ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
วิสัยทัศน์
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศกาลังประสบอยู่ ทาให้การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และกรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความสาคัญกับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และนาไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ
1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง
(1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 5.0
(2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพิ่มขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325
ดอลลาร์สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่
ต่ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)
2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ
(1) ประชาชนทุกช่ว งวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม (SocioEconomic
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่า เทียมกันมากขึ้น
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(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอ้านาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก
ดังนี้
1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5.ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลางตอนกลาง
ทิศทางการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วยสมุทรปราการ ฉะเชิงเทรา
นครนายก ปราจีนบุรี และสระแก้ว ควรเน้นการสร้างมูลค่าการผลิตให้สูงขึ้น การป้องกันการขยายตัวของพื้นที่
ชุมชนและอุตสาหกรรมเพื่อไม่ให้บุกรุกพื้นที่เกษตรที่อุดมสมบูรณ์ เพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยของสินค้าเกษตร เพิ่มประสิทธิภาพระบบโลจิสติกส์ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ได้กาหนดตาแหน่งยุทธศาสตร์ Gateway to the World
“ประตูสู่การค้าโลก” โดยมีจุดเน้นที่สาคัญ 3 ด้าน ดังนี้ คือ
1. ศูนย์กลางการค้าการลงทุน การคมนาคม และการค้าภาคตะวันออกของไทยสู่อินโดจีน
และตลาดโลก
1.1 การพัฒนาโครงข่าย Logistics ปรับปรุงทางหลวงและเส้นทางคมนาคมที่สาคัญ
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1.2 พัฒนาจุดผ่อนปรนเพื่อรองรับการยกระดับจุดผ่านแดนถาวร
1.3 จัดตั้งศูนย์ข้อมูลเพื่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว
1.4 นครนายก Smart Country Silicon Valley
1.5 ศูนย์ทดสอบยายนต์
2. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
2.1 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ให้มีมาตรฐาน
2.2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
3. แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล
3.1 การเตรียมความพร้อมภาคเกษตรสู่ประชาคมอาเซียน
3.2 ส่งเสริมการรวมกลุ่มสถาบันเกษตรกร
3.3 เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัย
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
วิสัยทัศน์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
“ศูนย์กลางการค้าการลงทุนแห่งอินโดจีน ฐานการผลิตอุตสาหกรรมก้าวหน้าระดับประเทศ
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรมาตรฐานสากล เส้นทางท่องเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรม”
ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนภาคตะวันออก
ของอินโดจีน และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
เป้าประสงค์
เป็นศูนย์กลางการค้า การลงทุน และการขนส่งภาคตะวันออกของอินโดจีนที่พร้อมด้วยระบบ
โครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมขนส่งและสิ่งอานวยความสะดวก พร้อมทั้งบุคลากรศักยภาพสูงและเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพ สะดวก รวดเร็ว เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและ
เชื่อมต่อกันภายในกลุ่มจังหวัดและไปสู่อินโดจีน
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาศูนย์กลางและช่องทางการกระจายสินค้าเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิต
ขนส่ง และจัดจาหน่ายของอินโดจีน
กลยุทธ์ที่ 3 วางแผนการผลิตและพัฒนาบุคลากรทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ เพื่อรองรับการ
เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของอินโดจีน
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการค้า การลงทุนและการขนส่งที่มี
ประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว สินค้า และบริการให้ได้มาตรฐาน โดย
คานึงถึงชุมชนและสิ่งแวดล้อม
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เป้าประสงค์
1. ยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานสินค้าและบริการการท่องเที่ยว และมีระบบขนส่ง
ที่สะดวกรวดเร็ว เพื่อรองรับการเติบโตของการท่องเที่ยว
2. เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีเรื่องราว (Story) และมีการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
และวัฒนธรรมภายในกลุ่มจังหวัด มีศักยภาพทางการตลาดและการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลยุทธ์ที่ 1 อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพื่อเชื่อมโยงแหล่ง
ท่องเที่ยวภายในกลุ่มจังหวัดและภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ตามแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ 3 จัดทาเรื่องราว (Story) และข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว พร้อมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพ
การตลาดและการประชาสัมพันธ์ และบุคลากรรองรับการท่องเที่ยวของภูมิภาค
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของกลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาปัจจัยการผลิตและระบบโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตร เพื่อให้สินค้า
เกษตรได้มาตรฐานสากล เชื่อมโยงตลาดรองรับการค้าเสรี
เป้าประสงค์
1. ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยปลอดภัย ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มขึ้น สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดและมีศักยภาพการแข่งขัน
2. เกษตรกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และมีเครือข่ายที่เข้มแข็งเพื่ออานาจทางการตลาด
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างครบถ้วน
กลยุทธ์ที่ 2 เพิ่มผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ 3 เชื่อมโยงวัตถุดิบภาคเกษตรกรรมสู่การแปรรูปในภาคอุตสาหกรรมภายในกลุ่มจังหวัด
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม
กลยุทธ์ที่ 4 มุ่งพัฒนาสู่เกษตรปลอดภัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีมูลค่าสูง
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับสถาบันเกษตรกรสู่เครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรรองรับการค้าเสรี
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาเทคโนโลยีและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงาน สร้างบรรยากาศที่เอื้อ
ต่อการลงทุน เพื่อรองรับการเติบโตทางอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์
1. เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐานและศักยภาพที่พร้อมสรรพด้วยโครงสร้างพื้นฐาน
แรงงาน ฝีมือ ระบบขนส่ง และการใช้นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง
2. เป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอานวยความสะดวกที่เอื้อต่อการขยายตัวของ
ภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาฝีมือแรงงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 การกาหนดเขตพื้นที่อุตสาหกรรมในกลุ่มจังหวัดที่เหมาะสมและวางแผนการลงทุน
ในอุตสาหกรรม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

กลยุทธ์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการในภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและพัฒนา
เครือข่ายระบบ เฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม
3) แผนพัฒนาจังหวัด
วิสัยทัศน์
“เมืองชายแดนแห่งความสุข ถิ่นเกษตรปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและอารยธรรม
โบราณเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วมั่นคง”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระแก้ว
ยุทธศาสตร์ที่ 1เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้และสภาพแวดล้อมของประชาชนให้
สามารถปรับตัว ประกอบอาชีพและมีสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการดารงชีวิตของประชาชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวและชุมชน การประพฤติตนตามหลักศาสนา
กลยุทธ์ที่ 3 มีอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาวะที่ดี รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การมีงานทา และมีสวัสดิการทันเวลา
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนมีรายได้
และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
กลยุทธ์ที่ 7 ยกระดับมาตรฐานการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ
กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและพัฒนาโครงการตามแนวพระราชดาริ
กลยุทธ์ที่ 9 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐในการบริหารและให้บริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้
คุณภาพมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาแหล่งน้า และระบบชลประทาน ตลอดจนฟื้นฟู และปรับปรุงดินให้มีความอุดม
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยได้มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 สร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าเกษตร โดยการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ในการปรับปรุงคุณภาพ ชนิด และราคาของสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์ที่ 5 ยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐานสากล ด้วยการถ่ายทอด
ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อปรับปรุงปัจจัยการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์การจัดหาพันธุ์พืช
และสัตว์ที่ดี
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมระบบการปลูกพืชปศุสัตว์และประมงที่ปลอดภัย เช่น เกษตรทฤษฎีใหม่
และเกษตรผสมผสาน
กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และการตลาดเกษตรปลอดภัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ให้มีความปลอดภัย และปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชื่อมโยงอารยธรรมโบราณ
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการด้านการท่องเที่ยวให้เพียงพอและได้
มาตรฐานปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ ในราคาที่เหมาะสม ยุติธรรมให้กับนักท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยวและสร้าง
เครือข่ายเชื่อมโยงการท่องเที่ยว ทั้งในและต่างประเทศ
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้วยการฟื้นฟูและจัดระเบียบให้คงสภาพการเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและหลากหลายโดยเฉพาะด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 5 ประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ 7พัฒนากิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวให้หลากหลาย เพื่อเพิ่มทางเลือกในการ
ท่องเที่ยวโดยเฉพาะการแพทย์แผนไทยและการเชื่อมโยงกับอารยธรรมโบราณ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพระบบโครงสร้างพื้นฐาน การส่งเสริมการค้าการลงทุน
พัฒนาเศรษฐกิจ การบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการลงทุน การจราจร และการขนส่งสินค้าในการเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว ทั้งการก่อสร้างและขยายช่องทางถนนและระบบรางเชื่อมโยงกับจังหวัดใกล้เคียง
และประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศในการค้า การลงทุน และชักจูงให้ผู้ประกอบการ
นักลงทุนมาดาเนินกิจการในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
กลยุทธ์ที่ 3 อานวยความสะดวกด้านการค้าชายแดน พิธีการศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง
การสร้างคลังสินค้า และการอนุญาตให้ใช้แรงงานต่างด้าว โดยดาเนินการให้ได้มาตรฐานเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
ประหยัด รวดเร็ว มีคุณภาพ ลดขั้นตอน และทันเวลา
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการสุขภาพและการศึกษา ผลิตและพัฒนาฝีมือแรงงาน
ของบุคลากรให้ตรงตามตลาดแรงงาน
กลยุทธ์ที่ 5 เตรียมการรองรับกับการเปลี่ยนแปลงในการดารงชีวิต การประกอบอาชีพการอยู่อาศัย
การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่จะเกิดในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว
กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพื้นฐาน ผังเมือง การค้า การลงทุน แรงงานสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service - OSS)
กลยุทธ์ที่ 7 เตรียมการรองรับการตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วให้
เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงเพื่อการพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดน
กลยุทธ์ที่ 1เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามในพื้นที่จังหวัดชายแดน
กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับท้องถิ่นกับประเทศเพื่อนบ้าน
กลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างคนและชุมชนให้มีจิตสานึก รู้ตระหนักในด้านความมั่นคง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านความมั่นคง ให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์สามารถใช้งานได้
ทันทีและเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระแก้ว
วิสัยทัศน์
“การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ”
พันธกิจ
1. การพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาด้านโลจิ สติกส์
พัฒนาและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน
2. พัฒนาศักยภาพคน คุณภาพชีวิต ระบบการศึกษา ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ส่งเสริมการจัดระเบียบสังคม การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ สนับสนุนด้านการสาธารณสุข การจัดให้มีระบบการรั กษาความเรียบร้อย
ในจังหวัด
3. พัฒนาแหล่งน้า ระบบชลประทาน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมแบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมสนับ สนุนกระบวนการผลิต
สินค้าการเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน
5. พัฒนา ฟื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
6. พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือให้มีความสะดวก ปลอดภัย
ยิ่งขึ้น สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน
7. พัฒ นาประสิ ท ธิภ าพการเมือง/การบริห าร ตามหลั กธรรมาภิ บาล ส่ ง เสริมการมีส่ ว นร่ว มของ
ประชาชนเพื่อการพัฒนาที่ยังยืน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาเส้นทางการคมนาคมเชื่อมโยงอย่างเป็นระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการพัฒนาโครงข่าย
ด้านโลจิสติกส์
2) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม ถนน สะพาน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้เป็นระเบียบ สวยงาม
3) ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการสาธารณสุข สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2) สนับสนุนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
3) การสังคมสงเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ สตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

4) การจัดให้มีระบบรักษาความเรียบร้อยในจังหวัดและการจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัย
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ยังยืน มีรายได้มั่นคง
2) ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น สนับสนุนโครงการหนึ่งตาบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
3) ส่งเสริมการดารงชีวิตของประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการพื้นฐาน
แนวทางการพัฒนา
1) จัดหาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค-บริโภค การปรับปรุงภูมิทัศน์สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว สนาม
กีฬา สถานที่พักผ่อน สวนสาธารณะ
2) ส่งเสริมให้มีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวกและเพียงพอ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษาและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้
ทันสมัย
2) ส่งเสริมการเรียนการสอน พัฒนาระบบการศึกษา พัฒนาบุคลากรการศึกษา ขยายโอกาสทาง
การศึกษา เสริมสร้างการเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ
3) ส่งเสริมทานุบารุง ฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน ที่เป็น
เอกลักษณ์ของจังหวัด
4) ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬาให้เพียงพอแก่
เด็กและเยาวชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
แนวทางการพัฒนา
1) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รองรับการเป็นแหล่ง
พลังงานทดแทน
2) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูป การพัฒนาคุณภาพ การเกษตรปลอด
สารพิษ เกษตรทฤษฏีใหม่
3) ส่งเสริมให้มีตลาดกลางในการจาหน่ายสินค้าการเกษตร สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ยุทธศาสตร์ที่ 7ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1) พัฒนาและบริหารจัดการแหล่งน้าธรรมชาติ/แหล่งน้าชลประทาน ให้สามารถเก็บน้าไว้ใช้ได้ตลอดปี
2) การกาจัดขยะรวม และบาบัดน้าเสียของจังหวัด
3) ส่งเสริมสนับสนุนการปลูกป่า อนุรักษ์และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 8 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน การท่องเที่ยวและตลาดการค้าชายแดน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

แนวทางการพัฒนา
1) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนให้เครือข่ายภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว
2) พัฒนา ฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็น
ศูนย์กลางทางด้านการท่องเที่ยว แหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน
3) พัฒนาตลาดการค้าตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา และตลาดโรงเกลือ ให้มีความสะอาด สะดวก
ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว
4) สนับสนุนการจัดระบบโลจิสติกส์ เพื่อการขนส่งและกระจายสินค้าสะดวก รวดเร็ว
5) สนับสนุนการค้าให้เป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์ของภูมิภาคอินโดจีน

2.ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“หนองบอนน่าอยู่ เฟื่องฟูการเกษตร เขตท่องเที่ยวธรรมชาติ”
2.2 ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
2.3 เป้าประสงค์
ตาบลหนองบอน มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า ซึ่งจะส่งผลให้ประชาชน
มีความเป็นอยู่ที่ดี และสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดเป้าประสงค์เพื่อให้สามารถดาเนินการจัดกิจกรรม
ต่างๆ บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ที่กาหนด ดังนี้
1. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. เพื่อพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. เพื่อพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. เพื่อพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
6. เพื่อพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ

2.4 ตัวชี้วัด
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับ
งานโดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
3. ร้อยละของประชาชนที่พึงพอใจ
2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เป้าหมาย
- เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และจัดหาในเรื่อง
ของน้าเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ
- เพื่อก่อสร้างซ่อมแซม บารุงรักษาทางบก ทางน้า และ
ทางระบายน้า การวางผังเมืองในในท้องถิ่น และผังเมือง
รวมของจังหวัด พร้อมทั้งจัดให้มีสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ในเขตองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
บอน ให้มีความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างมี
มาตรฐาน และเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆด้วย

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมภาคประชาชนตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาเศรษฐกิจตามที่
รัฐบาลส่งเสริม

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม

- เพื่อพัฒนาระบบการศึกษาในพื้นที่ให้กับประชาชนได้
เข้าถึงการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ให้มีความเหมาะสม
และสอดคล้องกับวิถีของแต่ละชุมชน เพื่อพัฒนาสู่การ
เรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างมีคุณภาพ และทั่วถึง พร้อม
บารุงพระพุทธศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาชาวบ้านท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป รวมไปถึงการ
ส่งเสริมการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก เยาวชน
ประชาชน และผู้ด้อยโอกาส

ยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

เป้าหมาย

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

- เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
สืบไป และส่งเสริมการปลูกป่าไม้ เพื่อให้สิ่งแวดล้อมใน
พื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ โดน
การเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษา
ทรัพยากร เพื่อให้เกิดความหวงแหนป่าไม่ที่มีอยู่ไว้ให้
ลูกหลานสืบต่อไป

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร - เพื่อพัฒนาแหล่งน้าทางการเกษตรให้สามารถตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ที่ทาการเกษตร เพื่อ
รองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและจัดทาในเรื่องของ
น้า เพื่อการเกษตรให้เพียงพอ
- ก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซมแหล่งน้าเพื่อ
การเกษตรในตาบล

6. ยุท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด้ า นคุ ณ ภาพชีวิ ต สั ง คม - เพื่อเป็นการส่งเสริมพัฒนาสงเคราะห์พัฒนาคุณภาพ
และการบริหารจัดการ
ชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ติด
เชื้อ HIV ให้เข้าถึงการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้น
พื้นฐานอย่างทั่วถึง ประชาชนมีสุขภาพที่ดี การจัด
สวัสดิการชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการ พร้อมทั้งให้ประชาชนมีความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ด้วยกันอย่างสงบภายใต้การมีส่วน
ร่วมของประชาชน
2.6 กลยุทธ์
เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของตาบลหนองบอน จาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสาคัญกับการวาง
บทบาทการพัฒนาตาบลหนองบอนในอนาคตอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน
รวมทั้งสอดคล้องกับศักยภาพและบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลเพื่อที่จะให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุด ดังนั้น จึงได้กาหนดกลยุทธ์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองบอน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน ให้ความสาคัญต่อการดาเนินการแก้ไชปัญหาความเดือ ดร้อน
และการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง ฟื้นฟูพัฒ นาการ
จัดบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจน
การพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสาคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มี คุณภาพสูง การพัฒนา
ที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิต ความเป็นอยู่
ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่ วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒ นาระดับต่างๆ
รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มี
ต่อการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอนจึงกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ครอบคลุม
กิจกรรมต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน จานวน 6 ยุทธศาสตร์ และ 6 กลยุทธ์ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตร
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน มุ่งพัฒนา 6ด้าน
ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านเศรษฐกิจการพัฒนาด้านการการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมการพัฒนาด้านแหล่งน้าเพื่อการเกษตรการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม
และการบริหารจัดการ

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ประชากรมีประมาณเจ็ดพันกว่าคนถือเป็นจานวนที่ 1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลมีจานวนน้อยส่งผลให้
เหมาะสมไม่มากไม่น้อยเกินไปทาให้สามารถให้บริการ การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร
สาธารณะได้อย่างทั่วถึง
2. ขาดบุคลากรที่มีรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
2. บุคลากรมีความรักถิ่น ไม่ต้องย้ายที่อยู่
3. เจ้าหน้าที่บางรายมีความตระหนักในหน้าที่และ
3. การเดินทางสะดวก สามารถทางานเกินเวลาได้
ความรับผิดชอบต่องานที่ปฏิบัติค่อนข้างน้อย
4. อยู่ในวัยทางาน สามารถรับรู้และปรับตัวได้รวดเร็ว
5. มีความรู้เฉลี่ยระดับปริญญาตรี
โอกาส(Opportunities)
1. ประชาชนมีความร่วมมือพัฒนาองค์กรดี
2. บุคลากรมีความคุ้นเคยกันทั้งหมด
3. บุคลากรมีถิ่นที่อยู่กระจายทั่วเขต อบต. ทาให้รู้
สภาพพื้นที่ ทัศนคติของประชาชนได้ดี
4. บุคลากรมีการพัฒนาความรู้ปริญญาตรี ปริญญาโท
เพิม่ ขึ้น
2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านเศรษฐกิจ
จุดแข็ง(Strengths)
1. ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสาคัญ

โอกาส(Opportunities)
1. เป็นนโยบายที่รัฐบาลให้ความสาคัญ
2. การเกษตรเป็นสาขาการผลิตที่สาคัญของจังหวัด
3. พื้นที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะแก่การทาการเกษตร
4. การคมนาคมขนส่งสะดวก

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

อุปสรรค (Threats)
1. ระเบียบกฎหมายไม่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
2. กระแสความนิยมของต่างชาติมีผลกระทบต่อ
คุณภาพชีวิตของประชาชน
3. มีความก้าวหน้าในวงแคบ
4. บุคลากรมีภาระต้องดูแลครอบครัว และต่อสู้
ปัญหาเศรษฐกิจ ทาให้มีเวลาให้ชุมชนจากัด

จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการ
บริหารงานด้านเศรษฐกิจ และการพัฒนาอาชีพด้าน
ต่างๆ
อุปสรรค (Threats)
1. ค่าครองชีพที่สูงขึ้น
2. เทคโนโลยีสมัยใหม่ราคาแพง
3. ราคาผลผลิตทางการตกต่า แต่ต้นทุนการผลิตสูง
4. การใช้สารเคมีในการเกษตร
5. ขาดการรวมกลุ่มของเกษตรกร การมีส่วนร่วมของ
ชุมชนเป็นลักษณะต่างคนต่างทา

วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

จุดแข็ง(Strengths)
1. มีรถดับเพลิง ที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา สามารถ
ดาเนินงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้
รวดเร็ว ทันเวลา
2. มีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย สาหรับจัดเก็บขยะ
เพื่อให้บริการประชาชน

จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ที่ทางานคับแคบ ไม่มีที่จอดรถพนักงานและผู้มา
ติดต่อราชการ
2. รถดับเพลิงบรรทุกน้าได้ปริมาณน้อย เนื่องจาก
เป็นรถบรรทุก 6 ล้อ

โอกาส(Opportunities)
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น รถกระเช้าขององค์การ
บริหารส่วนตาบลสระแก้ว

อุปสรรค (Threats)
1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มชารุดและล้าสมัย

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1. การมีรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ทาให้สามารถ
บริหารจัดการเรื่องขยะได้สะดวก สามารถบริการ
ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ทาการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อื่นๆได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จากัด

4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญ
1. ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องมีจานวนมาก และมี
2. เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. การปรับเปลี่ยนบ่อยครั้ง ทาให้การปฏิบัติงานยุ่งยาก
3. มีการรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน
ขึ้น
โอกาส(Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. เป็นพื้นที่เหมาะแก่การเกษตร และมี
1. ประชาชนขาดความเข้าใจในการทางานของภาค
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
ราชการ และยังไม่ให้ความร่วมมือด้านการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น
5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. มีโครงข่ายการคมนาคมที่สะดวก สามารถติดต่อได้ 1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นไปอย่างล่าช้า
ตลอดทั้งท้องถิ่น อาเภอและจังหวัด
เพราะมีงบประมาณจากัดในการนาไปพัฒนา
2. สภาพแวดล้อมยังมีสภาพที่ดี เนื่องจากยังไม่มี
2. พื้นที่ตาบลมีขนาดกว้าง ทาให้ใช้งบประมาณมาก
อุตสาหกรรมและชุมชนยังไม่หนาแน่
ในการก่อสร้างถนนคมนาคม
3. พื้นที่ตาบลมีลาคลองหลายสาย ดินมีความอุดม
3. ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษา
สมบูรณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ประชาชนส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชเชิงเดี่ยว
โอกาส(Opportunities)
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

อุปสรรค (Threats)
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

1. พ.ร.บ. การกระจายอานาจแก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ได้กาหนดให้ อบต. มีรายได้
เพิ่มขึ้นในการไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมทั้งด้าน
อื่นๆ
2. รัฐบาลมีนโยบายและให้ความสาคัญกับการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกัน
และแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

1. เนื่องจากภาวะโลกร้อน ส่งผลให้สภาพภูมิประเทศ
เปลี่ยนแปลง ประสบปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรง
ส่งผลให้โครงสร้างพื้นฐานได้รับความเสียหาย
-ปัญหาฝนตกหนัก น้าท่วม ถนนถูกตัดขาด ส่งผลให้
การคมนาคมลาบาก
-ลมพายุรุนแรง ส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้ม ไฟดับ
ประชาชนได้รับความเดือดร้อน

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
1.ทาเลที่ตั้งของตาบลมีแหล่งน้าไหลผ่าน
2. มลพิษทางอากาศมีน้อย เนื่องจากไม่มีโรงงาน
อุตสาหกรรมในพื้นที่ตาบล

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
1. การทาอย่างไรเพื่อให้ราษฎรที่อยู่เขตรับผิดชอบมี
ความเป็นอยู่ดี สามารถพึ่งพาตัวเองได้ตามหลักทฤษฎี
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งมีความรักและหวง
แหนถิ่นฐานของตนเอง
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ดาเนินการ

6. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
จุดแข็ง(Strengths)
จุดอ่อน(Weaknesses)
1. เป็นภารกิจ/อานาจหน้าที่ตามกฎหมายของ อปท. 1. ประกาศคณะกรรมการกระจายอานาจให้แก่
2. องค์กรมีความพร้อมในการดาเนินงานด้าน
อปท. ไม่เอื้อต่อการดาเนินงาน
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ได้มาตรฐาน
โอกาส(Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 1.บุคลากรด้านการศึกษายังไม่เพียงพอ
ให้ความสาคัญ
2. โรงเรียนยังขาดแคลนสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ
2. ตามรัฐธรรมนูญกาหนดให้เรียนฟรี 12 ปี
การสอน และวัสดุทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
3. ผู้ปกครองยังมีค่านิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียน
โรงเรียนที่มีชื่อเสียง
4. ขาดความต่อเนื่องในการส่งเสริมการสืบทอด
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
5. สภาพเศรษฐกิจปัจจุบันส่งผลต่อการศึกษาของ
เยาวชน
3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

- แนวโน้มการยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนต้าบล
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดย
มี ไทยพม่าลาวเวียดนามมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียฟิลิปปินส์กัมพูชาบรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโ ยชน์ทาง
เศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์อานาจต่อรองต่างๆ กับ
คู่ค้าได้มากขึ้น และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะ
ขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Aseanจะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้
AEC เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่ อ งค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองบอนได้ ก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา ไว้ จ านวน 6
ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภ าค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการ
หลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น
เป็นต้น
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอนต้องให้ความสาคัญกับการรวมกลุ่ม ทางเศรษฐกิจที่กระชับมากขึ้น
เนื่องจากการเป็น AEC ทาให้เศรษฐกิจของอาเซียนมีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกันมากขึ้น ในด้านหนึ่งคือ
การเป็นส่ว นหนึ่งของประชาคมเดียวกัน แต่ขณะเดียวกันสมาชิกอาเซียนก็จะต้องแข่งขันกันเองเพื่อดึงดูด
การค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ดังนั้น การบรรเทาความขัดแย้งใน 2 ส่ว นนี้จะต้องเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สาหรับประเทศไทย ต้องแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศในอาเซียน การพัฒนาขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันจึงเป็นสิ่งสาคัญ จากการสารวจของ International Management Development (IMD) ใน
ปี 2547 พบว่าอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยอยู่อันดับที่ 29 จากทั้งหมด 60 ประเทศ ซึ่งเป็น
อันดับที่ดีขึ้นเป็นลาดับตั้งแต่ปี 2544 อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับประเทศในอาเซียน ไทยยังอยู่ในอันดับที่ต่า
กว่า สิงคโปร์และมาเลเซีย โดย IMD เห็นว่าไทยควรพัฒนาด้านประสิทธิภาพของภาครัฐ เช่น กฎหมายที่
ส่งเสริมการแข่งขัน การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน และการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบอนจึ งตระหนักถึงความสาคัญของ การพัฒ นาด้านเศรษฐกิจเป็นอย่างยิ่ง เพื่อพัฒ นาให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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ประชาชนมีความเข้มแข็งและสามารถปรับตัวได้ โดยได้รับผลกระทบจากการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC)ให้น้อยที่สุด
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การศึกษา
การศึกษาคือการพัฒนาทักษะด้านวิชาการและสังคมแก่มนุษย์เพื่อพัฒนาให้เป็นผู้มีชีวิตที่ดี
งาม สามารถดาเนินชีวิตได้อย่างถูกต้องและเกื้อกูลแก่สังคมการศึกษาจึงถือเป็น รากฐานสาคัญของการดาเนิน
ชีวิตของมนุษย์ในสังคม เมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงมีความจาเป็นที่จะต้อง
ปรับตัวกับความเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน รวมทั้งด้านการศึกษาและภาษา องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน
จึงได้จัดกิจกรรมสอนเสริมทักษะทางด้านภาษาให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหน้าสถานี ซึ่งอยู่ ใน
ความรับผิ ดชอบและการดูแลขององค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองบอน ได้แก่ การสอนภาษากัมพูชา และ
ภาษาอังกฤษ โดยมีเนื้อหาเหมาะสมตามวัย เช่น การนับเลข การกล่าวคาทักทาย เป็นต้น นอกจากนี้ก็ได้จัด
กิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับอาเซียนที่เหมาะสมตามวัยของเด็กเล็ก เพื่อให้เ ด็กมีความรู้ความเข้าและ
สามารถปรับตัวได้กับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
ศาสนา
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น
เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระทั่งกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
วัฒนธรรม
ประชาสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี
แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สาคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็ นข้อห้าม ตามธรรมเนีย มบรู ไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพิ่มขึ้นของจานวนประชากรทาให้ที่ทากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ทากินจึงต้องไปเปิดป่าใหม่ ส่วนสาเหตุจากชาวต่างชาติ อาจมีนายทุนเข้ามาทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่
หรือทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้้าเพื่อการเกษตร
ปัจจุบันการประกอบอาชีพทางการเกษตร เกษตรกรนิยมใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิ ตทางการเกษตร
อาทิ ใช้ยาฆ่าแมลง ใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทางการเกษตร ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นต้นเนื่องจากมีความสะดวกและทาให้
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบอน

ผลิตภาพทางการเกษตรเพิ่มสูงขึ้น เพื่อให้มีปริมาณของผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการในระบบเศรษฐกิจ ซึ่ง
แนวโน้มของการใช้สารเคมีในการเกษตรมีสูงขึ้นทกๆปี จึงส่ง ผลกระทบต่อแหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าเพื่อ
การเกษตร และสิ่ งแวดล้ อม กล่ าวคือ ปัญหาการตกค้างของสารเคมีใ นสิ่ งแวดล้ อมซึ่งสาเหตุเกิ ดจากการ
แพร่กระจายของสารเคมีในระหว่างการฉีดพ่น เนื่องจากสารเคมีส่วนใหญ่จะกระจายจากบริเวณของพืช ที่
ต้องการฉีดพ่นลงสู่พื้นและบางส่วนระเหยอยู่ในอากาศทาให้มีการสะสมอยู่ในพื้นดินและแหล่งน้า ซึ่งเป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์เลี้ยง และสัตว์ในธรรมชาติในที่สุดจะส่งผลให้เกิ ดการสะสมของสารเคมีในห่วงโซ่อาหารและทา
ให้สิ่งมีชีวิตในระบบห่วงโซ่อาหารทุกระดับได้รับผลกระทบ นอกจากสารเคมีป้องกันกาจัดศัตรูพืชจะตกค้างใน
สิ่งแวดล้อมแล้ว ปุ๋ยเคมียังสร้างปัญหามลพิษให้กับแหล่งน้าธรรมชาติและความเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เนื่องจาก
ปุ๋ยเคมีส่วนเกินจากพื้ นที่เกษตรถูกชะล้างและไหลลงสู่แหล่งน้า โดยเฉพาะการทาเกษตรแบบเข้มข้นการใช้
ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากเกิน ความต้องการของพืชยังส่งผลให้น้าใต้ดินมีการปนเปื้อนไนเตรท ซึ่งสร้างความเสี่ยง
ต่อสุขภาพของประชาชนอีกด้วย
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต สังคม และการบริหารจัดการ
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้นปัญหาการแบ่ง
ชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี
พม่าทาวน์ลาวทาวน์กัมพูชาทาวน์ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก
จากชนนั้นที่มีปัญหาคนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมายเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่า งยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
บอนต้องให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและ
วัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทย
มากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากขึ้นจากการ
หลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น เมื่ อ มี ก ารหลั่ ง ไหลของแรงงานเข้ า มาในพื้ น ที่
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น ปัญหาโรคติดต่อต่างๆเช่น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนก
และโรคอื่นๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และการท่องเที่ ยว ซึ่งมีความเสี่ยง
ต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
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