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ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

๑.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนา ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข และตอบสนองตอบต่อการ
บรรลุ ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนา คุณภาพชีวิต สร้างรายได้ระดับสูง เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
และสร้างความสุขของ คนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ใน
ระบบ เศรษฐกิจ 

๑. ด้านความม่ันคง  

(1) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบ  ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(2) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการ เมือง ขจัดคอร์รัปชั่น สร้าง
ความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

(3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความ
มั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  

(4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่าง ประเทศทุกระดับ และรักษาดุลย
ภาพความสัมพันธ์กับประเทศ มหาอ านาจ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่  

(5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบร้อย
ภายในประเทศ สร้างความร่วมมือกับ ประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ  

(6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหาร จัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  

(7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข้องจากแนวดิ่งสู่ แนวระนาบมากขึ้น 

2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

    (1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ส่งเสริมการค้า การลงทุน พัฒนาสู่ ชาติการค้า  

    (2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็ง  ยั่งยืน และส่งเสริม
เกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม  

     (3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะ ผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สู่สากล  
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     (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  ชายแดน และพัฒนา
ระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ  

     (5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการขนส่ง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัย และพัฒนา  

     (6) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สร้างความเป็นหุ้นส่วน  การพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบ ธุรกิจ ฯลฯ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

     (1) พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต  

     (2) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง 

     (3) ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์  

     (4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี  

     (5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

4. ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม  

    (1) สร้างความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม  

    (2) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 

    (3) มีสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย  

    (4) สร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน 

    (5) พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา 

5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    (1) จัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

    (2) วางระบบบริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ า เน้นการปรับระบบการบริหาร
จัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ  

    (3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

    (4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

    (5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  

    (6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
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6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

    (1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม  

    (2) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ  

    (3) การพัฒนาระบบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

    (4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

    (๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ  

    (6) ให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล  

    (7) พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ  

    (8) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 

      1.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี  ๑๒ 

  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่ง
แปลง ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการ
พัฒนา ของแผนพัฒนาฯ  

  ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยให้เป็น
ประเทศที่พัฒนาแล้วมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบ
วิสัยทัศน์และเป้าหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี เป็นกรอบ
ที่แผนพัฒนาฯ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาที่ก าหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปี ต่อจาก
นี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้งจากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็ ง
และ จุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนา
ในด้านต่าง ๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปี แรกของยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี ทั้งนี้โดยได้ค านึงถึงการต่อ
ยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้ น การพัฒนาประเทศในระยะ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนาได้ ดังนี้  

 ๑. วัตถุประสงค์  

  ๑.๑ เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่
ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็น คนเก่งที่มีทักษะ
ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

  ๑.๒ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึง
ทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงพาตนเองได ้ 
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  ๑.๓ เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็ง
ของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของ 
เศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

  ๑.๔ เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถสนับสนุนการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

  ๑.๕ เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิง
บูรณาการของภาคีการพัฒนา  

  ๑.๖ เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมืองเพื่อรองรับการ
พัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่  

  ๑.๗ เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งใน
ระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาท
น าและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในระดับอนุ
ภูมิภาค ภูมิภาค และโลก ๖๑  

 ๒. เป้าหมายรวม  

  เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ก าหนดเป้าหมายร่วมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย  

  ๒.๑ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียง และมีความเป็นไทย  

  ๒.๒ ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  

  ๒.๓ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง
ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน 
อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนา ที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต  และ
บริการ  

  



11 
 

  ๒.๔ ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของพ้ืนที่ ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่งไม่น้อย  กว่าร้อย
ละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับ  การ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

  ๒.๕ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา  
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มี 
ความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการ  
ก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการ 
พัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของ  
ไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

  ๒.๖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชนด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิตัลในการให้บริการปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหารจัดการขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติ
และอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมี
ประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้  
ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

 ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  

  1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพ่ือให้คน
ไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวินัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมี
สัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัย ทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟ้ืนฟูและ ดูแลสุขภาพ 

  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อม
ล้ าในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร 
แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก 

 3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับ
การบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลัง รวมถึงการปฏิรูปภาษีทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพ
และเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร  อุตสาหกรรม 
บริการ การลงทุน การพัฒนา SMEs และเกษตรกรรุ่นใหม ่

 4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน และเป็นธรรม บริหารจัดการน้ าให้มีประสิทธิภาพ 
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 5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความส าคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุก
มิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนา ศักยภาพให้ประเทศ 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพ่ือให้การบริหารจัดการ
ภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม ประชาชนมีส่วนร่วม 
ประเทศปราศจากคอร์รัปชั่น มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง 
ภูมิภาค และท้องถิ่น 

 7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านการคมนาคมขนส่งการเชื่อมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม และการบริหารจัดการโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษพ้ืนที่เมือง การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้า
ระหว่างประเทศ 

 8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อน
การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ 

 9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ พัฒนาภาคเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ส าคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจ ากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการ
ของภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

 10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค ประสานและพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการด าเนินงานตามข้อผูกพัน
และพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศสมาชิกทั้งในเวทีระดับโลก 
ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค 

    1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 

     (๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

๑.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(๑) เพ่ิมศักยภาพการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ โดยการยกมาตรฐานและประสิทธิภาพการผลิต       
การเกษตร  การพัฒนาศักยภาพการประกอบการด้านอุตสาหกรรม  อุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว  
การตั้ง  องค์กรร่วมภาครัฐและเอกชนระดับพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมอ านวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน และ
ส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

(๒) สร้างคนให้มีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาคนให้มีสุขภาวะดีทั้งร่างกาย จิตใจและสติปัญญา  รอบรู้  
เท่าทันการเปลี่ยนแปลง  สามารถด ารงชีพได้อย่างมีคุณภาพ 

(๓) สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง เพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาหาร  แก้ไข
ปัญหาความยากจน หนี้สิน และการออมของครัวเรือน  มีสัมมาอาชีพที่มั่นคง สามารถพ่ึงพาตนเองและดูแล
ครอบครัว    ได้อย่างอบอุ่น 
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(๔) ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์ โดยเร่งอนุรักษ์และฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้
ให้ได้ ๑๕.๙ ล้านไร่ หรือร้อยละ ๒๕ ของพ้ืนที่ภาค  ป้องกันการรุกพ้ืนที่ชุ่มน้ า พัฒนาแหล่งน้ าและระบบ
ชลประทาน ฟ้ืนฟูดิน ยับยั้งการแพร่กระจายดินเค็ม และเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการโดยส่งเสริมท าเกษตร
อินทรีย์ 

๑.๒ ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดและจังหวัด 

(๑ ) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑  ประกอบด้วยอุดรธานี   หนองคาย 
หนองบัวล าภู และเลย  เน้นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์เพ่ือรักษาสมดุลธรรมชาติ  การปรับโครงสร้างการผลิตด้าน
การเกษตร การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน 

(๒) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๒ ประกอบด้วย สกลนคร  นครพนม  และ
มุกดาหาร เน้นให้ความส าคัญกับความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าการเกษตร ส่งเสริมพ้ืนที่ชลประทาน  การท าปศุสัตว์โดยเฉพาะโคเนื้อ 

(๓ ) กลุ่ มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ประกอบด้วย ขอนแก่น   กาฬสินธุ์  
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด  เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของเมืองรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้าบริการ 
และการลงทุนของภาค การใช้ประโยชน์พ้ืนที่ชลประทานให้เกิดประโยชน์สูงสุด  การท าการเกษตรก้าวหน้า  
การเตรียมการรองรับ อุตสาหกรรมพลังงานทดแทน (Ethanol) ควบคู่กับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

(๔) กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ ประกอบด้วย นครราชสีมา  ชัยภูมิ  บุรีรัมย์  
สุรินทร์  มุ่งเน้นการพัฒนาระบบชลประทานให้เต็มศักยภาพ  การเตรียมการรองรับอุตสาหกรรมพลังงาน
ทดแทน (Ethanol) พัฒนาการท่องเที่ยวทั้งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์และอารยธรรมขอมด้วยการสร้างคุณค่า
เพ่ิม และพัฒนาเส้นทาง 

(๕)  กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๒ ประกอบด้วย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  
ยโสธร และอ านาจเจริญ  มุ่งเน้นการพัฒนาแหล่งน้ า และระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและขาด
แคลนน้ า  การสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากข้ึน 

๑.๓ โครงการที่ส าคัญ (Flagship Project) 

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

“แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย์ สุรินทร์” 

ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Position) 

1. เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 
2. เป็นแหล่งผลิตผลิตภัณฑ์ไหมระดับประเทศ 
3. เป็นแหล่งผลิตพลังงานทดแทนที่ส าคัญ 
4. เป็นแหล่งอารยธรรมขอมและท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
5. เป็นประตูอีสาน ศูนย์โลจีสติกส์ และการค้าชายแดน 

วิสัยทัศน์ (Vision) 

ศูนย์กลางเกษตรอุตสาหกรรม ผลิตภัณฑ์ไหม ท่องเที่ยวอารยธรรมขอม โลจีสติกส์ และ
การค้าชายแดน 

เป้าประสงค์รวม (Obgective) 

1. เพ่ือส่งเสริมการผลิตและแปรรูปข้าวหอมมะลิเพื่อการส่งออก 
2. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการผลิตมันส าปะหลังเพ่ืออุตสาหกรรมอาหารและพลังงาน

ทดแทน 
3. เพ่ือส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือและแปรรูปเชิงคุณภาพ 
4. เพ่ือส่งเสริมศักยภาพการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์ไหม 
5. เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว และการค้าชายแดน 
6. เพ่ือส่งเสริมระบบโลจีสติกส์และการกระจายสินค้าในภูมิภาค 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategics lssues) 

1. การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันเกษตรอุตสาหกรรมและแปรรูปอาหาร 
2. การยกระดับการท่องเที่ยว และผลิตภัณฑ์ไหม 
3. การส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุน การค้าชายแดน ระบบโลจีสติกส์สู่ภูมิภาคและ

อาเซียน 
 

กลยุทธ์ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

1. ส่งเสริมการผลิตและการแปรรูปข้าวหอมมะลิให้ได้มาตรฐาน 
2. เพ่ิมศักยภาพการผลิตมันส าปะหลังเพ่ือผลิตอาหารและพลังงานทดแทน 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ดิน น้ า และการใช้พลังงานทดแทนสนับสนุนการผลิตสินค้า

เกษตร 
4. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การแปรรูปและการตลาด ของโคเนื้อและกระบือคุณภาพ 
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5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบตลาด 
6. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

 
กลยุทธ์ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

1. ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
2. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว 
3. พัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก 
5. การสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 
6. การพัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการ

ท่องเที่ยว ให้เกิดความยั่งยืนและยกระดับให้ได้มาตรฐาน 
7. เสริมสร้างองค์ความรู้ผลิตภัณฑ์ไหมสู่การแข่งขัน 
8. ยกระดับกระบวนการผลิตและการแปรรูปไหมให้ได้มาตรฐาน 
9. เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด 

 
กลยุทธ์ (Strategy) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

1. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าการลงทุนในประเทศ 
2. ส่งเสริมและพัฒนาการค้าชายแดน 
3. พัฒนาระบบโลจีสติกส์เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า การลงทุน 

 
(๓)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

“แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๖๐)” 
วิสัยทัศน์ “โคราช เมืองหลวงแห่งภาคอีสาน” 

(นิยาม เมืองหลวง หมายถึงเมืองรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว 
ศูนย์กลาง Logistic อุตสาหกรรม เกษตรแปรรูปอาหาร มันส าปะหลัง และพลังงานส าคัญของประเทศ และ
สร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพให้โคราชเป็นเมืองที่น่าอยู่ รองรับประชาคมอาเซียน) 

เป้าประสงค์ 

1. พัฒนาจังหวัด เป็นเมืองหลักรองรับความเจริญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพ่ือมุ่ง  สู่
เมืองที่น่าอยู่ 

2. พัฒนาสังคมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน 
3. พัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง พลังงานสะอาด และศูนย์กระจายสินค้ารองรับ

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาสินค้าเกษตรสีเขียวและอาหารปลอดภัยมุ่งสู่ครัวโลก 
5. เสริมสร้างอุตสาหกรรมสะอาดและการท่องเที่ยวสีเขียว 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพ่ือพัฒนาไปสู่ครัวโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด 

2. พัฒนาระบบโลจีสติกส์และการค้าเพ่ือเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและรองรับ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

3. พัฒนาคุณศักยภาพ ภาพการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นท่ี 

4. พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่ 
5. พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
6. ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและมั่นคงของบ้านเมือง 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  

“พัฒนาปัจจัยแวดล้อมทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตรและเชื่อมโยงห่วงโซ่
อุปทานเพื่อพัฒนาไปสู่ครัวของโลก และฐานการผลิตพลังงานสะอาด” 

 เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปของประเทศ และของภูมิภาคอินโดจีนสู่การ
เป็น “ครัวของโลก”  

- มีปัจจัยแวดล้อมท่ีเข้มแข็งและศักยภาพสูงตลอดห่วงโซ่การผลิต 
- เป็นฐานการผลิตพลังงานสะอาดขนาดใหญ่ที่สุดในอาเซียน 

 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาคุณภาพปัจจัยการผลิต ประสิทธิภาพการผลิตและผลิตภาพภาคการเกษตรกรรม 
เพ่ืออาหารปลอดภัย 

2. สนับสนุนเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค่าและ
พัฒนามาตรฐานสินค้าสู่สากล 

3. พัฒนาการสร้างตราสินค้า (Branding) ศักยภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ 
4. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ือเป็นพลังงานทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  

“พัฒนาระบบโลจีสติกส์และการค้าเพื่อเป็นศูนย์กลางความเจริญของภาคอีสานและ
รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 
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เป้าประสงค์  

-  เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอีสานและภูมิภาคอินโดจีน ที่มีระบบโลจีสติกส์ ระบบ
สาธารณูปโภคพ้ืนฐานบุคลากร และเทคโนโลยีเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างสมดุล 

 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1.  พัฒนาและเชื่อมโยงโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่งในจังหวัดและไปสู่ภูมิภาค 
อินโดจีน 

2. พัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกและกฎระเบียบที่สนับสนุนระบบโลจีสติกส์การค้าและการ
ลงทุน 

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการ SMEs ด้านโลจีสติกส์ การค้าและการลงทุน 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

4. พัฒนาฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านโลจีสติกส์ การค้าและการลงทุนที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  

“พัฒนาคุณศักยภาพ ภาพการการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างและกระจาย
รายได้สู่ประชาชนในพื้นที่” 

เป้าประสงค์ 

-  เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวสีเขียว แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สุขภาพ ประวัติศาสตร์อารย
ธรรมขอมที่เก่าแก่เชื่อมโยงมรดกโลกและประเทศเพ่ือนบ้านสู่สากล 

 
กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวในจังหวัดสู่ภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 

2. ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี 
3. พัฒนาศักยภาพการผลิตและการหาช่องทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP 

โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ไหมและเครื่องปั้นดินเผาด่านเกวียน 
4. พัฒนาบุคลากรและการให้บริการท่องเที่ยว 
5. วิจัยและพัฒนาประสิทธิภาพทางการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัด 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  

“พัฒนาสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงและย่ังยืนเพื่อสู่การเป็นเมืองที่น่าอยู่” 
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เป้าประสงค์ 

- เป็นเมืองที่น่าอยู่วัฒนธรรมโคราช สังคมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม คนมีคุณภาพ คุณธรรม มี
ความสัมพันธ์ดีทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม 

- ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นธรรม ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจาก
การมีงานท าและมีรายได้และแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมการบริการสาธารณสุขและสุขภาพประชาชนให้แข็งแรง 
2. พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเข้าถึงการศึกษา 
3. ส่งเสริมศาสนา จริยธรรม คุณธรรม ศิลปะและวัฒนธรรมอันดี 
4. สร้างงาน รายได้ และพัฒนาองค์ความรู้และทักษะแรงงาน 
5. ช่วยเหลือผู้สูงวัย ผู้ พิการทุพพลภาพ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  และเสริมสร้าง

ครอบครัวที่อบอุ่น 
6. เสริมสร้างจิตส านึกสาธารณะและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาชุมชน

และสงคม อย่างยั่งยืน 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  

“พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ” 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์การบริหารจัดการน้ าอย่างเป็นระบบเพ่ือป้องกันปัญหาภัยแล้ง อุทกภัย และน้ า
เสีย 

- ภาคีทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ดูแล รักษาแหล่งน้ าในพ้ืนที่อย่างเป็น
ระบบต่อเนื่อง 
  

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๖ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่มีคุณภาพและสะอาด 
2. บริหารจัดการน้ า เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนาแหล่งน้ าผิวดินและใต้ดิน เพ่ืออุปโภค

บริโภคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 
3. พัฒนาระบบชลประทานและจัดหาแหล่งน้ าต้นทุนเพียงพอ และมีคุณภาพต่อการใช้

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม 
4. สนับสนุนเกษตรกรท าแหล่งน้ าในไร่นา พร้อมผันน้ าจากกลุ่มน้ าอ่ืนๆ และสร้างระบบ

โครงข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
5. สร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการใช้น้ า การตะหนักถึงคุณค่าน้ า และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหล่งน้ า

อย่างมีส่วนร่วม 
6. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๖  

“ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยและม่ันคงของบ้านเมือง” 
เป้าประสงค์ 

- เป็นศูนย์กลางกองก าลังเสริมสร้างความมั่นคงทางการทหารที่ส าคัญในภูมิภาคและ
ประเทศ 

- เป็นศูนย์ประสานเครือข่ายการบริหารจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ปัญหาสังคมความมั่นคงในพ้ืนที่และภูมิภาคและประเทศเพ่ือนบ้าน 
 

กลยุทธ์ ประกอบด้วย ๕ กลยุทธ์ดังต่อไปนี้ 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขของชาติ 

2. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และป้องกันปราบปรามยา
เสพติด 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการภัยพิบัติสาธารณะ 
4. ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ 

 
    1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 

 1. วิสัยทัศน์  

 “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะที่ม ีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน” 

 2 พันธกิจ  

 ปฏิบัติภารกิจอ านาจหน้าที่ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 
2550 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 
2552) พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2596 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) 
พระราชบัญญัติ สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 (และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2546) พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3 เป้าหมายการพัฒนา  

1 ประชาชนเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข มีสุขภาพแข็งแรง  
๒ ชุมชนได้ร่วมกิจกรรมส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม  
๓ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีธรรมาภิบาลดีขึ้น  
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๔ ประชาชนในท้องถิ่นสามารถเข้าถึงบริการการศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน  และ
เพ่ือให้เกิดการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

๕ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
๖ เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๗ ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพ 
๘ ประชาชนมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต อยู่ในชุมชนที่เข้มแข็ง 
๙ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาและนันทนาการอย่างเหมาะสม 
๑๐  ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัยใช้งานได้ดี 
๑๑  ประชาชนมีแหล่งน้ าเพียงพอต่อความต้องการ 
๑๒  สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติได้รับการฟื้นฟูและอนุรักษ์ 
๑๓  ชุมชนปลอดยาเสพติด 
๑๔  ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว  

 1. นโยบายสานต่อแนวทางพระราชด าริ  

  1.1 ประสานและบริหารการจัดการน้ า ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      
ฯ เมื่อ ปี 2538 เพ่ือแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยอย่างเป็นระบบ  

 1.2 พัฒนาขุดลอก คูคลองและจัดสร้างแหล่งน้ า สงวนและเก็บกักน้ าเพ่ือการเกษตรเพ่ือการ
อุปโภค และบริโภค รวมทั้งวางโครงการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและน้ าแล้ง  

  1.3 พัฒนาชุมชนและสังคมตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 2. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา  

 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา ให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา  

  2.2 พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษา (ครู อาจารย์ นักเรียน) ให้เป็นผู้มีคุณภาพมี
ทักษะและ ศักยภาพตามมาตรฐานสากล  

  2.3 สนับสนุนให้มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เป็นเครื่องมือและประกอบ
การศึกษา  

 2.4 สนับสนุนศูนย์คอมพิวเตอร์ระดับชุมชนเพ่ือเพ่ิมทักษะประชาชนในชุมชน 

 ๓. นโยบายด้านการพัฒนาการเกษตร  

  3.1 พัฒนา ปรับปรุงพันธุ์พืชและเมล็ดพันธุ์พืชที่ดีมีคุณภาพเพ่ือเกษตรกรจะได้เพ่ิมผลผลิต 
โดย ส่งเสริมให้เกิดเกษตรอุตสาหกรรม  

  3.2 ลดต้นทุนการผลิตและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร  

  3.3 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรในหมู่บ้าน (อกม.)  
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  3.4 ส่งเสริมสนับสนุนการแปรรูปสินค้าทางการเกษตรอย่างมีคุณภาพเครื่องจักรและ
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าและปริมาณสินค้าคุณภาพในท้องถิ่น  

  3.5 สนับสนุนการท าการเกษตรทางเลือก  

  3.6 ส่งเสริมประชาชนในท้องถิ่นให้มีการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ เพ่ือการบริโภคและเพ่ือการ
อนุรักษ ์ 

 4. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม  

  4.1 ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนให้เข้มแข็งเพ่ือเป็นผู้น า
การ พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นท่ีมีคุณภาพ  

  4.2 ส่งเสริมโครงการพัฒนาระดับหมู่บ้าน  

  4.3 ส่งเสริม พัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสโดย 
การจัดกิจกรรมที่เหมาะสมและด าเนินการให้เกิดกองทุน หรือจัดหางบประมาณเพ่ือด าเนินการพัฒนาบทบาท 
และคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่อง  

  4.4 ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของเด็กและเยาวชน เพ่ือเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของสังคม
ต่อไปใน อนาคต  

  4.5 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพและศักยภาพตามความสามารถของแรงงานในท้องถิ่น  

  4.6 ด าเนินการ สนับสนุน และประสานการปฏิบัติเพ่ือป้องกันและให้มีการปราบปรามและ
แก้ไข ปัญหาการเสพ การผลิต การจ าหน่ายยาเสพติดในทุกระดับ  

  4.7 ด าเนินการโครงการ อบจ. สัญจรเพ่ือให้บริการประชาชน และรับทราบปัญหา อุปสรรค 
และ ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี  

  4.8 ส่งเสริมและประกาศเกียรติคุณผู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างคุณประโยชน์ต่อสังคม 
รวมทั้ง จัดสร้างหอเกียรติยศ ( Hall of Fame ) เพ่ือประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการ และสร้างชื่อเสียงให้แก่ 
จังหวัดนครราชสีมา  

 5. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุข  

  5.1 สนับสนุนการจัดตั้งกองทุน และเพ่ิมสวัสดิการเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัคร
สาธารณสุข หมู่บ้าน (อสม.)  

  5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบล หมู่บ้านและชุมชน
ที่มี คุณภาพและมาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดี  ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ  
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง  

  5.3 ส่งเสริมสุขภาพและอนามัยของประชาชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน ให้มีสุขภาพ
แข็งแรง โดยให้การเรียนรู้การดูแลสุขภาพ การออกก าลังกาย การป้องกันโรค การใช้ยาอย่างถูกต้อง และการ
เข้ารับ การตรวจสุขภาพหรือการรับบริการด้านสาธารณสุขตามข้ันตอนและวิธีการทางการแพทย์  
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 6. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  

  ๖.1 ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน ให้
สอดคล้องกับ ความจ าเป็นและความต้องการของประชาชนในการด ารงชีวิตอย่างพอเพียง 

  ๖.2 ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางการคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้สามารถตอบสนองความต้องการ 
และ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะเส้นทางการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร แหล่ง  
ท่องเที่ยว และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของประชาชน  

  ๖.3 ประสาน สนับสนุน ร่วมมือกับส่วนราชการ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน ๆ เพ่ือ 
สนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักรกล ตลอดจนผู้ปฏิบัติงานที่มีความช านาญในการก่อสร้าง ปรับปรุง เส้นทาง
คมนาคม  

 ๖.4 ประสานในการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนในด้านสาธารณูปโภค  

  ๖.5 ด าเนินการปรับปรุงระบบขนส่งในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วน จังหวัด 
นครราชสีมา เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบในการให้บริการแก่ประชาชน  

 7. นโยบายด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ศาสนา-วัฒนธรรมประเพณี และกีฬา  

  7.1 พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 
ท้องถิ่นโคราช เพ่ือการอนุรักษ์สืบสานและเชื่อมโยงสู่กิจกรรมการท่องเที่ยว  

  7.2 พัฒนาและฟ้ืนฟูแหล่งท่องเที่ยวเดิม สร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ รวมทั้งกิจกรรมด้านการ 
ท่องเที่ยว และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของ จังหวัด
นครราชสีมาเพ่ิมข้ึน โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด หน่วยงานและส่วนราชการ ตลอดจน
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง  

  7.3 สนับสนุนและส่งเสริมความสามารถของผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และสร้าง 
เครือข่าย เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ โดยการจับคู่ธุรกิจพัฒนาคุณภาพสินค้าและขยายตลาดสินค้า  
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ  

  7.4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมลานกีฬาชุมชน และจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
ตั้งแต่ ระดับหมู่บ้านจนถึงระดับจังหวัด เพ่ือให้เยาวชน นักเรียน นักศึกษาเกิดความสนใจและมีแรงจูงใจใน
กิจกรรม กีฬา รวมถึงการสร้างความเป็นเลิศทางด้านกีฬาสู่กีฬาอาชีพในระดับชาติและนานาชาติ  

 8. นโยบายด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  

  8.1 ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เพ่ือให้  
รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ  

  8.2 น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อให้บริการกับประชาชนให้ 
สะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน ผู้รับบริการเป็นส าคัญ  
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  8.3 สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ให้ได้รับการศึกษา อบรม 
การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการ ประชาชน  

  8.4 บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดนครราชสีมา  

  8.5 เปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความต้องการ ของ 
ประชาชนในการพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา  

 9. นโยบายด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

  9.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการติดตั้งระบบเตือนภัยธรรมชาติ และภัยพิบัติต่างๆ  

  9.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงาน มูลนิธิการกุศลและองค์กรที่  
เกี่ยวข้อง ในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัย และการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

  9.3 ส่งเสริม และสนับสนุนการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในเขตชุมชน และสถานที่ ส าคัญ 
เพ่ือสร้างความอบอุ่นใจ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

  9.4 สนับสนุนการฝึกอบรมจัดตั้งและอบรมฟ้ืนฟูต ารวจบ้าน และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย 
พลเรือน (อปพร.) เพ่ือเป็นก าลังสนับสนุนเจ้าหน้าที่รัฐ และดูแลรักษาความปลอดภัยและการจราจรใน ชุมชน
หมู่บ้าน  

 10. นโยบายด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

  10.1 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
ในการ พัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์แหล่งน้ า ลุ่มน้ าล าคลอง และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์  

  10.2 ส่งเสริม สนับสนุนและร่วมมือกับส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคเอกชน ในการรณรงค์สร้างจิตส านึก เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษและปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน
ท้องถิ่นทุก ระดับ  

  10.3 ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้ององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในการจัดท าระบบก าจัดขยะรวม เพ่ือจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลอย่างเป็นระบบ  

     ๒. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

             ๒.1  วิสัยทัศน์ 

     “ชุมชนน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณภาพ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง” 

             ๒.๒ ยุทธศาสตร์ 

     ๑. การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
     ๒. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     ๓. การพัฒนาการศึกษา 
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     ๔. การพัฒนาสาธารณสุข 
     ๕. การพัฒนาสังคม 
     ๖. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
     ๗. การพัฒนา ศาสนา-วฒันธรรม ประเพณี และกีฬา 
     ๘. การพัฒนาการเกษตรและสานต่อแนวทางพระราชด าริ 

       ๒.๓ เป้าประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนในต าบลบ้านเก่า มีระบบบริหารจัดการ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาล มีคุณภาพชีวิตที่ดี การคมนาคมและโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอต่อการด ารงชีวิต สุขภาพแข็งแรง มี
การศึกษา สืบสานวัฒนธรรม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        ๒.๔ ตัวชี้วัด 

       ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนต่อการเข้าถึงงานบริการของหน่วยงาน 

         ๒.๕ ค่าเป้าหมาย 

       ตามแบบประเมินความพึงพอใจ ร้อยละ  75 ได้ระดับดีขึ้นไป 

         ๒.๖ กลยุทธ์ 
     ๑. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือปฏิบัติงาน 
     ๒. อ านวยความการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
     ๓. เสริมสร้างการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
     ๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชน 
     ๕. รวมพลังแก้ไขปัญหาต้านยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน 
     ๖. พัฒนาระบบการศึกษา 
     ๗. พัฒนาและเตรียมบุคลากรด้านการศึกษาให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีทักษะและศักยภาพตาม

มาตรฐาน 
     ๘. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ 
     ๙. ส่งเสริมและสนับสนุนให้การรักษาพยาบาลประชาชนในระดับต าบลหมู่บ้านและชุมชน มี

คุณภาพและ มาตรฐาน เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดี ทั่วถึงและทันเหตุการณ์ โดยร่วมมือกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

     ๑๐. ส่งเสริมการออกก าลังกาย 
     ๑๑. ส่งเสริมพัฒนาบทบาทและคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชน และ

ผู้ด้อยโอกาส 
     ๑๒. ส่งเสริมและพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชน 
     ๑๓. สนับสนุน ส่งเสริมกลุ่มอาชีพในต าบล 
     ๑๔. ก่อสร้าง ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง ให้ตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนของประชาชน 
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     ๑๕. ส่งเสริมสนับสนุนการวางระบบการพัฒนาด้านโครงสร้างคุณภาพชีวิตพ้ืนฐาน 
     ๑๖. พัฒนาฟ้ืนฟูและส่งเสริมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีในหมู่บ้านและ

ชุมชน 
     ๑๗. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา 
     ๑๘ . ส่งเสริมให้ความรู้ในเรื่องการลดต้นทุนการผลิต และแนวทางในการเพ่ิมผลผลิตทาง

การเกษตร 
     ๑๙. สนับสนุนส่งเสริมให้มีการท าเกษตรทางเลือก การแปรรูปสินค้าการผลิต การเลี้ยงสัตว์

เศรษฐกิจในต าบล 

         ๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า 
จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ ๑๒  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามา
เป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อมทั้งเร่งสร้าง
ภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา
คน  สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บน
พ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า จึงได้ก าหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ เป็นชุมชนน่าอยู่ สาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ คนมีคุณภาพ 
และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 

         ๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 
(๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนล่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา และนโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านเก่า เป็นต้น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เป็นเครื่องมือที่ส าคัญใน
การก าหนดทิศทางการพัฒนาต าบล เป็นแผนที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาความต้องการของประชาชนเอง ซึ่งจะท าให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างถูกต้องตรงกับ
ปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
เก่า 
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     ๓.  การวิเคราะห์เพือ่พัฒนาท้องถิ่น 

     ๓.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (ใช้ ก ารวิ เค ราะห์  SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand  
และ Trend  ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผลการพัฒนา  อย่างน้อยต้องประกอบด้วย  การ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

(1)  จุดแข็ง (S : Strensth) 

- ประชาชนมีคุณภาพและมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และคุณภาพชีวิต 

- ชุมชนเข้มแข็งได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานครบถ้วนสมบูรณ์มี
เส้นทางสัญจรเป็นไปด้วยความสะดวกสะอาด 

- มีโรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง  โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 
แห่ง   สามารถรองรับการเรียนของเด็กนักเรียนได้อย่างเพียงพอ   

- ผู้น าชุมชนสมานสามัคคีไม่มีปัญหาในด้านการร่วมมือกันในการปกครองและบริหารการ
พัฒนา 

- มีองค์การบริหารส่วนต าบลที่มีศักยภาพเพียงพอที่จะรองรับการบริการสาธารณะและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

- มีการประสานร่วมมือกันระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับส่วนราชการอ่ืนในพ้ืนที่ 
- มีเส้นทางการคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลที่สะดวกทุกสาย 
- มีพ้ืนที่สาธารณะที่สามารถด าเนินการจัดท าสวนสาธารณะและนันทนาการได้ 
- มีกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ร้านค้าชุมชน ที่เอ้ือประโยชน์ให้กับคนในชุมชน 
- เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ส าหรับผลิตปุ๋ยชีวภาพ 
- มีแหล่งน้ าสาธารณะที่เพียงพอต่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร 
 

(2)  จุดอ่อน (W : Weakness ) 

- ขาดระบบการวางผังที่ได้มาตรฐาน   
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมไม่ศึกษาต่อระดับที่สูงขึ้น 
- เด็กและเยาวชนบางส่วนมีพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเสพสารเสพติด 
- ปัญหาหนี้สิน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
- ประชาชนยังขาดความเอาใจใส่ดูแลสุขภาพของตน 
- ชุมชนได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ทั่วถึง 
- ประชาชนยังมีค่านิยมที่ใช้สารเคมีในการเพ่ิมผลผลิตการเกษตร 
- การปศุสัตว์ของประชาชนขาดการจัดระบบการจัดการที่ดี 
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(3)  โอกาส (O : Opportunity ) 

- จังหวัดนครราชสีมาสามารถสนับสนุนงบประมาณให้องค์การบริหารส่วนต าบลที่มี
แผนงาน  โครงการตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 

- องค์การบริหารส่วนต าบลมีความเหมาะสมในการลงทุนด้านการแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

(4)  ข้อจ ากัด (T : Threat) 

- ประชาชนมีความแตกต่างในด้านฐานะทางเศรษฐกิจ 
- สภาพพ้ืนที่เป็นที่ลาดชันมีบริเวณกว้าง  ซึ่งยากแก่การพัฒนา 
- ประชาชนมีพ้ืนฐานความรู้และพ้ืนฐานทางสังคมแตกต่างกัน 
- ประชาชนขาดแหล่งเงินทุนที่ใช้ในการลงทุนในอัตราดอกเบี้ยต่ า 
- สภาพดินบางพื้นเป็นดินเค็มและมีคุณภาพต่ า 

     3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

1. ด้านการเมือง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า  นับว่าเป็นองค์การหนึ่งที่มีสถานภาพทางการเมืองที่
ค่อนข้างจะสงบ  มั่นคง  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์กว้างไกล   สมาชิกสภาท้องถิ่นให้ความสนใจและให้ความ
ร่วมมือ  ในการพัฒนาเป็นอย่างดี  จึงท าให้การพัฒนาขององค์กร  ไปในทิศทางที่ดีและค่อนข้างได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนในพื้นที ่    

2. ด้านสังคม 

พ้ืนที่โดยส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรมและสังคมส่วนใหญ่เป็นสังคมชนบทท าให้ประชาชนมี
ความใกล้ชิดสัมพันธ์กันและเป็นสังคมเอ้ืออาทร  การพัฒนาของ อบต. ก็เช่นเดียวกัน  จะได้รับความร่วมมือ
จากประชาชนเป็นอย่างดี   

  3. ด้านการคมนาคม 

     ถนนเส้นหลักเป็นความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด มีความ
ช ารุดเสียหายมาก ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าไม่สามารถด าเนินการได้  อีกทั้งยังมีงบประมาณไม่
เพียงพอในการปรับปรุงซ่อมแซม 

  4. ด้านสภาพแวดล้อม 

     องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่าเป็นพ้ืนที่ภัยพิบัติ  ทุกฤดูฝนจะมีน้ าไหลหลากท าให้
พ้ืนที่การคมนาคมเสียหาย  ต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมทุกปี  และในฤดูแล้งก็แล้งอย่างรุนแรง 


