
   

 

 

ส่วนท่ี 2 
 
 

 
1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี   

  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โดย
มุ่งเน้นเพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  และยั่งยืน  โดยแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของ
ประเทศไทยก าลังอยู่ระหว่างการการเสนอร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติต่อที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการด าเนินการปรับปรุงร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติตามมิติที่ประชุมคณะกรรมกรรจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  โดยร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580)  สรุปย่อได้  
ดังนี้ 
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ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



   

 

 

 

1.2 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้วิสัยทัศน์ดังกล่าว
จะต้องสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยู่อย่างม่ันคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหารความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกัน  ด้าน
ความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเกื้อกูล
ประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

1.3 ยุทธศาสตร์ชาติ 
ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้น  จ าเป็นจะต้องมี

การวางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว  และก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้
ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว  เพ่ือถ่ายทอดแนวทางการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่องและมีการบูรณาการ และสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทย
ร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการขับเคลื่อนการพัฒนา
เพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”หรือคติพจน์ประจ าชาติ “มั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน” เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว คนไทยมีความสุข อยู่
ดี กินด ีสังคมมีความมั่นคงเสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ 20 
ปีต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และ  (6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมีสาระส าคัญของ
แต่ละยุทธศาสตร์ สรุปได ้ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 1.1 ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 1.2  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 1.3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 1.  
 1.4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม 
 ระหว่างประเทศ 
 1.5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           2.1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          2.2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น          
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 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
 

 3.1 คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21 
      3.2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      4.1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ 
          4.2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามา  

 เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      4.3 เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด        

 การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
       5.1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้   

  อย่างยั่งยืน มีสมดุล  
     5.2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ  

 จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 5.3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล   ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  

 5.4 ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 2.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง   

 ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 2.2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง  
 2.3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

                    2.4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 

1.4 กลไกการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาประเทศเพ่ือให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ  ใช้เป็น

แนวทางในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนเฉพาะด้านต่างๆ เช่น ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ แผนปฏิบัติการในระดับ
กระทรวงและในระดับพ้ืนที่ ให้มีความสอดคล้องกันตามห้วงเวลานอกจากนี้ยุทธศาสตร์ชาติจะใช้เป็นกรอบในการ
จัดสรรงบประมาณและทรัพยากรอ่ืนๆ ของประเทศ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างมีเอกภาพให้บรรลุเปูาหมาย โดย
จะต้องอาศัยการประสานความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ภายใต้ระบบประชารัฐ คือ ความร่วมมือของภาครัฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชนและประชาสังคม ทั้งนี้ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจะได้มีการก าหนดเกี่ยวกับ
บทบาทของยุทธศาสตร์ชาติและแนวทางในการน ายุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติ  เพ่ือที่ส่วนราชการและหน่วยงาน
ต่างๆ จะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและบูรณาการ 

1.5 ปัจจัยความส าเร็จของยุทธศาสตร์ชาติ 
1.5.1 สาระของยุทธศาสตร์ชาติ ก าหนดวิสัยทัศน์ระยะยาวที่ชัดเจน มีการก าหนดเปูาหมายและภาพใน

อนาคตของประเทศท่ีชัดเจนและเป็นที่เข้าใจ รับรู้ และยอมรับเป็นเจ้าของร่วมกันสามารถถ่ายทอดเปูาหมายของ 
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ยุทธศาสตร์ชาติ สู่เปูาหมายเฉพาะด้านต่างๆ ตามระยะเวลาเป็นช่วงๆ ของหน่วยงานปฏิบัติได้ และมีการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่สามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ 

1.5.2 ระบบและกฎหมาย มีกฎหมายรองรับ มีกลไกเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และแผนในระดับต่างๆ เพ่ือให้ส่วนราชการนายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติ รวมทั้งกรอบกฎหมายด้านการจัดสรร
งบประมาณ ให้สามารถระดมทรัพยากรเพ่ือผลักดันขับเคลื่อนการดาเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างมีบูรณาการ  
และกรอบกฎหมายที่จะก าหนดให้การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติมีความต่อเนื่อง  รวมทั้งมีระบบการติดตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นระบบในทุกระดับ 

1.5.3 กลไกสู่การปฏิบัติ มีกลไกที่สอดรับ/สอดคล้องตั้งแต่ระดับการจัดทายุทธศาสตร์ การน าไปสู่การปฏิบัติ 
และการติดตามประเมินผล รวมทั้งมีกลไกในการก ากับดูแล บริหารจัดการและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและหน่วยงานปฏิบัติจะต้องมีความเข้าใจ สามารถก าหนดแผนงานโครงการให้สอดคล้องกับ
เปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 

 
 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2561-2564) 
       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1.1 เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

1.2 เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี 21 
1.3 เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
1.4 เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
2.1 เพ่ือขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุด  
2.2 เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
2.3 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิมรายได้ต่อ
หัว     
3.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  

                     3.1 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.1. เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน      การ

คลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนท่ีมีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการ แข่งขัน ของ
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
3.2.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ 

 สินค้าและบริการ  
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3.2.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ การ
บริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเพ่ือให้
ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  
3.2.3 เ พ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 

 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
3.2.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่อุตสาหกรรมแห่ง อนาคตที่
ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ บนฐานของ
ความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
3.2.5 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่  เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
ฐานบริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน  3.2.6 
เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้  ส นั บ ส นุ น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   
3.2.7 เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การ

 แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   
3.2.8 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ สนับสนุน 

 บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  
      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  4.1 รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
  4.2 สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี  
  ประสิทธิภาพ  
  4.3 บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  4.4 พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก  
  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  5.1 เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน 
  ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  5.2 เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร  
  จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย  
  คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  5.3 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา  
  ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  5.4 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความม่ันคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
  สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  1.1 เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  1.2 เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน 
  ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  1.3 เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
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  1.4 เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย  
  ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน 2 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  1.1 เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี 
  กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
                     สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
  ให้แก่ประชาชน   
  1.2 เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้  
  พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  1.3 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง  
  ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง 
  พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ 
  ผู้ใช้บริการ  
  1.4 เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาทั้งใน 
  เชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา      
  และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  1.5 เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ  
  น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  8.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น 
  ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
   8.2 เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ  
  ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  8.3 เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
  ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  8.4 เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม          
  ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  9.1 เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  9.2 เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  9.3 เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  9.4 เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ  
  การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  10.1 เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ 
  ของแนวระเบียงเศรษฐกิจต่างๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  และสังคมของไทย  
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  10.2 เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น 
  ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  10.3 เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน 
  กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ  
  เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   

ความเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาในระดับโลกร่วมกัน 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

  แผนพัฒนาภาค เป็นแผนที่ที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาค
ขึ้น  เพ่ือสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถ  ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค  จัดท าโดยส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล  ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  โดยประกอบ
ไปด้วย  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
กลาง   ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลวังไม้แดงนั้นตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  การ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเกษตร  การท่องเที่ยว  การค้าการลงทุน การพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและ
สติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ สร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัว
ได้อย่างอบอุ่น  ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์   ซึ่งแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี
รายละเอียดสรุปย่อ  ดังนี้    
 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค 
 ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 53/1 และมาตรา 
53/2 บัญญัติให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้สอดคล้องกับแนวทางการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ส านักงานพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) จึงได้จัดท ากรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคที่ยึดกระบวนการมี ส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนจากทุกจังหวัดทั้ง 4 ภูมิภาคขึ้น  เพื่อสนับสนุนจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
จดัท าแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
1. แนวคิดและหลักการ 
 1.1 ยึดแนวคิดการพัฒนาตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ให้เกิดการพัฒนาที่สมดุล เป็นธรรมและ มี
ภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ ควบคู่กับกับแนวคิด “การ
พัฒนาแบบองค์รวม” ที่ยึด คน  ผลประโยชน์ของประชาชน  ภูมิสังคม  ยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง และ
พัฒนา  ยึดหลักการมีส่วนร่วมของทุกภาคภาคีการพัฒนา และหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือให้สังคมสมานฉันท์และอยู่เย็น
เป็นสุขร่วมกัน 
 1.2  หลักการ มุ่งสร้างความเชื่อมโยงกับแผนระดับชาติต่างๆ นโยบายรัฐบาล แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน เพื่อสร้างโอกาสทางการพัฒนา สอดคล้องกับภูมิสังคมของพ้ืนที่ โดย 

(๑) ก าหนดรูปแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของประเทศและภาค รวมถึงชุมชน 
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(๒) ก าหนดบทบาทและยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคให้สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพ้ืนที่ 
2. ทิศทางการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
 ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นปัจจัยส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศเป็นผลให้จ าเป็นต้องเตรียมการรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้เหมาะสมการพัฒนาที่สมดุล ดังนั้น
จึงก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่ของประเทศ ดังนี้ 
 2.1 พัฒนาพื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือเป็นฐานการ
พัฒนาด้านอุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวของภูมิภาคโดยเฉพาะ 

  2.1.1 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวตะวันออก – ตะวันตก (East West Economic 
Corridor) เช่น พ้ืนที่เขตเศรษฐกิจแม่สอด-สุโขทัย-พิษณุโลก-ขอนแก่น-มุกดาหาร  แนวสะพานเศรษฐกิจพ้ืนที่อรัญ
ประเทศ-สระแก้ว-ปราจีนบุรี  พ้ืนที่เศรษฐกิจระนอง-ชุมพร-บางสะพาน  แนวสะพานเศรษฐกิจพังงา-กระบี่-สุราษฎร์
ธานี-นครศรีธรรมราช  และแนวสะพานเศรษฐกิจสตูล-สงขลา 

  2.1.2 พัฒนาพ้ืนที่เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจตามแนวเหนือ-ใต้ (North South Economic Corridor) ได้แก่ 
แนวเศรษฐกิจเชียงของ-เชียงราย-พิษณุโลก-นครสวรรค์-จังหวัดปริมณฑล  แนวเศรษฐกิจหนองคาย-อุดรธานี-
ขอนแก่น-นครราชสีมา-จังหวัดปริมณฑล  พื้นที่แหลมฉบัง-ชลบุรี-ฉะเชิงเทรา-สระแก้ว-บุรีรัมย์-มุกดาหาร 
 2.2 พัฒนาบริการพ้ืนฐานของชุมชนเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงระหว่างประเทศ โดยเน้นพ้ืนที่
ชุมชนตามแนวเขตเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก  โดยเฉพาะชุมชนเศรษฐกิจชายแดน  
 2.3 พัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงข่ายคมนาคมขนส่งเพ่ือสนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
เชิงพ้ืนที่ เช่น การพัฒนาระบบรถรางเพ่ิมประสิทธิภาพการขนส่งทางน้ า และเพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงโครงข่าย
การคมนาคมบริเวณจุดตัด เช่น พิษณุโลก และขอนแก่น 
 2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศให้ยั่งยืน 
ได้แก่ พัฒนาแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อการเกษตร พัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองและแหล่งอุตสาหกรรม และการจัดให้มีการ
จัดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 3.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 (1) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิตการเกษตร  การ
พัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  การตั้งองค์กรร่ วมภาครัฐ
และเอกชนระดับพื้นท่ีเพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (2) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 
 (3) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไขปัญหาความยากจน 
หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างอบอุ่น 
 (4) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ 15.9 ล้าน
ไร่ หรือร้อยละ 25 ของพ้ืนที่ภาค  ปูองกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้ง
การแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์ 
 3.2 ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 
 (1) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วยอุดรธานี  หนองคาย  หนองบัวล าภู และเลย) เน้น
การฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตรการส่งเสริมการค้า การ 
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ลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
 (2) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และมุกดาหาร เน้นให้
ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ส่งเสริม
พ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 
 (3) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น  กาฬสินธุ์  มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  
เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ และการลงทุนของภาค การใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
 (4) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  สุรินทร์  มุ่งเน้น
การพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) 
พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่าเพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 
 (5)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธร และอ านาจเจริญ  
มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาดแคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้
จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 
 3.3 โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

(๑) โครงการผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุ่งกุลาร้องไห้เพื่อการส่งออก 
(๒) โครงการพัฒนาเมืองมุกดาหารเป็นประตูสู่อินโดจีน 
(๓) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวอารยธรรมขอม 
(๔) โครงการจัดการผลิตเอทานอลในภาคอีสาน 
(๕) โครงการยกมาตรฐานการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกล 
(๖) โครงการเกษตรยั่งยืนเพ่ือชุมชนเข้มแข็ง 
(๗) โครงการฟื้นฟูลุ่มน้ าชีตอนบนและลุ่มน้ ามูลตอนบนแบบบูรณาการเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน 

 
 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 เพ่ือพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม พลังงานทดแทน พัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ อารยะธรรมและไหม  โดยมีรายละเอียดดังนี้  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

(นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์  สุรินทร์)  ระยะ 4 ปี  พ.ศ. 2558 – 2561 (ฉบับทบทวน) 
ได้จัดท าขึ้นบนพ้ืนฐานการมีส่วนร่วมของการภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน  ทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
องค์กรภาคเอกชน  และภาคประชาชน  สังคมทั้ง  4 จังหวัด  ทุกขั้นตอน  ตั้งแต่การรวบรวมและจัดท าข้อมูลการ
ประเมินศักยภาพของกลุ่มจังหวัด การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์  เปูาประสงค์รวม กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
แผนงานและโครงการจากการท างานร่วมกันของทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1  จึงได้
ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัดในอนาคต  คือ                 

1)  เป็นศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม และพลังงานทดแทนที่ส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
2)  เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอารยธรรมและไหม 
3)  เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic กระจายสินค้าในภูมิภาคและการค้าขายชายแดน 
4)  เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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และได้ปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ “แหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ศูนย์กลางผลิตภัณฑ์ไหม และการท่องเที่ยว
อารยธรรมของ” เป็น “ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวอารยธรรม Logistic และ การค้าชายแดน 
เชื่อมโยงกลุ่มอาเซียน” 
เป้าประสงค์รวม 
 1. เพื่อยกระดับเกษตรอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารตามมาตรฐานสากลสู่ครัวโลก 
 2. เพื่อเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ ด้านการท่องเที่ยวอารยธรรม และไหม เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอาเซียน 
 3. เพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์กลางความเชื่อมโยงระบบ Logistic และการกระจายสินค้าในภูมิภาคและประเทศ
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์  :  ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ 30 ประเด็นหลัก 79 แนวทางการด าเนินการ คือ   
   

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพ่ือหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ    

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 

แนวทางการด าเนินการ    
 
ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 

ประเด็นหลัก  11  แนวทางการด าเนินการ   
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) 

ประกอบด้วย  8 ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  :  การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง  
(Growth & Competitiveness) ประกอบด้วย 9 ประเด็นหลัก 33 แนวทางการด าเนินการ  

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
1. ด้านเกษตร      1.1  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ือผลิตสินค้าเกษตร   

1.2  การพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า 
2.  ด้านอุตสาหกรรม    2.1  แผนที่การใช้ที่ดิน (Zoning)  เพ่ืออุตสาหกรรม   

2.2  ก าหนดและส่งเสริมอุตสาหกรรมในอนาคต (Bio - plastic, etc.)   
2.3  การเพ่ิมขีดความสามารถให้ SME และ OTOP สู่สากล   
2.4  การนาทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทยมาเพ่ิมมูลค่า 

3.  การท่องเที่ยวและ บริการ      3.1  แผนที่การจัดกลุ่มเมืองท่องเที่ยว   
3.2  เพิ่มขีดความสามารถทางการท่องเที่ยวเข้าสู่รายได้  2  ล้านบาทต่อปี   
3.3  ไทยเป็นศูนย์กลาง medical Tourism ของภูมิภาค  

4.  โครงสร้างพื้นฐาน    4.1  การพัฒนาระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพ้ืนฐาน   
4.2  การลงทุนการให้บริการและใช้ประโยชน์ ICT  
4.3  การลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมเชื่อมโยงในภูมิภาค
อาเซียน 
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5.  พลังงาน      5.1  นโยบายการปรับโครงสร้างการใช้และราคาพลังงานที่เหมาะสม   
5.2  การลงทุนเพ่ือความมั่นคงของพลังงานและพลังงานทดแทน   
5.3  การเชื่อมโยงแหล่งพลังงานและผลิตพลังงานทางเลือกในอาเซียน 

6.  การเชื่อมโยงเศรษฐกิจ  
ในภูมิภาค     

6.1  การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า  บริการ และการ
ลงทุนเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากอาเซียน   
6.2  แก้ไข กฎหมาย กฎระเบียบ รองรับประชาคมอาเซียน   
6.3  ขับเคลื่อนการเชื่อมโยงนิคมอุตสาหกรรมทวาย และ Eastern 
seaboard   
6.4  เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบ้าน 

7.  การพัฒนาขีดความ สามารถ
ในการแข่งขัน        

7.1  การปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขัน (100 ดัชนีชี้วัด)    
7.2  การพัฒนาการสร้าง Brand ประเทศไทย เป็น Modern Thailand 

8.  การวิจัยและพัฒนา    
 

8.1  ขับเคลื่อนค่าใช้จ่ายด้าน R & D เป็นร้อยละ  1 ของ GDP  
8.2  Talent Mobility การใช้ประโยชน์จากก าลังคนด้าน S & T  
8.3  การใช้ประโยชน์ Regional Science Parks  
8.4  การขับเคลื่อนข้อริเริ่มกระบี่ตามกรอบความร่วมมืออาเซียน  

9.  การพัฒนาพื้นที่และ เมืองเพ่ือ
เชื่อมโยงโอกาส จากอาเซียน  

9.1  การพัฒนาเมืองหลวง  
9.2  การพัฒนาเมืองเกษตร  
9.3  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม  
9.4  การพัฒนาเมืองท่องเที่ยว  
9.5  การพัฒนาเมืองบริการสุขภาพ  
9.6  การพัฒนาเมืองบริการศึกษานานาชาติ  
9.7  การพัฒนาเมืองชายแดนเพื่อการค้าการลงทน  
9.8  ปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเมืองที่ศักยภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  :  การลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Growth) ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก 20 แนวทางการ
ด าเนินการ    

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
10.  การพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา     

10.1  ปฏิรูปการศึกษา (ครู หลักสูตรเทคโนโลยีการดูแลเด็กก่อนและการใช้ 
ICT ในระบบการศึกษา เช่น แท็บเล็ตและอินเตอร์เน็ตไร้สาย  เป็นต้น)  
10.2  พัฒนาภาคการศึกษารองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

11.  การยกระดับคุณภาพ ชีวิต
และมาตรฐานบริการ สาธารณสุข     

11.1  การจัดระบบบริการ  ก าลังพล และงบประมาณ 
11.2  การพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
11.3  สร้างและพัฒนาความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกอาเซียน
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  

12. การจัดสวัสดิการสังคม และ
การดูแลผู้สูงอายุ เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาส 

12.1  การพัฒนาระบบสวัสดิการ และเพ่ิมศักยภาพและโอกาส ความเท่า
เทียมคุณภาพชีวิต  
12.2  กองทุนสตรี 
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13.  การสร้างโอกาสและ รายได้
แก่วิสาหกิจขนาด กลางและขนาด
ย่อม (SMEs) และเศรษฐกิจชุมชน    

13.1  กองทุนตั้งตัวได้  
13.2  กองทุนหมู่บ้าน  
13.3  โครงการ sml  
13.4  โครงการรับจ าน าสินค้าเกษตร  

14.  แรงงาน  
  

14.1  การพัฒนาทักษะเพ่ือเพ่ิมคุณภาพแรงงาน ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการและพัฒนาทักษะผู้ประกอบการ  
14.2  การจัดการแรงงานต่างด้าว  
14.3  การพัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงานในระบบและนอกระบบตาม
กฎหมายอย่างทั่วถึงพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

15.  ระบบยุติธรรม เพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า   

15.1 การเข้าถึงระบบยุติธรรมของประชาชน 

16.  การต่อต้าน การคอร์รัปชั่น  
สร้างธรรมาภิบาลและ ความโปรง่ใส  

16.1  การรณรงค์และสร้างแนวร่วมในสังคม  
16.2 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลรองรับประชาคมอาเซียน    

  ยุทธศาสตร์ที่  3  :  การเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Growth) ประกอบด้วย  5 ประเด็นหลัก  11  
แนวทางการด าเนินการ   

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
17.  การสร้างองค์ความรู้ เรื่อง
อาเซียน  

17.1  ภาคประชาชน  
17.2  ภาคแรงงานและผู้ประกอบการ  
17.3  บุคลากรภาครัฐ  

18.  การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรม 
เชิงนิเวศ เพ่ือความยั่งยืน     

18.1  พัฒนาตัวอย่างเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ  10 แห่ง เพื่อความยั่งยืน  

19.  การลดการปล่อยก๊าซ เรือน
กระจก (GHG)        

19.1  การประหยัดพลังงาน  
19.2  การปรับกฎระเบียบ (เช่น green building code)  
19.3  ส่งเสริมการด าเนินงาน CSR เพ่ือลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก  

20.  นโยบายการคลัง เพ่ือ
สิ่งแวดล้อม     

20.1  ระบบภาษีสิ่งแวดล้อม  
20.2 การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวในภาครัฐ  

21.  การจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ การ
บริหารจัดการน้ า  

21.1  การปลูกปุา  
21.2  การลงทุนด้านการบริหารจัดการน้ า  
21.3  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอาเซียน 

22.  การเปลี่ยนแปลง สภาวะ
ภูมิอากาศ    

22.1  การปูองกันผลกระทบและปรับตัว (mitigation and adaptation)  
22.2  การปูองกันและบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติ 

ยุทธศาสตร์ที่  4  :  การสร้างความสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการ (Internal Process) ประกอบด้วย  8 
ประเด็นหลัก  15 แนวทางการด าเนินการ 

ประเด็นหลัก แนวทางการด าเนินการ 
23.  กรอบแนวทางและการปฏิรูป
กฎหมาย  

23.1  ปรับกรอบแนวทางระบบกฎหมายของประเทศ  
23.2  เพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากรและองค์กร  
23.3  ปรับปรุงระเบียบ ข้อกฎหมายที่เป็นข้อจ ากัดต่อการพัฒนาประเทศ 
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24.  การปรับโครงสร้าง ระบบ
ราชการ    

24.1  เพ่ิมประสิทธิภาพองค์กรภาครัฐและพัฒนารูปแบบการท างานของ
ภาครัฐ     ด้วยการสร้างความพร้อมในการบริหารการจัดการแบบบูรณาการ  
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  
24.2  ปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น  
24.3  เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนด้วยระบบ e - service 

25.  การพัฒนาก าลังคน ภาครัฐ       25.1  บริหารก าลังคนให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจที่มีในปัจจุบัน 
เตรียมพร้อมส าหรับอนาคต  
25.2  พัฒนาทักษะและศักยภาพของก าลังคนภาครัฐ และเตรียมความ
พร้อมบุคลากรภาครัฐสู่ประชาคมอาเซียน 

26.  การปรับโครงสร้างภาษี 26.1  ปรับโครงสร้างภาษีท้ังระบบให้สนับสนุนการกระจายรายได้เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 

27.  การจัดสรรงบประมาณ  27.1  พัฒนากระบวนการจัดสรรงบประมาณให้สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล 

28.  การพัฒนาสินทรัพย์ราชการ
ที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด     

28.1  ส ารวจสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งาน  
28.2  บริหารจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

29.  การแก้ไขปัญหา ความมั่นคง
จังหวัดชายแดน ภาคใต้ และ
เสริมสร้าง ความมั่นคงในอาเซียน  

29.1  ประสานบูรณาการงานรักษาความสงบและส่งเสริมการพัฒนาในพ้ืน  
3  จังหวัด  ชายแดนภาคใต้  ภายใต้กรอบนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ 
2555 – 2559 
29.2  การเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน  

30.  การปฏิรูปการเมือง       30.1  กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)   
 

 แผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

องค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  แผนพัฒนาท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กับแผนพัฒนาจังหวัดดังกล่าว  โดยมุ่งเน้น
พัฒนาด้านอุตสาหกรรมการเกษตร  อาหาร  พลังงานสะอาด  การค้า  เศรษฐกิจอาเซียน การท่องเที่ยว  สังคม
คุณภาพ  พัฒนาเมืองน่าอยู่  พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ  
ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและความมั่นคงของบ้านเมือง  ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นครราชสีมา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 – 2565)  มีเปูาหมายการพัฒนาจังหวัด(วิสัยทัศน์)  คือ  

เป้าหมายการพัฒนา ( วิสัยทัศน์ )  
          วิสัยทัศน์  จังหวัดนครราชสีมา  ระยะ  5  ปี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 
 
 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด(ประเด็นยุทธศาสตร์)  รวม 5 ประเด็น ดังนี้ 
 1.  การพัฒนาและเพ่ิมขีดความสามรถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 2.  การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
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 3.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 4.  การเสริมสร้างความมั่นคงทุกมิติ  เพ่ือปูองกันสถาบันหลักของชาติ  และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชน 
 5.  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รองรับ Smart City} Mice City และด้านอื่นๆ 
แนวทางการพัฒนา  
ตามประเด็นการพัฒนาที่ 1 : การพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 
 จ านวน  2 แนวทาง คือ 

1.ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
2.ยกระดับการเกษตร และอุตสาหกรรม 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 2 : การลดความเหลื่อมล้ า เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 จ านวน  1 แนวทาง คือ 

1.การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมทุกมิติ 
ตามประเด็นการพัฒนาที่ 3 : บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมให้มีความสมบูรณ์อย่างย่ังยืนตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
จ านวน  3 แนวทาง คือ  
          1. อนุรักษ์ ฟื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2.ยกระดับการพัฒนาจัดตั้งอุทยานธรณีโคราชเป็นอุทยานธรณีโลกยูเนสโก 
3.ใช้พลังงานและพลังงานสะอาดอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 4.: การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติ  เพื่อป้องกันสถาบันหลักของชาติ  และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 จ านวน  4 แนวทาง คือ 

1.ส่งสร้างความมั่นคงเพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ 
2.เป็นศูนย์บริหารการจัดการเครือข่ายการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
3.เสริมสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ 
4.เสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

ตามประเด็นการพัฒนาที่ 5 : การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครฐั รองรับ Smart City} Mice City และ
ด้านอ่ืนๆ 
 จ านวน  1 แนวทาง คือ 

1. เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    ความเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนา แผนงาน ตัวชี้วัดแผนงาน โครงการและกิจกรรมหลัก 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลมีความสัมพันธ์กับยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  โดยมุ่งเน้นพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  ด้าน
การศึกษา  การเกษตร พัฒนาสังคม  ด้านการพัฒนาสาธารณสุข  ด้านการพัฒนาโครงสร้า งพ้ืนฐาน ด้านการ
พัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   โดยปัจจุบันมีรายละเอียดของ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา  ดังนี้ 

1)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ 
1.1)  ประสานและบริหารจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อปี 

2538 เพื่อแก้ไขและปูองกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ 
1.2)  พัฒนาขุดลอก  คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า  สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตร  เพ่ือการ

อุปโภคและบริโภค  รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง 
1.3)  พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 
2)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

2.1)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา 
2.2)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา ครู  นักเรียน  ให้เป็นผู้มีคุณภาพมีทักษะและ

ศักยภาพตามมาตรฐานสากล รองรับประชาคมอาเซียน 
2.3)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 

เป็นเครื่องมือของชุมชนและประชาชนทั่วไป 
2.4) ส่งเสริมให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อม และตระหนักถึงความส าคัญของการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในทุกด้าน  
2.5)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ  นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

3)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเกษตรกร 
3.1)  พัฒนา  ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพ  ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

เกิดพันธุ์พืชใหม่ๆ ที่มีคุณภาพสูงขึ้น โดยขอความร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.2)  ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  ปรับปรุงผลิตผลให้มีคุณภาพ  มี

มาตรฐานสากลโดยการร่วมมือและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 
3.3)  ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายผู้น าด้านการเกษตรอาสาสมัครการเกษตร 
3.4)  ส่งเสริมสนับสนุนการถนอมและแปรรูปสินค้าทางการเกษตร และเพ่ิมช่องทางตลาด 
3.5)  สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  ตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง 
3.6)  ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ  เพ่ือการบริโภคเพ่ือจ าหน่วยและเพ่ือ

การอนุรักษ ์ 
4)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคม 

4.1)  ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของผู้น าชุมชน  คณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็ง 
4.2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 
4.3)  ส่งเสริม  พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก  เยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  

ผู้ด้อยโอกาส  ประชาชน และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
49 



   

 

4.4)  ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น   
4.5)  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพ  การผลิตและการจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ 
4.6)  ด าเนินการโครงการ เพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา  อุปสรรค และความต้องการ

ของประชาชนในพื้นท่ี 
4.7)  ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม  สร้าง

ชื่อเสียงให้กับจังหวัดนครราชสีมา  
5)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

5.1)  พัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม) 
5.2)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
โดยร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง 
5.3)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในทุกระดับ ให้มีสุขภาพแข็งแรง โดยให้การเรียนรู้

การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การปูองกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และ
การเข้ารับการตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์ 

6)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
6.1)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานให้สอดคล้องกับความจ าเป็น

และความต้องการของประชาชน 
6.2)  ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง 
6.3)  ประสาน  สนับสนุน  ร่วมมือกับส่วนราชการ  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ  เพ่ือ

สนับสนุนเครื่องมือ  เครื่องจักรกล  ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
6.4)  ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค และส่งเสริมให้

ประชาชนเข้าใจในการใช้และรักษาสาธารณูปโภคอย่างคุ้มค่า 
6.5)  ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในจังหวัดนครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร  ความปลอดภัย

และความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน 
7)  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณีและกีฬา 

7.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา  ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น
โคราช โดยการอนุรักษ์สืบสานต่อและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว 

7.2)  พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่  รวมทั้งกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยว  และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ  กระตุ้นเศรษฐกิจ  และสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัด
นครราชสีมาเพิ่มขึ้น 

7.3)  สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  และสร้างเครือข่าย  
เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ  โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้าทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ 

7.4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬา  และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ  รวมถึงการ
สร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬา 

8)  ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
8.1)  ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงาน ให้รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่  ตามที่กฎหมายก าหนด

อย่างมีประสิทธิภาพ  
8.2)  น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร   
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8.3)  สนับสนุนบุคลากรในสังกัด ให้ได้รับการศึกษา อบรม การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับ
ประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน และในการสื่อสารและร่วมมือกับประชาคม
อาเซียน 

8.4)  บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุด แก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา 

8.5)  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและความต้องการของ
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา 

8.6)  เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
 9)  ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

9.1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 
9.2)  ส่งเสริม  สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ  หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่

เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
9.3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชนและสถานที่ส าคัญ  โดยสร้าง

ความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
9.4)  สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้านและอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน 

(อปพร.)  และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจร 
10)  ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10.1)  พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลองและปุาไม้ให้มีความ
อุดมสมบูรณ์ 

10.2) รณรงค์สร้างจิตส านึกเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุกระดับ   

10.3)  จัดท าระบบก าจัดขยะรวม และจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 

2. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
      2.1 วิสัยทัศน์(Vision) 
 

“ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี เกษตรอินทรีย์ก้าวหน้า การศึกษาน าสมัย 
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ชีวิตสุขสันต์ ” 

      2.2 ยุทธศาสตร์ 
             เพ่ือน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดมียุทธศาสตร์หลักท่ีจะด าเนินการให้ 
ประสบความส าเร็จ รวม 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้    
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
    3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
             5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
          องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มียุทธศาสตร์หลักมีแนวทางการพัฒนาองค์การรบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
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จ านวน 14  แนวทาง ดังนี้   
    1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
     แนวทางการพัฒนา  
               1.1  ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า  

การสาธารณูปโภค  -  สาธารณูปการ  
1.2 ส่งเสริมและฟ้ืนฟูแหล่งน้ า  ฝายกั้นน้ า ระบบผันน้ า/ส่งน้ าทางและระบบประปา สะพานตาม

แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  
           1.3  ปรับปรุงผังเมืองรวมและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
    2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
        แนวทางการพัฒนา 
       2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพ การลงทุนในการแก้ไขปัญหาความยากจน 

    2.2 ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านการศึกษาของชุมชน               
2.3  ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการทางสังคมและการสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 

3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  
 แนวทางการพัฒนา 

                         3.1 เสรมิสร้างความมั่นคงเพ่ือปกปูองสถาบันหลักของชาติ 
    3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดและการสาธารณภัยในชุมชน  
        เสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

      4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                 แนวทางการพัฒนา 

    4.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  และมลพิษอ่ืน การปรับปรุงภูมิทัศน์  
         และฟ้ืนฟ ู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                         4.2การจัดการการบ ารุงรักษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ,ที่สาธารณะประโยชน์ ,   
                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.3  สร้างจิตส านึก รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                  
             5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
              แนวทางการพัฒนา 

    5.1 ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา การกีฬา นันทนาการ และพัฒนาสวนสาธารณะ  
       5.2 อนุรักษ์ประเพณ ีวัฒนธรรมและเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
              แนวทางการพัฒนา 
                      6.1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
       2.3 เป้าประสงค์  (Goals)   

(1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 
  (2) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 

(3)  ขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพื่อการเกษตร 
(4) การพัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
(5) ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิต 
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(6) สนับสนุนการท าเกษตรทางเลือก 
(7) ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ 
(8)  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาในสังกัด อปท.     
(9)  พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา 
(10)  สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบการศึกษา 
(11)  ส่งเสริมการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 

                    (12)  ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนสตรี ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  และด้อย 
                            โอกาส สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการ 

(13)  ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้าน และชุมชนที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน 
(14)  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพแข็งแรง 
(15)  ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 

  (๑6)  สนับสนุนและประสานรัฐบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับเพ่ือปูองกันและให้มีการ 
                           ปราบปรามและแก้ไขปัญหาการเสพติด 

(17)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่าง ๆ 
(18)  ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน  มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่ 
      เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการปูองกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

                    (19)  ส่งเสรมิสนับสนุน และร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ในการ  
                           พัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และปุาไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์    
                    (20)  ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ผู้น าชุมชน หน่วยงานราชการทุกภาคส่วนดูแลและรักษาที่ 
                            สาธารณประโยชน์ร่วมกัน  

(21)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน 
        การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน 
      ท้องถิ่นทุกระดับ 
(22)  ส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง  องค์กรปกครองส่วน 
       ท้องถิ่นในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม 

  (23)  พัฒนาฟื้นฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชนท้องถิ่น 
(24)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ที่   
       เกี่ยวข้อง 

 (25)  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมการบริหารงาน 
(26)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในหน่วยงานให้ ศึกษา/อบรม หลักสูตรต่างๆเพ่ือให้การปฏิบัติงานมี 
       ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(27)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม 
       หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

                    (28)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 
       2.4  ตัวช้ีวัด 
                     (1) ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 

(2) ประชาชนมีแหล่งกักเก็บน้ าใช้ส าหรับอุปโภค บริโภคและการเกษตรอย่างพอเพียง  
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(3) จัดวางผังเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
(4) ประชาชนในต าบลโนนเพ็ดมีรายได้เพ่ิมขึ้น 
(4) ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น 5% 
(5)  โรงเรียน สพฐ. 4 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  

   (6)  ศพด. 3 แห่ง ได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวัน  อาหารเสริมนม  รวมทั้งพัฒนาอาคารสถานที่และ  
                           ระบบบริหารจัดการ 
  (7)  เด็กและเยาวชนได้ร่วมกิจกรรม 

(8)  ผู้ดูแลเด็กเล็กได้รับการพัฒนาประสิทธิในการปฏิบัติงาน 
(9)  เด็กเล็กได้มีความรู้ และมีทักษะเพ่ิมขึ้น 
(10)  มีวัสดุ อุปกรณ์  การเรียนการสอนอย่างทั่วถึงและเพียงพอ 
(11)  อาสาสมัครในการช่วยเหลือชุมชนและประสานงานในชุมชน 
(12)  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม สงเคราะห์ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูอายุ 11 หมู่บ้าน 
(13)  กลุ่มสตรี อสม. ได้ท ากิจกรรม ร่วมกัน  และสร้างความสามัคคี 
(14)  ประชาชนได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 11 หมู่บ้าน 
(15)  ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ 11 หมู่บ้าน 
(16)  ส่งเสริมการฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยประจ าหมู่บ้าน/ต าบลและ 
    ทีมกู้ชีพกู้ภัยต าบล 11 หมู่บ้าน 
(17) ประชาชนได้รับการปูองกันและแก้ไขปัญหาการเสพติด และลดการเกิดอุบัติเหตุจาการจราจร 
(18)  สนับสนุนให้มีวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับการปูองกันและการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
(19)  เพื่อทัศนียภาพที่สวยงามประชาชนเห็นประโยชน์ของการปลูกปุา  
(20)  ที่สาธารณประโยชน์คงอยู่ 
(21)  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนใน 
      การรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของ 11  
      หมู่บ้าน 
(22)  การก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลอย่างถูกวิธี 11 หมู่บ้าน 
(23)  ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการรักษทั้ง  11  หมู่บ้าน 
(24) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชนและจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ทั้ง11  
     หมู่บ้าน 
(25)  ส่งเสริมการเลือกตั้งตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยและตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง ทั้ง   
   11 หมู่บ้าน 
(26)  การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารจัดการภายในองค์กรให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้เกิด 
    ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 11 หมู่บ้าน 
(27)  ส่งเสริมให้เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตาม 
     หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 หมู่บ้าน 
(28)  ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนๆ 

       2.5 ค่าเป้าหมาย 
(1)  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย 
(2) มีแหล่งน้ าพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและท าการเกษตร 
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(3) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตร 
(4)  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
(5)  การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง 
(6)  ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง 
(7)  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
(8)  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
(9)  ประชาชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  กีฬาและนันทนาการของ 
      ท้องถิ่น  
(10)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาธรรมาภิบาลดีขึ้น 

        2.6 กลยุทธ์ 
1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1  ส่งเสริมและพัฒนาปรับปรุงบ ารุงโครงสร้างพื้นฐานทางบก  ทางน้ า  และทางระบายน้ า 
            และการปรับปรุงบ ารุงรักษาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค  -  สาธารณูปการ ในเขต 

 ชุมชนและท้องถิ่น  
    1.2  จัดให้มีแหล่งกักเก็บน้ า  ฝายกั้นน้ า ระบบผันน้ า/ส่งน้ าทาง สะพาน และการปรับปรุง           
          พัฒนาแหล่งน้ าตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  

           1.3  ปรับปรุงผังเมืองรวมและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  

   2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       2.1 ส่งเสริมความเข็มแข็งมีศักยภาพในพัฒนาอาชีพ  สินค้าชุมชน ร้านค้าชุมชนและสนับสนุน   
                             การลงทุนแก้ไขปัญหาความยากจน 

    2.2  ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของชุมชน               
2.4 ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการทางสังคมและการสาธารณสุขให้แก่ประชาชน 

     3.ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย  
                         3.1 สนบัสนุนและส่งเสริมการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  

               3.2 สนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย  
          3.2 เสริมสร้างความมั่นคง ความสามัคคีและปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์ 

    3.3 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชนจราจรและความ 
        ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

   4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  การก าจัดขยะมูลฝอย  สิ่งปฏิกูล  น้ าเสีย  และมลพิษอ่ืน ๆ     
    4.2  การปรับปรุงภูมิทัศน์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

                         4.3  การจัดการการบ ารุงรักษาและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากที่ดิน ,ที่สาธารณะประโยชน์ ,   
                              ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

    4.4  การศึกษาวิจัยเผยแพร่และสร้างจิตส านึก รณรงค์การประหยัดพลังงานและทรัพยากร  
        ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

                  5.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    5.1 ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา นันทนาการและพัฒนาสวนสาธารณะ  
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       5.2 อนุรักษ์ประเพณ ีวัฒนธรรมและเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาแหล่งความรู้ทางศาสนา 
     6. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ 
         6.1 ส่งเสริมประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมของประชาชน และการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ 

   6.2  ส่งเสริมการกระจายอ านาจถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
   6.3  เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในด้านต่าง ๆ และการพัฒนารายได้ 
   6.4  ปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมือ  เครื่องใช้และสถานที่  

       2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 (1)  การพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความเข้มแข็ง โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ 
      จ าเป็นเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ  
(2)  ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนในการพ่ึงตนเอง การพัฒนาระบบการศึกษาและและพัฒนา 
     คุณภาพชีวิต 
(3) การรักษาความสงบ เรียบร้อยและปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 
(4) การก าจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีอย่างยั่งยืน 
(5) การพัฒนาและส่งเสริมกิจกรรมด้านนันทนาการและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
(6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีและมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

        2.8  แผนงาน 
  (1)  แผนงานบริหารงานงานทั่วไป 
  (2)  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
  (3)  แผนงานการศึกษา 
  (4)  แผนงานสาธารณสุข 
  (5)  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

(6)  แผนงานเคหะและชุมชน 
  (7)  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  (8)  แผนงานการศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ 

(๙)   แผนงานอุตสาหกรรม 
(10) แผนงานการเกษตร 

  (๑๑)  แผนงานงบกลาง 
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2.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑– ๒๕๖๕) ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีความสอดคล้องกับ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัด  ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  และ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ใน
เขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1,6 
ย.1 การพัฒนาด้านสานต่อแนวทาง
พระราชด าร ิ
ย.6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3,7,9  
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 
ย.7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส ์
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

2. ยุทธศาสตรด์้านการพัฒนาคณุภาพ
ชีวิต 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ,3,4,5  
ย.2 การพัฒนาด้านการศึกษา 
ย.3 ด้านการพัฒนาเกษตรกร       
ย.4 ด้านการพัฒนาสังคม           
ย.5 ด้านการพัฒนาสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การลดความเหลือ่มล้ า 
เพื่อยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่ ตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,2,8   
ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ย.2 การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าในสังคม 
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ,4 
ย.3 การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 
ย.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 
 

3.ยุทธศาสตรด์้านการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 9 ด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสรมิสร้างความมั่นคง
ทุกมิติ  เพื่อปูองกันสถาบันหลักของชาติ           
และความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สิน
ของประชาชน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การเสรมิสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ด้านการอนรุักษ์
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรพัยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมใหม้ีความสมบูรณ์
อย่างยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโตทีเ่ป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
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  (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของอปท.ใน

เขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

5.ยุทธศาสตรด์้านศลิปวัฒนธรรม 
ประเพณีท้องถิ่นไทยและภูมิปญัญา

ท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรม
ประเพณีและกีฬา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและเพิม่ขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1,3                    
ย.1 การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์ 
ย.3 การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยนื 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ,4 
ย.3 การพัฒนาและเสรมิสร้าง
ศักยภาพคน 
ย.4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

 

6. ยุทธศาสตรด์้านการบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดี    

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ
บริหารจดัการภาครัฐ รองรับ Smart 
City} Mice City และด้านอื่นๆ        

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ,8                      
ย.6 ยุทธศาสตร์การบรหิารจดัการ
ในภาครัฐ การปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
ย. 8  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม                      
ภิบาลในสังคมไทย                   
ย. 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เพื่อการพัฒนา 

 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการภาครัฐ  
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
      1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับอุปโภค  
บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน คือ ต้องการให้
ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ าส าหรับอุปโภค บริโภคให้มีความสะอาด
มากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ าตื้นเพ่ิมเติม   
  1.2 การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  เนื่องจาก
เส้นทางท่ีมีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความต้องการของ
ประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ  
  1.3 ไฟฟูาแสงสว่าง ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิมไฟฟูา
ส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบลโนนเพ็ด 
  1.4 การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า น้ ากัดเซาะเนื่องจากความรุนแรงของกระแสซึ่งระบาย
น้ าไม่ทันท่วงที  เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน  คือ  ก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ า
ในจุดที่มีน้ าท่วมขังและน้ ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจ า  
     1.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ภายในต าบล เช่น โทรศัพท์
สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถด าเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพ้ืนที่ที่ต้องการ  
ต้องการเนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะทาง  การขยายสัญญาณ  ฯลฯ  ความต้องการของประชาชน  คือ ต้องการใช้
บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมขึ้น 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่างเพียงพอ  
ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
       2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทางการเกษตรสูง  
แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้มี
การส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
     3. ด้านสาธารณสุข 
   3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับการรักษา
สุขภาพ ขาดสถานที่ออกก าลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการปูองกันและควบคุมโรค
ระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน 
          3.2  ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  คนชรา คนพิการอย่างท่ัวถึง 

     4. ด้านการเมือง  การบริหาร 
   4.1 ขาดการท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือผู้บริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบล  การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน  ผู้น าท้องถิ่น  และสมาชิกยังไม่ดี
เท่าท่ีควร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกท าความเข้าใจและเข้าถึงประชาชนในปัญหาต่างๆ 
ให้มากขึ้น 
              4.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  ความต้องการของ
ประชาชน คือ  การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ  
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   5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   5.1 การศึกษาขาดแคลนอาคารเรียนและอาคารศูนย์พัฒนาเด็กท่ีมีมาตรฐาน  
    5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
   5.3 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  เพ่ือท าการเกษตร  เพราะประชาชนขาดความรู้
ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ปูองกัน  บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  ขาด
การเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในต าบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  ปลูกฝัง  สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในต าบล  เ พ่ือประโยชน์  และความอุดม
สมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 

ผลการวิเคราะห์ 

        ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตด้วยเทคนิค  SWOT   
  การวิเคราะห์  จุดอ่อน  จุดแข็ง  อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายในท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิค  SWOT Analysis  
การพิจารณาถึงปัจจัยภายใน  ได้แก่ จุดแข็ง  (Strength = S) จุดอ่อน  (Weakness = W) และปัจจัยภายนอก  ได้แก่  
โอกาส  (Opportunity = O) และอุปสรรค  (Threat = T) เป็นเครื่องมือ โดยผ่านกระบวนการประชุมร่วมกันทุกภาคี
ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน โดยสรุป ได้ดังนี้ 
 
 ปัจจัยภายใน   
  จุดแข็ง  (Strength = S) 

  1. ต าบลโนนเพ็ดไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการที่ท าให้เกิดปัญหาทางมลภาวะ   
                   ทางน้ า เสียง และอากาศ 

  2. หมู่บ้านยังไม่หนาแน่นมากยังสามารถควบคุมขยะ มลพิษที่จะเกิดข้ึนได้  
   3. พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม 
   4. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความ  
                        ต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
   5. ด้านศาสนาวัฒนธรรม ต าบลโนนเพ็ด มีวัดและส านักสงฆ์ ประชาชนในต าบลโนนเพ็ดทั้งหมดนับ 
                       ถือศาสนาพุทธไม่มีศาสนาอื่น 
   6. มีแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลที่ชัดเจน 
   7. มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีตัวแทนของกระทรวงสาธารณสุข (อสม )  
                       กระจายไปทั่วทุกหมู่บ้าน 
   8. มีปราชญ์ชาวบ้าน  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพในการแข่งขันสูง 

  จุดอ่อน  (Weakness = W)   
  1.  ประชาชนในในต าบลยังมีฐานะยากจน  มีอาชีพหลักคือเกษตรกรรมเมื่อสิ้นสุดฤดูการเกษตรก็จะ 
                   ว่างงานไม่มีรายได้เกิดการอพยพแรงงานเข้าสู่เมืองหลักหรือเมืองหลวง 

   2.  บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานไม่ท่ัวถึง 
   3.  ขาดความรู้ / อาชีพเสริม  
   4. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณ ในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ 
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   7.  ปัญหาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการท าลายสิ่งแวดล้อมท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
   8.  บุคลากรและเจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาดความรู้  ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
   9.  ช่วงฤดูฝนจะมีฝนตกน้อยและในช่วงฤดูแล้งจะมีสภาวะอากาศที่แล้งยาวนาน 
   10. มีแหล่งน้ าแต่ไม่สามารถพัฒนาได้อย่างเต็มที่ 
       11. ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของท้องถิ่นน้อย 
 
 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง   
  โอกาส  (Opportunity = O)   
        1.  การพัฒนาเส้นทางคมนาคม มีผลต่อการมีรายได้ การมีงานท าการอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนการ  
                         พัฒนาเส้นทางคมนาคมจะเป็นประโยชน์ทั้งการขนส่งและการเดินทางอาจเป็นเส้นทางสายธุรกิจ 
                        ต่อไป 
   2.  มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
   3.  ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
   4. นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  ภารกิจ   
                        หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี 
   5. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
                        พ.ศ.  2542  ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการ 
                        สาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น  โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วน 
                       ภูมิภาคส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   6. รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟื้นฟู เผยแพร่  และถ่ายทอด 
                         วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากข้ึน 
  7. มีความเจริญทางเทคโนโลยีที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  อุปสรรค  (Threat = T) 
   1.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ  ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
   2.  เกิดปัญหาภัยแล้งยาวนาน  ท าให้ขาดแคลนน้ าอุปโภค – บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 

  3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   4. สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสาธารณท าให้ถูกบุกรุกเป็นจ านวนมาก 
   5. เกษตรกรขาดความรู้เกี่ยวกับการวางแผนการผลิต  ท าให้สินค้าทางการเกษตรไม่ได้มาตรฐาน   
                        ราคาต่ า  ต้นทุนการผลิตสูง  ผลผลิตตกต่ าเนื่องจากการเพาะปลูกอาศัยน้ าฝนในการท า 
                       การเกษตร 
   6. ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ  ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทางวัฒนธรรม 
                        ที่มีอยู่  และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากข้ึน  
   7. มีการแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรเพ่ือหวังผลตอบแทนในระยะสั้น   
   8. วิกฤติโลกร้อน ท าให้สภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไป ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตและการ 
                        ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมที่ต้องพ่ึงธรรมชาติ  
   9. สภาวการณ์ทางการเมืองที่ไม่ม่ันคง นโยบายรัฐบาลที่ไม่มีความต่อเนื่องส่งผลต่อการบริหารงาน 
                       ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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