชญากรรมข้ามชาติ
ต่าง ๆ
ซึ่งองค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดม ยังเป็ นองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น หน่ วยหนึ่ งในประเทศไทยซึ่ง
เป็ นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต้องปรับตัวในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ) ดังนี้
1.การพัฒ นาโครงสร้ างพื้ น ฐานและการสร้ างหรื อ ซ่ อมโครงข่ ายคมนาคมไฟฟ้ า ประปา ซึ่ งอาจต้อ ง
ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยหากเกินกาลังขององค์การบริ หารส่วนตาบลโนนอุดมทั้งนี้เพื่อ ให้การกระจาย
สิ้นค้าการเคลื่อนย้ายแรงงานและการสัญจรไปมาเป็ นโครงข่ายและสะดวกรวดเร็ วยิง่ ขึ้น
2.การพัฒ นาและส่ งเสริ มเศรษฐกิจ ในระดับชุ มชน ต้องหัน มาทบทวนและดูแ ลช่ ว ยเหลือกลุ่มผลิตใน
ท้องถิ่น เช่นการส่ งเสริ มอาชีพที่ ประชาชนถนัดทั้งอาชีพหลัก และอาชีพเสริ มเปิ ดวิสัยทัศน์ในกระบวนการผลิต
สมัยใหม่เพื่อยกระดับการผลิตให้เป็ นมาตรฐานสากล
3.การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ต้องดูแลอย่างเป็ นระบบโดยเน้นการมีส่วนร่ วม ของ
ประชาชนเพื่อสร้างความรักความหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่ าชุมชน
4.การพัฒนาคุณภาพชีวิต ต้องเน้นการพัฒนาคน จัดบริ การสาธารณะให้ได้ตามมาตรฐานกาหนดในแต่ละ
งานต้องจัดสวัสดิการสังคมสาหรับเด็กกลุ่มเสี่ยง และกลุ่มด้อยโอกาสอย่างมีคุณภาพและทัว่ ถึงการดูแลสุขภาพของ
คนในท้องถิ่น ให้ดารงชีวิตมีความปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
5.การรักษาความสงบเรี ยบร้อย อาจเพิ่มบทบาทในการเฝ้าระวังปั ญหาอาชญากรรมต่าง ๆ ที่อาจ เข้ามาใน
ท้องถิ่น อาจจัดทาฐานข้อมูลเกี่ยวกับแรงงานอพยพรวมถึงกาหนดกติกาของชุมชนให้ทุกคนอยูร่ วมกันได้ภายใต้
แนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมัน่ คง
6.ด้านการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารี ตประเพณี ตอ้ งพัฒนามาตรฐานด้านการศึกษา ส่ งเสริ มการเรี ยน
ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี ส่งเสริ มการเรี ยนรู ้วฒ
ั นธรรมและจารี ตประเพณี ของ
ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน การศึกษาดูงานการเรี ยนรู ้วฒั นธรรมของเพื่อนบ้านต่าง ๆ
7.การเพิม่ ภารกิจในการให้บริ การแก่ประชาสมาชิกอาเซียนในการติดต่อเรื่ องต่าง ๆ หรื อคอยอานวยความ
สะดวกการสื่อสารเป็ นไปอย่างเข้าใจตรงกัน ซึ่งจากมีส่วนงานด้านวิเทศน์สมั พันธ์คอยบริ การประชาชนจาก
ประเทศอื่นที่มาติดต่อราชการ
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3.3 ความเชื่ อมโยงยุทธศาสตร์ การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
โครงสร้ างความเชื่ อมโยงแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์การบริหารส่ วนตาบลโนนอุดม พ.ศ. 2561-2564
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ของจังหวัด
ขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
เศรษฐกิจให้มี
ความมัน่ คงและมี
ความสามารถ
ทางการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ขององค์กร
ปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
ในเขต
จังหวัด
ขอนแก่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนา
เมืองและ
ชุมชน

ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
องค์การ
บริหารส่ วน
ตาบลโนน
อุดม

ยุทธศาสตร์ ที่
1
การพัฒนา
คุณภาพคน
และสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ ที่
2
การพัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนา
อย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การเสริ มสร้าง
ความมัน่ คงและ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพ
พลเมือง

ยุทธศาสตร์ที่ 4
การบริ หาร
จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการ
เกษตรอย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 3
การพัฒนา
การศึกษาและ
ศักยภาพ
พลเมือง

ยุทธศาสตร์ ที่ 4
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ ที่ 5
การพัฒนาการ
เกษตรอย่าง
ยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การเพิม่ ศักยภาพ
ของเมืองเพื่อ
เชื่อมโยงโอกาส
จากกลุ่มประเทศ
อนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การเสริ มสร้าง
สุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ ที่ 6
การเสริ มสร้าง
สุขภาวะ

ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาการ
บริ หารภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 7
การเสริ มสร้างทุน
ทางสังคมให้
เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน
เพื่อการแข่งขัน
ภายใต้หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

ยุทธศาสตร์ ที่ 7
การเสริ มสร้างทุน
ทางสังคมให้
เข้มแข็งและพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนเพื่อ
การแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาการ
บริ หารภาครัฐ
ภายใต้หลักธรร
มาภิบาล

ยุทธศาสตร์ ที่ 8
การพัฒนาการ
บริ หารภาครัฐ
ภายใต้หลักธรร
มาภิ บาล
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3.4 แผนผังยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาขององค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม
Strategic Map
วิสัยทัศน์

“ในปี พ.ศ.2562 องค์การบริ หารส่ วนตาบลโนนอุดม เป็ นองค์กรที่มีการบริ หารอย่างมีประสิ ทธิผลบริ การที่มีคุณภาพ
รวดเร็ วทันสมัย ส่ งเสริ มการอนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณี ดารงตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยผูบ้ ริ หาร
และบุคลากรที่มีความรู ้ ความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน”

ยุทธศาสตร์

1. การพัฒนา
คุณภาพคนและ
สังคม

2. การพัฒนา

โครงสร้าง
พื้นฐาน

3.การพัฒนา

4.การบริ หาร

การศึกษาและ
ศักยภาพ
พลเมือง

จัดการ
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง
ยัง่ ยืน

5.การ
พัฒนาการ
เกษตรอย่าง
ยัง่ ยืน

6.การ
เสริ มสร้างสุข
ภาวะ

7.การเสริมสร้าง
ทุนทางสังคมให้
เข้มแข็งและ
พัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนเพือ่ การ
แข่งขันภายใต้
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

8.การพัฒนาการ
บริ หารภาครัฐ
ภายใต้หลัก
ธรรมาภิ บาล

เป้ าประสงค์
1. การ
คมนาคม
ขนส่งมีความ
สะดวก
รวดเร็ว

2. จัดหาแหล่ง
น้าให้เพียงพอ
ต่อความ
ต้องการ

3. ยกระดับ
คุณภาพชีวิต
ให้แก่
ประชาชน
ทุกระดับ

4. ประชาชน
มีสุขภาพ
พลานามัยดี
ทุกระดับ

5. ประชาชน

6. อนุรักษ์

ทุกระดับ
ได้รับ
การศึกษา
ทัว่ ถึง

ทรัพยากรธร
รมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม
อย่างยัง่ ยืน

7.ประชาชน
มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน

8.ประชาชน
ได้รับระบบ
สาธารณู ป
โภคอย่าง
เพียงพอและ
มีประสิ ทธิ
ภาพ

9.มีการ
บริ หาร
จัดการ
องค์กรที่ดี

