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ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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
จากสถานะของประเทศและบริ บ ทการเปลี่ ยนแปลงต่างๆ ที่ป ระเทศกาลั งประสบอยู่ ท าให้ การกาหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบหลักการของ
การวางแผนที่น้อมนาและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมี
ส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสาคัญ
กับการกาหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มี
รายได้ สู ง มี ค วามมั่ น คง และยั่ ง ยื น สั งคมอยู่ ร่ ว มกั น อย่ างมี ค วามสุ ข และน าไปสู่ ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น์ ร ะยะยาว
“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 ดอลลาร์ US.) และ 301,199
บาท (8,859 ดอลลาร์ US.) ต่อคนต่อปี
(3) ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี
(4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่ต่ากว่า
ร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการส่งออกขยายตัว
เฉลี่ยไม่ต่ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร./โทรสาร. 043-454-464

ห น้ า | 33
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
(1) ประชาชนทุ กช่ว งวัย มีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสั งคม (SocioEconomic Security)
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
(2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ
(3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอื้อต่อการพัฒนาคน
3. การลดความเหลื่อมล้าในสังคม
(1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น
(2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง
4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
(1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืนและเป็นธรรม
(2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ
(4) เพิ่มประสิทธิภ าพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริห ารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
(5) มีการบริหารจัดการน้าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้า
5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ
(1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม
(2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) มีการกระจายอานาจที่เหมาะสม
กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม
3. ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
4. ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
6. ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ
7. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
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10. ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค
1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด
1) แผนพัฒนาภาค
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กลยุทธ์ที่ 1 : การพัฒนาภาคเป็นศูนย์กลางการเกษตรเศรษฐกิจ
เป็นช่วงของการวางแผนและปรับปรุงพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาเกษตรกรรม การพัฒนา
ในช่วงนี้เน้นการสร้างความเข้มแข็งและการพัฒนาขีดความสามารถการผลิตภาค โดย
- ปรับปรุงพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบปัญหา การพัฒนาพืชเศรษฐกิจ เช่น ข้าวหอมมะลิ อ้อย มันสาปะหลัง
และยางพารา ในพื้นที่จังหวัดหนองคาย อุดรธานี อุบลราชธานี เลย สกลนคร บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษและนครพนม
- พัฒนาขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มการส่งออก ในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ อุบลราชธานีและอานาจเจริญ
- การส่งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่จากัดพอเหมาะ
- การนา เทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืน ลดต้นทุนการผลิต และลดการ
พึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกประเทศ
กลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนาอุตสาหกรรมตามศักยภาพของพื้นที่
เป็นช่วงของการวางแผนและเตรียมความพร้อมของพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม การ
พัฒนาในช่วงนี้เน้นการสร้างความเข้มแข็งภายในภาค และสร้างความเชื่อมโยงกับภาคอื่นๆ ภายในประเทศ โดย
- จัดเตรียมพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมภายในภาคและจากภาคอื่นๆ
ในประเทศ เริ่มจากพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น และอุดรธานี
- การจัดตั้งนิคมหรือศูนย์อุตสาหกรรมขนาดย่อมรองรับการพัฒนาพื้นที่ชายแดน ในจังหวัดมุกดาหาร
นครพนม เลยและศรีสะเกษ
- ทาการศึกษาความเหมาะสมและแนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมเฉพาะด้านซึ่งใช้ทรัพยากรภายในภาค
เป็นวัตถุดิบในการผลิต ได้แก่
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารและแปรรูปสินค้าเกษตร ที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา และ อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ
- ศูนย์กลางผลิตอาหารเพื่อการบริโภคในประเทศและส่งออกที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- ศูนย์กลางของการผลิตและการส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมไปยังประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคที่
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
- ศูนย์กลางการผลิตสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออกไปยังประเทศลาวตอนบนที่ อ.เมือง
จ.อุดรธานี
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- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยางพาราที่ อ.เมือง จ.หนองคาย
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมโพแทซที่ อ.เมือง จ.อุดรธานี
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมผ้าไหมและสิ่งทอที่ อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนที่ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมเอทานอลที่ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
- การพัฒนาศูนย์กลางด้าน ICT (ICT City/ Software Park) ที่ จ.ขอนแก่น
กลยุทธ์ที่ 3 : การพัฒนาเมืองศูนย์กลางการค้าและบริการ
- พัฒนาพื้นที่การค้าและบริการ โดยการเพิ่มศักยภาพให้กับเมืองศูนย์กลางการค้าที่สาคัญในภาคที่จังหวัด
นครราชสีมาและขอนแก่น
- กาหนดให้มีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่ใช้สาหรับการจัดการ
ประชุมในระดับประเทศ ระดับภาค หรือการจัดประชุมในงานสาคัญต่างๆ รวมถึงการจัดแสดงสินค้านานาชาติ
- พัฒนาเมืองประตูเศรษฐกิจการค้า (Gateway) ในจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร และอุบลราชธานี
และพัฒนาเมืองการค้าชายแดน ได้แก่ ชายแดนจังหวัดหนองคาย นครพนม มุกดาหาร ช่องเม็ก ช่องจอม และช่อง
สะงา เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากประเทศเพื่อนบ้าน หรือจากนักลงทุนต่างชาติ รวมทั้งนักลงทุนท้องถิ่นให้มาลงทุนใน
บริเวณพื้นที่
กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวตามความหลากหลายทางวัฒนธรรมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ
- กาหนดพื้นที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวประเภทต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยว
โบราณสถาน และจัดให้มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
- จัดตั้งเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาค ในพื้นที่เมืองขอนแก่น อุดรธานี และนครราชสีมา เนื่องจากเป็น
เมืองใหญ่ที่มีความพร้อมทางด้านสาธารณูปโภค และสาธารณูปการที่สามารถให้บริการและรองรับนักท่องเที่ยว
ได้เป็นจานวนมาก อีกทั้งมีที่ตั้งที่สามารถเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ภายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และแหล่ง
ท่องเที่ยวของประเทศเพื่อนบ้าน
- พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาพื้นที่ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว
สามเหลี่ยมมรกต(The Emerald Triangle) เชื่อมโยงชายแดนประเทศลาว กัมพูชา และไทย พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้
เป็นศูนย์กลาง นันทนาการ และบันเทิง ให้ความบันเทิงแก่นักท่องเที่ยวทั้ง ในด้านการแสดงทางวัฒนธรรม ดนตรี และ
มีการสร้างวงจร การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวไปประเทศเพื่อนบ้าน คือ สร้างวงจรท่องเที่ยวในเส้นทางอารยธรรมขอม
(Khmer Civilization Route) โดย
- ให้จังหวัดสุรินทร์เป็นประตูไปสู่กัมพูชา เส้นทางการท่องเที่ยวจากช่องจอม จังหวัดสุรินทร์ /
โอเสม็ด สู่เสียมราฐ
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- ให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประตูไปสู่กัมพูชา เส้นทางการท่องเที่ยวจากช่องสะงา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะ
เกษ สู่เสียมราฐเส้นทางการท่องเที่ยวศรีสะเกษ สู่ปราสาทเขาพระวิหาร
- ให้จังหวัดศรีสะเกษ เป็นประตูไปสู่กัมพูชา และจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประตูไปสู่ลาว เส้นทาง
การท่องเที่ยวปราสาทขอมสามชาติ (ไทย-กัมพูชา-ลาว)
กลยุทธ์ที่ 5 : การอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมอย่างสมดุลและยั่งยืน
- ศึกษาศักยภาพของพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมโดยจัดลาดับความสาคัญของแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญของภาคโดยจัดหมวดหมู่ประเภทต่างๆ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ตามศักยภาพ
ของพื้นที่
- กาหนดหลักเกณฑ์หลักปฏิบัติสาหรับกิจกรรม / โครงการที่มีอยู่ในพื้นที่ตามลาดับความสาคัญและ
ศักยภาพ
- ควบคุมการสารวจข้อมูล พื้นที่และสภาพกายภาพโดยเฉพาะพื้นที่อนุรักษ์ป่าและแหล่งน้า จะเป็น
พื้นที่เป้าหมายแรกของการจัดทาแผนงาน และโครงการพัฒนาได้แก่ พื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ชัยภูมิ เลย
หนองบัวลาภู หนองคาย และอุดรธานี โดยให้มีการพัฒนาพื้นที่เพื่อเป็นป่าให้มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ 20
ถึงร้อยละ 25 ของพื้นที่ป่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน
- ทาการสารวจและจัดลาดับความสาคัญของพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่แหล่ง
โบราณคดีโบราณสถาน ชุมชนโบราณสถาน และสถานที่สาคัญทางประวัติศาสตร์ ได้แก่ พื้นที่เมืองหนองหาน อ.หนอง
หานจ.อุดรธานี พื้นที่เมืองพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา และพื้นที่ในขอบเขตจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์
สุรินทร์ และศรีสะเกษ เพื่อควบคุมการใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ
กลยุทธ์ที่ 6 : การป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติ
- เป็นการจัดทาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์พื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วม ในระดับภาคและจังหวัด โดย
ดาเนินการจัดทาในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงและพื้นที่น้าท่วมซ้าซากเกือบทุกปีได้แก่ บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งอยู่ในพื้นที่
จังหวัดร้อยเอ็ดมหาสารคาม และยโสธร
- จัดทาแผนงานขยายเพิ่มเติมในพื้นที่น้าท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มน้าชีและสาขา บริเวณจังหวัดขอนแก่น
และร้อยเอ็ด บริเวณลุ่มน้ามูล คือ จังหวัดศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
- จัดทาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง พื้นที่ที่ควรดาเนินการแก้ไขปัญหา
อย่างเร่งด่วน คือจังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น ชัยภูมิ มหาสารคาม และบุรีรัมย์
- การจัดทาฐานข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม ในพื้นที่จังหวัดเลย หนองบัวลา ภู ศรีสะเกษ
อุบลราชธานี ขอนแก่น อุดรธานี ชัยภูมิ และนครราชสีมา
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- จัดหาและปรับปรุงพื้นที่ที่เหมาะสมสาหรับอุตสาหกรรมอันตราย โดยเริ่มจากอาเภอเมืองและ
อาเภอใหญ่ในจังหวัดต่างๆ ที่มีอุตสาหกรรมอันตรายเป็นจานวนมาก ได้แก่ อาเภอเมือง ใน จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์
จ.นครราชสีมา และ จ.อุดรธานี
กลยุทธ์ที่ 7 : การสร้างสมดุลในการพัฒนาระหว่างเมืองและชนบท เพื่อพัฒนาวิถีชีวิต ชุมชน
และสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น
- วางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองที่เป็นที่ตั้งอาเภอที่ยังไม่มีการวางผังเมืองรวมมาก่อนเพื่อพัฒนา
เมืองศูนย์กลางระดับจังหวัดและอาเภอ เช่น ทม.พิบูลมังสาหาร ทต.สว่างแดนดิน ทต.ธาตุพนม ทต.น้าพอง ทต.บ้าน
แพง ทต.พรรณานิคม ทต.สีคิ้ว เป็นต้น
- วางและจัดทาผังเมืองรวมเมืองที่มิได้เป็นที่ตั้งอาเภอหรือจังหวัดเพื่อพัฒนาชุมชนศูนย์กลางชนบท
- จัดให้มีเขตอุตสาหกรรมการส่งออก ในพื้นที่เมืองนครราชสีมา เมืองอุบลราชธานี เมืองขอนแก่น
และเมืองอุดรธานี
- การจัดให้มีศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานและวิชาชีพอุตสาหกรรม บริการ และการท่องเที่ยว ในพื้นที่
เมืองนครราชสีมา เมืองขอนแก่น เมืองอุดรธานี และเมืองอุบลราชธานี
- วางผังเฉพาะและผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะย่านการค้าในชุมชนชายแดน ในจังหวัดเลย หนองคาย
นครพนม มุกดาหาร อุบลราชธานี สุรินทร์ ศรีสะเกษ และบุรีรัมย์
- กาหนดพื้นที่เหมาะสมกับการตั้งถิ่นฐานชุมชน พร้อมทั้งมีสิ่งอานวยความสะดวกที่เข้าถึงชุมชน
อย่างทั่วถึง มุ่งสู่การเป็นสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันของคนและชุมชนในชนบท และเมือง (Green and Happiness
Society)
กลยุทธ์ที่ 8 : การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งอย่างมีประสิทธิภาพ
- เป็นการขยายถนนที่มุ่งสู่ประตูการค้าหลัก โดยการขยายถนนสายชุมแพ-ขอนแก่น (ทางหลวง
หมายเลข 12)-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร (ทางหลวงหมายเลข 209 และ 2042) สายนครราชสีมา-บุรีรัมย์-สุรินทร์-ศรีสะ
เกษ-อุบลราชธานี (ทางหลวงหมายเลข 226)
- ส่งเสริมการใช้จุดเปลี่ยนถ่ายสินค้า (ในภาค) โดยการก่อสร้างและปรับปรุง ICD และ CY ที่
ขอนแก่น และ ICD ที่นครราชสีมา
- เพิ่มความจุของระบบราง โดยการก่อสร้างเส้นทางรถไฟแนวใหม่สายขอนแก่น-กาฬสินธุ์-มุกดาหาร
- เพิ่มจุดสับหลีกทางรถไฟสายนครราชสีมา-ขอนแก่น-หนองคาย และสายนครราชสีมา-บุรีรัมย์อุบลราชธานี
- พัฒนาศักยภาพโครงข่ายการคมนาคมขนส่งทางอากาศโดยพัฒนาท่าอากาศยานอุดรธานี ให้เป็น
คลังสินค้าทางอากาศ
- จัดตั้งศูนย์กลางขนส่งหลายรูปแบบ (Multimodal Terminals) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
นครราชสีมา และอุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน อาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น โทร./โทรสาร. 043-454-464

ห น้ า | 38
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564)

- จัดตั้งศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า (ICD) ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น มุกดาหาร และนครราชสีมา
- จัดตั้งลานกองสินค้าทางรถไฟ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและขอนแก่น
- จัดตั้งศูนย์การขนส่งและบริการ (Hub) ในพื้นที่ศนู ย์กลางชุมชน คือ ขอนแก่น และนครราชสีมา
- การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลและฐานข้อมูลโลจิสติกส์ (Information Linkage and
Database System) บริเวณด่านศุลกากรมุกดาหาร CY ท่าพระ จ.ขอนแก่น ICD สถานีรถไฟกุดจิก
- การพัฒนาธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Providers)
- ส่งเสริมธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์ โดยสนับสนุนให้ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก
(SMEs) หันมาใช้บริการ (Outsourcing) ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์
กลยุทธ์ที่ 9 : การพัฒนาแหล่งน้้าให้เพียงพอส้าหรับการอุปโภค-บริโภค เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม
- เพิ่มปริมาณน้าต้นทุน โดยการปลูกป่าและฟื้นฟูป่าไม้ในพื้นที่ลุ่มน้าโขง ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูลจาก
ร้อยละ 17 เป็นร้อยละ 20 ในจังหวัดเลย ชัยภูมิ ขอนแก่น และอุบลราชธานี เจาะบ่อน้าบาดาลเสริม โดยดาเนินการ
ในพื้นที่ที่ประสบภัยแล้งสูง ในจังหวัดนครราชสีมา บริเวณ อ.ปักธงชัย อ.พิมาย อ.สูงเนิน อ.สีคิ้ว อ.ด่านขุนทด และ จ.
ชัยภูมิ บริเวณ อ.บ้านแท่น และ อ.ภูเขียว การผันน้า ต่างลุ่มน้า โดยดา เนินโครงการเลย-ลาพะเนียง โครงการเซ
บังเหีย-อานาจเจริญโครงการสิรินธร-ศรีสะเกษ โครงการน้างึม-ห้วยหลวง และโครงการโขง-น้าสงคราม ดาเนินการ
ปลูกหญ้าแฝกในพื้นที่ต้นน้าลาธาร สร้างแหล่งเก็บกักน้าและปรับปรุงแหล่งน้าตามธรรมชาติ
- การเพิ่มการเก็บกักน้า โดยการก่อสร้างฝายต้นน้าลาธารกระจายอยู่ในพื้นที่ต้นน้าลาธารในลุ่มน้า
โขง ลุ่มน้าชี และลุ่มน้ามูล การปลูกหญ้าแฝก เพื่อลดการชะล้างหน้าดินและสร้างความชุ่มชื้นในพื้นที่ต้นน้า การสร้าง
แหล่งเก็บกักน้าให้ชุมชนเมือง ชนบทและพื้นที่อุตสาหกรรม โดยเริ่มดา เนินการในจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ
ขอนแก่น มหาสารคาม บุรีรัมย์
- การพัฒนาระบบกระจายน้า โดยสร้างโครงข่ายน้าภายในลุ่มน้าเดียวกัน การผันน้าทั้งภายในลุ่มน้า
เดียวกันและต่างลุ่มน้ามายังพื้นที่ที่ขาดแคลนน้า พัฒนาระบบประปาให้แก่ ชุมชนชนบท จา นวน 5,000 หมู่บ้าน ใน
พื้นที่ที่ประสบ ปัญหาการขาดแคลนน้า พัฒนาระบบส่งน้าและระบายน้าให้ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนเมือง ชนบทและ
พื้นที่อุตสาหกรรม
กลยุทธ์ที่ 10 : การพัฒนาทางด้านการศึกษาและสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
- พัฒนาบุคลากรทางการสอนและระบบการเรียนการสอนโดยใช้เครือข่ายเทคโนโลยี สร้างแหล่ง
ความรู้ชุมชนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองในจังหวัดขอนแก่นและนครราชสีมา
- กระจายโรงเรียนในระดับพื้นฐานให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
- จัดทาแผนงานเฉพาะกลุ่มพื้นที่การพัฒนา โดยเน้นการผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการประกอบ
อาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และบทบาทของพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ พื้นที่ศูนย์กลาง
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อุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว พื้นที่ศูนย์กลางการค้าและการลงทุน พื้นที่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเขต
เศรษฐกิจชายแดน และพื้นที่ศูนย์กลางการเกษตร และการท่องเที่ยว
- จัดให้มีการบริการสุขภาพกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่
- ปรับปรุงสถานีอนามัยและพัฒนาการบริการสาธารณสุขตามแนวชายแดนจังหวัดนครพนม
หนองคาย อุบลราชธานี สุรินทร์ และมุกดาหาร
- สร้างความเป็นศูนย์กลางการแพทย์ระดับนานาชาติและระดับภาคที่ขอนแก่น เนื่องจากมีความ
พร้อมทางด้าน บุคลากรทางการแพทย์ เครื่องมือแพทย์ และเป็นจังหวัดที่มี โรงพยาบาลศูนย์ และโรงพยาบาลรักษา
โรคเฉพาะทาง เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในภาค และประเทศเพื่อนบ้าน
- ส่งเสริมการเป็นศูนย์ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น อุบลราชธานี และ
นครราชสีมา
กลยุทธ์ที่ 11 : การพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพิ่มกาลังการผลิตไฟฟ้า เชื่อมท่อก๊าซธรรมชาติจากสระบุรี ไปยังนครราชสีมา และเชื่อมท่อส่ง
น้ามันจากสระบุรีไปยังขอนแก่น พร้อมทั้งก่อสร้างคลังน้ามันที่ขอนแก่น
- นาพลังงานทดแทนมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ในพื้นที่ที่ใกล้กับแหล่งวัตถุดิบชีวมวล เพื่อลดค่า
ขนส่งเชื้อเพลิงชีวมวล ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และชัยภูมิ
- ปรับปรุงโรงไฟฟ้าหรือโรงผลิตไอน้า ของโรงงานอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพ ในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ศูนย์การค้า โรงแรม และศูนย์ราชการ ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี ขอนแก่น
และอุดรธานี
- สนับสนุนให้เอกชนและการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยจัดตั้งสถานี NGV และ Bio-fuel ในพื้นที่ที่
มีวัตถุดิบป้อนให้กับโรงงาน ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี และชัยภูมิ
2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
(กาฬสินธุ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด) (พ.ศ. 2557 - 2560)
กาหนดกรอบแนวทางการพัฒนา ดังนี้
วิสัยทัศน์ เพิ่มผลิตภาพพืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว อ้อย มันสาปะหลัง) อุตสาหกรรม การค้า การบริการ
การท่องเที่ยว และการลงทุนสู่สากล
เป้าประสงค์
1. เพิ่มคุณภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจหลักให้ได้มาตรฐาน
2. เพิ่มมูลค่าการค้า การลงทุน การแปรรูปพืชเศรษฐกิจ
3. พัฒนาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
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4. ความพร้อมกลุ่มจังหวัดในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนาศักยภาพการผลิตการค้า การแปรรูปพืชเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็ง
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
การเพิ่มศักยภาพ การท่องเที่ยว
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

3) แผนพัฒนาจังหวัด
แผนพัฒนาจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ.2557 - 2560) สรุปดังนี้
วิสัยทัศน์ “ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ศูนย์กลางเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการบริการของกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง”
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจ และสังคมในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
- ศูนย์กลางการค้า การลงทุน และบริการ
- ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง และโลจิสติกส์
- ศูนย์กลางการแพทย์และสาธารณสุข
- ศูนย์กลางการศึกษา
- ศูนย์กลางการประชุม และการท่องเที่ยว
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมสีเขียว
ภาคอุตสาหกรรม
- นครเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
- พลังงานทดแทน
- ศูนย์กลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร/อุตสาหกรรมสีเขียว
ภาคเกษตร
- พืชเศรษฐกิจหลัก (ข้าว,อ้อยโรงงาน,มันสาปะหลัง)
- พืชเศรษฐกิจรอง (ผักปลอดภัย,มะม่วงน้าดอกไม้)
- สัตว์เศรษฐกิจหลัก (โคเนื้อ,ไก่)
ภาคท่องเที่ยว
- ศูนย์กลางประชุมและการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ (ไดโนเสาร์) และวัฒนธรรม
OTOP
- ผ้าไหมมัดหมี่,ผ้าฝ้าย
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พันธกิจ
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง คนในชุมชนมีชีวิตอยู่ด้วยความผาสุก
2. พัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาให้เป็นศูนย์กลางของกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
เป้าประสงค์รวม
1. อัตราการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และมีเสถียรภาพ
2. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคม
3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับการค้า การลงทุน และการบริการให้มีการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขง และอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจให้มีความมั่นคงและมีความสามารถทางการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร เพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางด้านการเกษตร
และเศรษฐกิจของภูมิภาค
เป้าประสงค์
1) เพิ่มการปลูกข้าวหอมมะลิ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มคุณค่า (Value creation) ด้วยการยกมาตรฐาน
การผลิตสู่สินค้าปลอดภัย (GAP) เพื่อการส่งออก
2) เพิ่มการผลิตข้าวเหนียวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการปลูก
3) เพิ่มการผลิตอ้อย โดยมุ่งเน้นการลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตต่อไร่ และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
จากการเพาะปลูก
4) เพิ่มผลผลิตต่อไร่และลดต้นทุนในการปลูกมันสาปะหลัง เพื่อมุ่งสู่การเป็นวัตถุดิบ ในการผลิต
อาหาร (แป้งมันสาปะหลัง) พลังงานทดแทน (เอทานอล) และอาหารสัตว์
5) เพิ่มการเพาะปลูกยูคาลิปตัสเพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมกระดาษในพื้นที่
6) เพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อน เพื่อส่งเสริมการผลิตผ้าไหมเป็นสินค้าสาคัญของจังหวัด
7) เพิ่มการผลิตโคเนื้อ
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อมุ่งสู่การเสริมสร้างจุดเด่นตามศักยภาพพื้นที่
เป้าประสงค์
1) เพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพโรงสีข้าว/อบเมล็ด เพื่อรองรับการส่งออกข้าวหอมมะลิ
2) ลดผลกระทบต่อชุมชน จากกระบวนการผลิตของโรงงานมันสาปะหลัง และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ขนส่ง
3) ลดผลกระทบและเพิ่มกิจกรรมสนับสนุนต่อชุมชนของโรงงานน้าตาล
4) เพิ่มปริมาณผลผลิตด้านพลังงานทดแทน (เอทานอล)
5) เพิ่มผลผลิตด้านสิ่งทอ เครื่องนุ่งห่ม (ผ้าไหม) โดยมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ที่เสริมเอกลักษณ์ ของจังหวัด
6) เพิ่มผลผลิตด้านซอฟต์แวร์ และ ICT เพื่อส่งเสริมให้ขอนแก่นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม ICT
ของภูมิภาค
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการค้า การท่องเที่ยว การบริการ และการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน สู่ความเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค
เป้าประสงค์
1) เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวของภาค โดยมุ่งเน้นการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
(ภูเวียง/ภูกุ้มข้าว) มีแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของเมือง
2) เป็นเมืองศูนย์กลางการค้าของภูมิภาค โดยการพัฒนาและเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศ ควบคู่
กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ผู้ประกอบการค้าท้องถิ่น
3) มีโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านการลงทุน การบริการ การเงิน และด้านคมนาคม ที่เพียงพอ มี
ประสิทธิภาพ สามารถรองรับการเป็นศูนย์กลางการค้า บริการและการลงทุนของภูมิภาค
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การสนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าประสงค์
1) ประชากรวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
2) ประชาชนชาวขอนแก่น ได้รับโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่านการศึกษานอกระบบ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างสังคมและเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง
เป้าประสงค์
1) ประชาชนในหมู่บ้านมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
2) ผู้นาชุมชนมีสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งพึ่งตนเองได้
3) ชุมชนมีความมั่นคงทางด้านทุนชุมชน
4) ชุมชนมีแนวทางการพัฒนาที่มีทิศทาง คุณภาพและมีการบูรณาการ
5) แรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมอาชีพเพียงพอต่อการประกอบอาชีพในครัวเรือน
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนา ยกระดับมาตรฐานสาธารณสุข และการแพทย์
เป้าประสงค์
1) ประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาคัญลดลง
2) ประชาชนมีพฤติกรรมในการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันที่ถูกต้อง เหมาะสม
3) ประชาชนได้รับบริการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
4) ประชาชนได้บริโภคอาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่สะอาดปลอดภัย
5) เป็นศูนย์กลางบริการด้านการแพทย์ที่สาคัญในระดับภาคและนานาชาติ (Trauma Center
ล้างและเปลี่ยนไตศูนย์มะเร็ง Plastic Surgery ดูแลผู้สูงอายุ)
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ
เป้าประสงค์
1) ประชาชนมีการอออกกาลังกายที่เหมาะสมกับวัย และถูกต้องต่อเนื่อง ครอบครัวและชุมชนใช้
กีฬาเป็นกิจกรรมในวันหยุด
2) ประชาชนมีทักษะการเล่นกีฬาที่ดี และมีการจัดการแข่งขันกีฬาทุกรุ่นอย่างต่อเนื่อง
3) เป็นศูนย์กลางการกีฬาแห่งภูมิภาค
4) ขอนแก่นเป็นเมืองกีฬา ประชาชนมีความสนใจให้การสนับสนุนกีฬาระดับจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนสวัสดิการสังคม และส่งเสริมครอบครัวเข้มแข็ง
เป้าประสงค์
1) เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส มีหลักประกันความมั่นคง
และศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
2) ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง
3) ผู้ใช้แรงงานมีหลักประกันในการทางาน มีสวัสดิการ มีความมั่งคงปลอดภัยในการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การสนับสนุน ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตท้องถิ่น
เป้าประสงค์
1) ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ได้รับการรวบรวม เรียบเรียงเป็นวิถีวัฒนธรรม เพื่อ
ความมีเสน่ห์ของเมืองขอนแก่น
2) ประชาชนชาวขอนแก่น มีความรักและภูมิใจในเสน่ห์เมืองขอนแก่น
3) มรดกทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ต่อยอดเพิ่มคุณค่า
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ และการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรดิน
เป้าประสงค์
1) ทรัพยากรดินมีความอุดมสมบูรณ์
2) มีระบบบริหารจัดการทรัพยากรดินอย่างเป็นระบบและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาแหล่งน้้า เพื่อเพิ่มปริมาณทรัพยากรน้้า ระบบการกระจายน้้า และ
จัดการคุณภาพน้้าอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1) จังหวัดขอนแก่น มีน้าใช้อย่างเพียงพอกับความต้องการในภาคเกษตร-อุตสาหกรรม-อุปโภค
บริโภค
2) มีคุณภาพน้าที่เหมาะสมกับประโยชน์การใช้งาน
3) มีระบบกระจายน้าและบริหารจัดการน้าที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การอนุรักษ์ ฟื้นฟูความสมบูรณ์ และใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1) พื้นที่ป่าได้รับการปกป้องดูแลรักษา ไม่มีการบุกรุกพื้นที่ป่า
2) พื้นที่ป่ามีความหลากหลายทางชีวภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อรองรับการเติบโตของเมืองอย่าง
เป็นระบบ
เป้าประสงค์
1) คุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวัดอยู่ในเกณฑ์ดี อยู่ในระดับมาตรฐาน
- ขยะ
- น้าเสีย
- การบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน เพื่อรองรับความต้องการการใช้พลังงาน
อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
1) ประชาชนมีจิตสานึกด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดการใช้พลังงาน
2) ประชาชนหันมาใช้พลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ
เป้าประสงค์
1) มีการบูรณาการเพื่อบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จังหวัด
และท้องถิ่น อย่างเป็นระบบ
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเสริมสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอัคคีภัย
เป้าประสงค์
1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจากอัคคีภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัย
เป้าประสงค์
1) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้อย
2) ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากอุทกภัย
3) ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง
4) พื้นที่เสี่ยงภัยน้าท่วมลดลง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การป้องกันลดผลกระทบ และช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง
เป้าประสงค์
1) มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งน้อยลง
2) ประชาชนมีความปลอดภัย ไม่ได้รับผลกระทบในชีวิตและทรัพย์สินจากภัยแล้ง
3) ผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการด้านการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เป้าประสงค์
1) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2) ระบบบริหารจัดการด้านการสืบสวนและปราบปรามอาชญากรรมมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การลดปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดความเดือดร้อนของประชาชน
เป้าประสงค์
1) ประชาชนไม่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากอุบัติเหตุจราจร
เป้าประสงค์
1) ประชาชนมีความสะดวก และปลอดภัยในการสัญจรทางถนน
2) ผู้ประสบอุบัติเหตุ ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงที
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากอาคารและป้าย
เป้าประสงค์
1) อาคาร/และป้ายมีความมั่นคงปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 8 การรักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน
เป้าประสงค์
1) จังหวัดขอนแก่นมีความมั่นคงปลอดภัยสงบเรียบร้อยไม่มีเหตุวุ่นวายจากการชุมนุมประท้วง
2) ไม่มีการก่อการร้าย/การก่ออาชญากรรมจากชาวต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 9 การบริหารจัดการด้านความมั่นคง และความปลอดภัยในเชิงบูรณาการ
เป้าประสงค์
1) มีการบูรณาการเพื่อการจัดการความมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ระหว่างส่วนกลาง จังหวัด และท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยงโอกาสจากกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มศักยภาพโครงขายการคมนาคมขนส่งในการเชื่อมโยงกับกลุ่มประเทศอนุภูมิภาค
ลุ่มน้าโขงและอาเซียน
เป้าประสงค์
1) การขยายโครงข่ายการคมนาคมขนส่ง
2) การพัฒนาการขนส่งและโลจิสติกส์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขงและนานาชาติ
เป้าประสงค์
1) การเพิ่มศักยภาพด้านการบริการให้มีคุณภาพมาตรฐาน
2) การส่งเสริมการประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยว
3) การส่งเสริมการค้าและการลงทุน
4) การส่งเสริมความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการการจัดเก็บรายได้ภาครัฐและการเบิกจ่ายงบประมาณ
เป้าประสงค์
1) การจัดเก็บรายรับของส่วนราชการในจังหวัดได้อย่างครบถ้วน ถูกต้องตามระยะเวลาที่กาหนด
2) การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมาย เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการองค์ความรู้
เป้าประสงค์
1) เสริมสร้างสมรรถนะให้แก่บุคลากรอย่างทั่วถึงตามภารกิจของจังหวัด
2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลระหว่างชีวิตกับการทางาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาระบบ และบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าประสงค์
1) การใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี
2) การใช้ ICT เพื่อยกระดับสังคมอินเตอร์เน็ตของประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
เป้าประสงค์
1) ประชาชนได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพจากจังหวัด หน่วยงานกลางรัฐวิสาหกิจ อปท. อย่าง
เบ็ดเสร็จ สะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง ตรงตามความต้องการ
2) คณะทางานภาคประชาชนมีความเข้มแข็ง รับรู้ และมีส่วนร่วมในการแสดงความเห็น ในการดา
เนินงานของส่วนราชการเพื่อการพัฒนาจังหวัด
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการงานประชาสัมพันธ์อย่างบูรณาการ
เป้าประสงค์
1) การประชาสัมพันธ์จังหวัดอย่างบูรณาการในด้านข่าวสาร สื่อ ช่องทาง และรูปแบบ การ
ประชาสัมพันธ์ได้อย่างครอบคลุม ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
2) จังหวัดขอนแก่นมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจน กลุ่มเป้าหมายมีความรับรู้ที่ถูกต้อง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
เป้าประสงค์
1) เป็นเมืองพี่น้องกับเมืองสาคัญของประเทศพันธมิตรในการพัฒนาเมืองด้านต่าง ๆ
2) มีข้อตกลงร่วมระหว่างเมืองเพื่อสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนาตามยุทธศาสตร์จังหวัด
1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขอนแก่น
วิสัยทัศน์
“ขอนแก่นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และเมืองหลักเศรษฐกิจของ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”
พันธกิจ
1. เสริมสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
2. พัฒนาคนให้มีคุณภาพ มีทักษะในวิชาชีพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
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3. จัดการศึกษาในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน และสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
4. สร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแข่งขันได้ โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ
และการท่องเที่ยว
5. พัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่ง ระบบบริการสาธารณะ และเครือข่ายการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐาน
6. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล และเกิด
ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน
7. สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเมืองและชุมชน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
1.1 พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนเมือง และชนบท อย่างทั่วถึงและเป็น
ระบบ
1.2 พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในท้องถิ่นให้
มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน
1.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัย ในเขตเมืองและชุมชน
แบบมีส่วนร่วม
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร
1.5 สร้างวินัยประชาชน และความร่วมมือในการดูแลความเป็นระเบียบชุมชน การจราจร
และการลดอุบัติเหตุ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
2.1 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมขนส่งให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง
2.2 พัฒนาระบบการให้บริการขนส่งมวลชนให้ได้มาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย
2.3 พัฒนาจังหวัดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในด้านต่างๆ อย่างสมดุล
2.4 พัฒนาพื้นที่สีเขียวและปรับปรุงภูมิทัศน์ที่สวยงาม เหมาะสม
2.5 สนับสนุนชุมชน หน่วยงาน ผู้ประกอบการ ในการพัฒนาระบบสุขาภิบาล และรักษา
ความสะอาดของครอบครัว ชุมชน (ถังดักไขมัน บึงประดิษฐ์ ตลาด ทางระบาย การกาจัดของเสีย)
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการศึกษาและศักยภาพพลเมือง ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
3.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในระบบให้ได้มาตรฐานและสนับสนุนให้
ผู้เรียนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
3.2 เพิ่มโอกาสทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยสาหรับประชาชนทุกเพศ
วัยอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
3.3 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการกีฬาขั้นพื้นฐานสู่ความเป็นเลิศและมุ่งสู่กีฬามืออาชีพ
และการกีฬา/นันทนาการเพื่อออกกาลังกาย
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนและการพัฒนาการประกอบอาชีพ / ทักษะฝีมือ ที่เหมาะสมตรง
ศักยภาพของประชาชน
3.5 ส่งเสริมและปลูกฝังค่านิยมหลัก 12 ประการ
3.6 เพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน กิจกรรมจิตอาสา เพื่อการใช้ทักษะชีวิตที่ดีเห็น
คุณค่าตนเองและสังคม
3.7 ส่งเสริมกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตยในชุมชนท้องถิ่นและยกระดับทักษะประชาชนใน
การเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ประกอบด้วย 7 กลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
4.1 บริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณการและยั่งยืน
4.2 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และเพิ่มพื้นที่ป่า ป่าชุมชน และป่าต้นน้าลาธารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
4.3 พัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้า แหล่งน้าใต้ดินและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบ และมี
ประสิทธิภาพ โดยประชาชนมีส่วนร่วม
4.4 เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะชุมชน สิ่งปฏิกูล และน้าเสีย
4.5 สร้างสังคมและพลเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4.6 ส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือกโซล่าฟาร์ม
4.7 พัฒนาต้นแบบกิจกรรม / สาธิต แนวทางการใช้พลังงานทางเลือกใน อปท. ตามศักยภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
5.1 พัฒนาส่งเสริมการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ภาคเกษตร
5.3 ยกระดับคุณภาพการผลิตพืชอาหารที่ปลอดภัย (Food Safety) และสนับสนุนการเกษตร
อินทรีย์เพื่อภาวะสุขภาพ
5.4 สนับสนุนการพัฒนารูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมและนวัตกรรมใน
พื้นที่
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5.5 ส่งเสริมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงที่สอดคล้องกับพื้นที่
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างสุขภาวะ ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
6.1 พัฒนาระบบบริการด้านสาธารณสุขให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียมในระดับ
ปฐมภูมิ
6.2 พัฒนาระบบบริการทางสังคมให้มีคุณภาพ และเข้าถึงได้อย่างทั่วถึงเท่าเทียม
6.3 สนับสนุนการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกตามความเหมาะสมและเชื่อมโยง
กับการดูแลสุขภาพ
6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม) และพัฒนารูปแบบการ
บริการประชาชน
6.5 เฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ โรคอุบัติใหม่และการเผยแพร่ระบาดในพื้นที่ และพัฒนาระบบ
การส่งต่อร่วมกับหน่วยบริการที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การสร้างเสริมทุนทางสังคมให้เข้มแข็ง และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการแข่งขันภายใต้
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
7.1 เสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม จิตสาธารณะ และวัฒนธรรมที่ดีงามแก่เด็กและ
เยาวชน
7.2 อนุรักษ์ สืบสานทานุบารุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.3 พัฒนาและส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้
7.4 พัฒนา ส่งเสริม การพาณิชย์ การลงทุนและการท่องเที่ยว
7.5 ส่งเสริม สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ และการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ใน
การประกอบอาชีพ
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาการบริหารภาครัฐ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย
5 กลยุทธ์การพัฒนา ดังนี้
8.1 ส่งเสริมการกระจายอานาจให้แก่ภาคประชาชน
8.2 ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมใหม่ในการ
ปฏิบัติงานและบริการประชาชนอย่างต่อเนื่อง
8.3 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรให้เพิ่มขึ้นและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
8.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายของภาคประชาชน
8.5 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารและความโปร่งใสส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ติดตามและประเมินผลกระทบจากการพัฒนาในท้องถิ่น
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2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2.1 วิสัยทัศน์
“การบริหารจัดการที่ดี กีฬาเด่น เน้นวัฒนธรรม น้อมน้าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
2.2 ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
2.3 เป้าประสงค์
1. เพื่อพัฒนาด้านการกีฬา การศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม สังคมสงเคราะห์ การสาธารณสุขและเพิ่มขีด
ความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
2. เพื่อพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดการขยะ ฟื้นฟูแหล่งน้าและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
5. เพื่อพัฒนาด้านการบริหารจัดตามหลักธรรมมาภิบาล การพัฒนาระบบเทคโนโลยีและส่งเสริม การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน
2.4 ตัวชี้วัด
1.กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย
จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในโครงการทุกประการ
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2.5 ค่าเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

เป้าหมาย
โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตต่างๆ เช่น การช่วยเหลือ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเยาวชน สตรี
อุดหนุน อปท.อื่น ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ องค์กรประชาชน
องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย เพื่อดาเนินโครงการที่มี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ฯลฯ และ
พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ สร้าง
เสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการแข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วม
การแข่งขัน และพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บ้านลาน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและ
ชุมชนน่าอยู่

การก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆในพื้นที่ เช่น
ถนน สะพาน รางระบายน้า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจายข่าว
ระบบน้าอุปโภคบริโภค อาคารต่างๆ สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ป้าย
จราจร กระจกโค้งป้องกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ และ ดาเนินการ
หรืออุดหนุนหน่วยงานที่ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพ
การปฏิบัติงานให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูก
จิตสานึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ เพื่อความมั่นคง
ของชาติ เพิ่มประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เช่น ปลูกต้นไม้ในป่าชุมชนป่าต้นน้า ป่าสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้า สร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้า ตามพระราชดาริฯ
เป็นต้น
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรมพัฒนา
ชุมชน การค้า
วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ตาบลบ้านลาน
และการลงทุนและการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการ พัฒนาระบบการบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
บริหารจัดการ
ที่ดี
2.6 กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก
ระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
4. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
5. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและการ
ควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
6. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานคลอบคลุมถึงการทาผังเมืองอย่างเหมาะสม
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมือง
และชุมชนน่าอยู่ ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
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2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพแก่
ประชาชน
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุนในระดับชุมชน
3. กลยุทธ์การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน และสิ่งก่อสร้างเพื่อ
การบริหารงานและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
และงบประมาณของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านลาน
การกาหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน กาหนดการพัฒนาที่
ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จานวน 5
ยุทธศาสตร์ และ 20 กลยุทธ์ ดังนี้
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แผนผังจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน

การพัฒนาคนและ
สังคมที่มีคุณภาพ

การพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการที่
ดี

การพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน การค้า และ
การลงทุนและการ
ท่องเที่ยวหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาเมืองและ
ชุมชน
จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ อบต.
บ้านลาน

การจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในทุก
ระดับ ทั้งในและนอกระบบครอบคลุมทุกช่วงวัย
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ กิจกรรมเด็ก
เยาวชนและประชาชนทั่วไป
4. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์เพื่อพัฒนายกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนผู้ยากจนและผู้ด้อยโอกาส
5. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการด้านสาธารณสุข การป้องกันและการ
ควบคุมโรคติดต่อ รวมถึงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน
6. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้การดาเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าทางการเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ได้
มาตรฐานคลอบคลุมถึงการทาผังเมืองอย่างเหมาะสม
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน และรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนระบบการรักษาความปลอดภัยให้เมือง
และชุมชนน่าอยู่ ปลอดจากยาเสพติดและอบายมุขโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการเพื่ออนุรักษ์ พัฒนา
และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้าและการบริหารจัดการน้าอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลและน้าเสียในชุมชน
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างการพัฒนาความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพแก่
ประชาชน
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านการค้า การลงทุนในระดับชุมชน
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
1. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
2. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาสมรรถนะการทางานของบุคลากรในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
3. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี เครื่องมือ เครื่องใช้สานักงาน และสิ่งก่อสร้างเพื่อ
การบริหารงานและการบริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง
และงบประมาณของ อบต.ให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน มุ่งพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่
การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว และการพัฒนาด้านการบริหารจัดตามหลักธรรมมาภิบาล
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3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT
Analiysis /Demand (Demand Analiysis)/Globol Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ที่ มี ผ ลต่ อ การพั ฒ นา อย่ า งน้ อ ยต้ อ งประกอบ ด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ศั ก ยภ าพ ด้ า นเศรษฐกิ จ ,ด้ า นสั ง คม,
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
วิเคราะห์ SWOT ศักยภาพองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านลาน (ด้านเศรษฐกิจ)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
- พื้นที่ตาบลมีถนน ทางหลวง หมายเลข 2301
- งบประมาณมี อ ย่ า งจ ากั ด การบริ ห ารจั ด การด้ า น
(สายบ้านไผ่ - หนองสองห้อง) ผ่าน ซึ่งเป็นถนนเชื่อม
โครงสร้างพื้นฐานการเพื่อการคมนาคมและขนส่งผลผลิต
ระหว่างอาเภอ ใช้ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต
การเกษตรยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่
การเกษตร
- มีการปลูกข้าวเป็นพืชหลัก ปลูกมันสาปะหลังและปลูก
อ้อย เป็นพืชรอง
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน - ปัญหาการเมืองระดับประเทศไม่มีเสถียรภาพ
จังหวัดขอนแก่นและรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบคมนาคม ส่งผลกระทบต่อการราคาผลผลิตทางการเกษตร
- มีนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นที่ชัดเจนและทาได้จริงในการ
พัฒนาท้องถิ่นด้านการพัฒนาระบบคมนาคม

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
- พื้นที่ตาบลมีถนน ทางหลวง หมายเลข 2301
(สายบ้านไผ่ - หนองสองห้อง) ผ่าน ซึ่งเป็นถนนเชื่อม
ระหว่างอาเภอ ใช้ในการคมนาคมและขนส่งผลผลิต
การเกษตร และอยู่ไม่ไกลจากจังหวัดขอนแก่น

- งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ
- ระเบียบ/กฎหมาย จากัดอานาจหน้าที่บางประการของ
ท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่แต่ไม่
สามารถดาเนินการได้
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
- จะมีวิธีการส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตเพื่อ
ประหยัดงบประมาณอย่างไร
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วิเคราะห์ SWOT ศักยภาพองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านลาน (ด้านสังคม)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
- มีผู้นาในระดับตาบลและหมู่บ้านที่เข้มแข็ง
- พื้ น ที่ ข องแต่ ล ะหมู่ บ้ า นมี ค วามหลากหลาย ด้ า น
ภูมิศาสตร์ บ้างเป็นที่ลุ่ม น้าท่วมถึง บ้างเป็นที่ดอนขาด
- ประชาชนให้ความร่วมมือในกิจกรรมขององค์การบริหาร แคลนน้า ความต้องการของชุมชนจึงมีความแตกต่างกัน
ส่วนตาบลเป็นอย่างดี
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
- ผู้นาท้องที่ และผู้นาท้องถิ่น ประสานงานเป็นน้าหนึ่งอัน - พื้นทีแ่ ละจานวนประชากรในแต่ละหมู่บ้านมีจานวน
เดียวกัน
มากน้อยแตกต่างกัน ทาให้การจัดสรรงบประมาณพัฒนา
หมู่บ้านที่แตกต่างกัน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
- จานวนผู้นาหมู่บ้าน 16 หมู่บ้าน และจานวนประชากร - จะมีวิธีการพัฒนาชนบทให้เป็นชุมชนเมือง เพื่อรองรับ
8,856 คน มากเป็นลาดับต้นๆของอาเภอบ้านไผ่ทาให้
AEC ได้อย่างไร
ได้เปรียบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นด้านทรัพยากร
บุคคล
วิเคราะห์ SWOT ศักยภาพองค์การบริหารส่วนต้าบลบ้านลาน (ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weaknesses)
- มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ดินอุดมสมบูรณ์ มีการปลูกข้าวเป็น - ปัญหาร้องเรียนของเรื่อง กลิ่น และน้าเสียในพื้นที่
พื ช หลั ก ปลู ก มั น ส าปะหลั งและปลู ก อ้ อ ย เป็ น พื ช รอง
และการปศุสัตว์
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
- ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน - ระเบียบ/กฎหมาย จากัดอานาจหน้าที่บางประการของ
จังหวัดขอนแก่น และรัฐบาล ในการพัฒนาแหล่งน้า
ท้องถิ่นในการแก้ไขปัญหาแหล่งน้าและป่าไม้
ภายในตาบลบ้านลาน
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
- ในพื้นที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ดินอุดมสมบูรณ์ มีการปลูก - จะมีวิธีการพัฒนาให้เป็นชุมชนเมืองไปพร้อมๆกับการ
ข้าว ปลูกมันสาปะหลังและปลูกอ้อย และการปศุสัตว์
นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
เป็นวิถีพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปพร้อมๆกัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร
- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ในตาบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้ อปท.
3.2.2) การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน 10 ประเทศ โดยมี ไทย
พม่า ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ กัมพูชา บรูไน เพื่อที่จะให้มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
ร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะทาให้มีผลประโยชน์ อานาจต่อรองต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น
และการนาเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีนาเข้า
(เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว)
Asean จะรวมตั ว เป็ น ประชาคมเศรษฐกิ จ อาเซี ย นและมี ผ ลเป็ น รูป ธรรม ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม 2558
ณ วันนั้นจะทาให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ AEC
เป็นไปคือ
1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้าได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จานวน 8 ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึง
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อองค์การบริหารส่วนตาบลศรีค้า
ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ
ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจานวนมากมากขึ้น ปัญหาการ
แบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยทางานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้ จะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี
พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอย่างมากจาก
ชนนั้นที่มีปัญหา คนจะทาผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย
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2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ต้องให้ความสาคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการหลั่งไหล
เข้ามาของประชากรประเทศเพื่อนบ้ านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนทางาน หรือการอื่นใด การพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานที่สาคัญ เช่น ถนน ป้ายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่จาเป็น เป็นต้น
การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ต้องให้ความสาคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
มากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น อาจมีการฝ่าฝืนกฎหมาย
จากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด
เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทางานในไทยมากขึ้น
ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง รวมทั้ง
ปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยลาพัง
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การบุกรุกพื้นที่ป่าอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิดจากคน
ไทยคือ การเพิ่ มขึ้ น ของจ านวนประชากรท าให้ ที่ ทากิน ไม่เพี ยงพอต่อความต้อ งการ หรือการขายที่ ดิน ให้ น ายทุ น
ต่ า งๆชาติ แ ล้ ว ไม่ มี ที่ ท ากิ น จึ ง ต้ อ งไปเปิ ด ป่ า ใหม่ ส่ ว นสาเหตุ จ ากชาวต่ า งชาติ อาจมี น ายทุ น เข้ า มาท าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การเข้าสัมปทานเหมืองแร่หรือ
ทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญอื่นๆ มลพิษจากข้อเสียข้ามแดน เช่น อาจมีขยะข้ามแดน
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน การค้า และการลงทุนและการท่องเที่ยว
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น
จิตกรรมฝาผนังวัดมัชฌิมวิทยาราม หินลาดอ่างศิลา รวมทั้งร่วมบูรณาการการทางานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพื้นที่
เพื่อพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่งท่องเที่ยวดังกล่าว
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี
การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้บริการใน
ด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติที่ต้องการทานิติกรรม
ต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบารุงท้องที่ การเสียภาษีป้าย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่ภาครัฐจาต้องพัฒนาการใช้
ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ
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ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่ค นไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอื่นๆในอาเซียน
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านลาน จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริมการนาครูชาวต่างชาติจากมูลนิธิกระจกเงา
เข้ามาสอนภาษาอังกฤษโดยการให้อยู่กิน กับชาวบ้าน โรงเรียนในพื้นที่ เพื่อนาร่องไปสู่โครงการอื่น ๆในการเร่งรัด
พัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น
อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น เช่น อาจ
มีการเผยแผ่ ศาสนาคริส ต์ ศาสนาอิส ลาม อาจมีการกระทบกระทั่ งกันระหว่างผู้ นับ ถือศาสนาที่ แตกต่างกัน เช่น
ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น
ประชาสั งคมและวัฒ นธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มีแผนปฏิบั ติ
การด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่สาคัญ คือ การพัฒนามนุษย์และการสร้าง
อัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมีอาหารที่เป็นข้อห้าม
ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือนามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่ง
ไม่สุภาพ เป็นต้น
ปัญหาด้านสาธารณสุขที่สาคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่สาคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ ไข้เลือดออก
SARs ไข้ห วัดนกและโรคอื่น ๆที่ มีผ ลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุ ษย์และการท่องเที่ยว
มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์
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