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แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 

 

ส่วนที่ 3 
 

 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

1.ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 

1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) 6 ยุทธศาสตร์  
 1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 

1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
วิสัยทัศน์  

      จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยู่ ท าให้การก าหนด
วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ กรอบ
หลักการของการวางแผนที่น้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดคนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน แผนพัฒนาฯ ฉบับ
ที่ 12 ต้องให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จากประเทศที่มี
รายได้ปานกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และน าไปสู่
การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ  
 1. การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
  (1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5.0  
  (2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศต่อหัว (GDP Per Capita) และรายได้ประชาชาติต่อหัว 
(GNP Per Capita) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 ดอลลาร์
สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี  
  (3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี  
  (4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการ ลงทุนภาครัฐไม่
ต่ ากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะ ที่ปริมาณการ
ส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี)  
 2. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ  
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  (1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (SocioEconomic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
  (2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ  
  (3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน  
 3. การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
  (1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากข้ึน  
  (2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง  
 4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
  (1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และ การใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม  
  (2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
  (3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพ ภูมิอากาศ  
  (4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
  (5) มีการบริหารจัดการน้ าให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ า  
 5. การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ  
  (1) การบริหารงานภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม  
  (2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น  
      (3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม   
           กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 10 
ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 
 1.ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
 2.ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 
 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
 4.ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
 5.ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 6.ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครฐั 
 7.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
 8.ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม 
 9.ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 10.ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 

1.3 แผนพัฒนาภาค / แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด / แผนพัฒนาจังหวัด 
 1) แผนพัฒนาภาค 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  (1) เพ่ิมศักยภาพฐานการผลิตให้แข็งแกร่ง มีความสมดุล และมีความสามารถในการแข่งขัน 
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  (2) พัฒนาคนให้มีคุณภาพภายใต้แนวทางการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  (3) สร้างความเป็นธรรมในสังคมและความเข็มแข็งของชุมชน 
  (4) การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 

 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด 
  กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงตอนเหนือตอนบน 1 ประกอบด้วย อุดร หนองคาย บึงกาฬ 
เลย หนองบัวล าภู  
 

วิสัยทัศน์  
ศูนย์กลางการลงทุนด้านการค้า เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ การท่องเที่ยว ของอนุ

ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและประชาคมอาเซียน  
แนวทางการพัฒนา 
พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว บุคลากร เผยแพร่และ

ประชาสัมพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการลงทุนอุตสาหกรรม และการค้า  โดยการพัฒนา

โครงสร้างพ้ืนฐานส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ ส่งเสริมความร่วมมือทางการค้าการเกษตร การบริการ
และการท่องเที่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐานอย่างครบวงจร โดยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเกษตร เพิ่มผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมให้แก่สินค้าทางการเกษตร ที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้ผลิต
และบริโภค  

 

 3) แผนพัฒนาจังหวัด 
  วิสัยทัศน์ 

“หนองคายเมืองน่าอยู่ ประตูสู่อาเซียน”  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดหนองคาย   

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐาน การผลิต การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และการ
บริหารมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือรองรับเมืองน่าอยู่และ
ประตูสู่อาเซียน  

กลยุทธ์ที่ 2 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่งขันด้านการผลิต และการบริการ 

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมตามฤดูกาล 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาความรู้และทักษะด้านภาษาและฝีมือแรงงานเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน  
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กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบุคลากรภาครัฐและนักลงทุนเกี่ยวกับข้อก าหนดและกฎหมายในการเข้า
ร่วมประชาคมอาเซียน 

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน 

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคน ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่  

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างเครือข่ายการควบคุมและปูองกันโรคแบบบูรณาการ 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม  

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับสถาบันการศึกษาให้เข้าสู่ระดับสากล 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 

กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันสังคม  

ยุทธศาสตร์ที่  3 ส่งเสริมการเกษตรยั่งยื่น  

กลยุทธ์ที่ 1 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  4 เสริมสร้างความม่ันคงเพ่ือสังคมสงบสุข 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน เพ่ือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนว
ชายแดน 

กลยุทธ์ที่ 2 การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 2 ผลักดันจังหวัดหนองคายเป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ 

          1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 วิสัยทัศน์ 
  “เป็นท้องถิ่นท่ีมีชุมชนเข้มแข็ง และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน” 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดหนองคาย (พ.ศ. 2560 -2562) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพิเศษ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมกีฬา การท่องเที่ยวและการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการสร้างโอกาสให้กับประชาชนเพื่อลดการเหลื่อมล้ าและเพ่ิมความ

มั่นคงในชีวิต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการปรับปรุงการบริหารจัดการภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

2.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
          2.1 วิสัยทัศน์ 

     “ต าบลหนองหลวงพัฒนา การศึกษาก้าวไกล ทันสมัยเทคโนโลยี มีดีเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี  
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สืบสารประเพณีท้องถิ่น” 
 

          2.2 ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

          2.3 เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
3. เพ่ือพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
4. เพ่ือพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. เพ่ือพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
7. เพ่ือพัฒนาด้านสาธารณสุข 
8. เพ่ือพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

          2.4 ตัวช้ีวัด 
1.กรณีโครงการโครงสร้างพ้ืนฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่ คกก.ตรวจรับงานจ้างตรวจรับงานโดย

จะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง 

2.กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในโครงการทุกประการ 
 

          2.5 ค่าเป้าหมาย 
ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่างๆในพ้ืนที่ เช่น ถนน สะพาน ราง

ระบายน้ า ท่อลอดเหลี่ยม ท่อ คสล. หอกระจาย

ข่าว ระบบน้ าอุปโภคบริโภค  อาคารต่างๆ 

สิ่งก่อสร้างในฌาปนสถาน ปูายจราจร กระจกโค้ง

ปูองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ  
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        โครงการพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ต่างๆ เช่น การช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวย
เอดส์ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส โครงการพัฒนา
หมู่บ้านในด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ส่งเสริมการสหกรณ์ ส่งเสริมเยาวชน สตรี 
อุดหนุน อปท.อ่ืน ส่วนราชการหรือหน่วยอื่นของรัฐ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล องค์กรที่จัดตั้ง
ตามกฎหมาย เพื่อด าเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
ฯลฯ        

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคม
และความสงบเรียบร้อย 

ด าเนินการหรืออุดหนุนหน่วยงานที่ด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด เพิ่มศักยภาพการปฏิบตัิงาน
ให้แก่ อปพร. ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้  
ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง 
สมานฉนัท์ เพื่อความมั่นคงของชาติ เพิ่ม
ประสิทธิภาพ การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
และลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการลงทุนและการพาณชิย 
กรรม 
พัฒนา วางแผน ส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นทีต่ าบล
หนองหลวงและอ าเภอเฝูาไร ่

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูก
ต้นไม้ในปุาชุมชน ปาุสาธารณะ ปลูกหญ้าแฝก 
อนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ า สร้างและซ่อมแซมฝายกั้นน้ า 
เป็นต้น 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุ การศึกษาทั้งในระบบและ
นอกระบบ 

 อนุรักษ์และจรรโลงไว้ซึ่งการศาสนาและวฒันธรรม 
เช่น  
-โครงการงดเหล้าเข้าพรรษา) 
-โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
-โครงการรดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
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-โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูประเพณตี่างๆ  
ฯลฯ 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การปูองกันและระงับโรคติดต่อต่างๆ ควบคุม
ปูองกันโรคระบาดในพ้ืนที่ 

 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนนุการบริการสาธารณสุขของ
หมู่บ้าน กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต. 
หนองหลวง ฯลฯ 

 สร้างเสริมสุขภาวะในชุมชน เช่นการจัดการ
แข่งขันกีฬา การส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน 
ฯลฯ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

เพ่ือพัฒนาระบบการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

 เพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

          2.6 กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการปูองกันและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
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    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

          2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต้าบลหนองหลวง 
การก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 

ก าหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ที่เกี่ยวข้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวน 8 ยุทธศาสตร์ และ 12 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต        
    2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
    3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
    4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
    5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
    6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
    6.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศาสนาและวัฒนธรรม 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
    7.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
    7.3 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสุขภาวะ 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
    8.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
    8.2 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 
 

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ในภาพรวมแล้วยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง มุ่งพัฒนา 8 ด้าน 

ได้แก่ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม การพัฒนาด้านสาธารณสุข การพัฒนาด้านการเมืองและการ
บริหาร  

3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท้ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ  
2. มีการแบ่งแยก/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน 
3. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบ
ประชาคม 
5.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย 
6.เป็นแหล่งทัศนศึกษาดูงานกองทุนระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นต าบลหนองหลวง 
7.บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานใน
ระดับดี  
8.ชุมชนมีความเข้มแข็ง ประชากรภายในต าบลมี
ความรักความสามัคคีกัน โดยการรวมกลุ่มเพ่ือสร้าง
อาชีพให้กับชุมชน 
 

1. ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลที่มีมากเกินงาน เช่น 
การอู้งาน 
2. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน/ขาดความชัดเจนใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเนื่องจากมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 
3.งบประมาณมีจ านวนจ ากัด มีรายได้ท่ีได้รับการ
จัดสรรไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
4.ประชาชนขาดความตระหนักในการดูแล และ
บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. การแก้ปัญหาความยากจน ปัญหายาเสพติด ตาม
นโยบายรัฐบาล 
2.รัฐบาลสนับสนุนโครงการตามนโยบายประชารัฐ 
3.ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานตามนโยบาย
ประชารัฐ 
4.ยุทธศาสตร์จังหวัด ส่งเสริมด้านการเกษตร การ
ท่องเที่ยว สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ อบต. 

1. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ขาดความยืดหยุ่นไม่
เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
2. ห้วงระยะเวลาในการจัดสรร/เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
ของรัฐบาลล่าช้าไม่แน่นอน 
3.ระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ยังกระจายไม่ทั่วถึงครอบคลุมทั่วทั้ง
ต าบล 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. จ านวนบุคลากรมากท าให้ได้เปรียบองค์กรอ่ืนใน
การจัดท าโครงการ กิจกรรมต่างๆ 

1. จะมีวิธีการลดจ านวนบุคลากรเพื่อประหยัด
งบประมาณอย่างไร 
2. การลดจ านวนบุคลากรลง แต่เสริมประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานให้มากข้ึนได้อย่างไร 

 

2. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการเงิน (Money) 
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จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas 
หลายคน  

1. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด ท า
ให้การบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมี
ปัญหา 
2. ปัญหาด้านระบบบัญชี การเงิน คดีความต่างๆใน
อดีตมีจ านวนมาก จนท าให้หน่วยตรวจสอบ เช่น 
 สตง.มองว่าเป็นองค์กรที่มีความเสี่ยงด้านการเงิน 
3. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมู่บ้าน
เป็นเกณฑ์ ไม่ได้น าเอาปัญหาและความต้องการเป็น
เกณฑ์ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการเป็น อบต.
ต้นแบบ ด้านสวัสดิการสังคม 

1. รัฐจัดสรรงบประมาณให้ท้องถิ่นค่อนข้างน้อยเมื่อ
เทียบกับภารกิจ และส่วนใหญ่เป็นเงินผ่าน เช่น งบ
อาหารกลางวัน เบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการ เอดส์ งบ
สาธารณสุขมูลฐาน 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. การด าเนินงานด้านสังคม สวัสดิการ และสังคม
สงเคราะห์ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
หน่วยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ท าให้ประหยัดงบประมาณในด้านนี้ 
สามารถน างบประมาณไปเสริมในด้านอ่ืนๆที่ยังเป็น
จุดอ่อน 

1. จะมีวิธีการใดท่ีจะสามารถปรับงบประมาณสู่ระบบ
งบประมาณสมดุล 
2. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณได้
อย่างไร 

 

3. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านทรัพย์สิน วัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ (Material) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีรถบรรทุกน้ าขนาดเล็กไว้คอยช่วยเหลือประชาชน 
เช่น ไฟใหม้สวนยางพาราง เป็นต้น 

1.การน ารถยนต์ไปใช้ง่าย ท าให้บางครั้งน าไปใช้โดย
ไม่จ าเป็นเร่งด่วน 
ท าให้เกิดการสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. สามารถประสานยืมครุภัณฑ์ยานพาหนะที่มีราคา
แพงจาก อปท.ข้างเคียง เช่น  รถกระเช้าของเทศบาล
ต าบลเฝูาไร่ 

1.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่เริ่มช ารุดและล้าสมัย 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
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1. การมีรถบรรทุกน้ าท าให้ประหยัดงบประมาณใน
การจ้างเหมาเอกชน 

1. จะมีวิธีการปรับปรุงที่ท าการให้ทัดเทียมกับ อปท.
อ่ืนๆ ได้อย่างไรภายใต้งบประมาณที่จ ากัด 

 

 

4. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านการบริหารจัดการ (Management) 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีการจัดโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
ภารกิจ  

1. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานสับสน/ขาดความชัดเจนใน
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเนื่องจากมีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีเว็บไซต์รวม
หนังสือสั่งการต่างๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ
สารสนเทศต่างๆ  

1. ปัญหาในระเบียบข้อกฎหมายที่ยังไม่ครอบคลุม
ความต้องการของประชาชน เช่น ไฟไหม้บ้านหลัง
เดียว รัฐให้การช่วยเหลือไม่ได้ เป็นต้น 
2. ปัญหาข้อระเบียบกฎหมายที่ไม่ชัดเจนของ
ส่วนกลางในด้านการบริหารการศึกษา เช่น เด็ก
ปฐมวัยที่ไร้สัญชาติจะมีสิทธิได้รับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม่ เป็นต้น 
3.ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ อปท.อย่าง
เข้มข้น บางครั้งปัญหาไม่ได้เกิดที่ อปท.แต่เป็นปัญหา
ระเบียบกฎหมายที่ส่วนกลางก าหนดมามีปัญหา
ในทางปฏิบัติ เช่น ปัญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าได้
หรือไม่ ฯลฯ 
 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1.มีองค์ความรู้ด้านการจัดและบริหารการศึกษา
มากกว่า อปท.อื่นๆ 

1. จะท าให้บุคลากรมีความรู้เรื่องระเบียบกฎหมายให้
ถ่องแท้เพ่ือการปรับใช้ในพ้ืนที่ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างไร 

 

5. วิเคราะห์ SWOT ในมิติด้านบริบทของพ้ืนที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. มีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ สวนสาธารณหนอง
หลวง 
2. มีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงดีเด่นระดับอ าเภอ กลุ่ม

1. พื้นที่ส่วนใหญ่ของต าบลหนองหลวงเป็นที สปก.ที่
รัฐบาลจัดสรรให้ท ากิน ไม่สามรถซื้อขายได้ 
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เลี้ยงแพะ หมู่ 13 
3. มีขนาดพ้ืนที่ประมาณ 58 ตารางกิโลเมตร ไม่ใหญ่
เกินไป ท าให้การบริการสาธารณะเป็นไปอย่างทั่วถึง 
 
  

โอกาส (Opportunities) 
 

อุปสรรค (Threats) 
1. การเข้าสู่ AEC จะท าให้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวใน
พ้ืนที่มากข้ึน สร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ 

1.มีถนนหลายสายในพ้ืนที่ที่เป็นทรัพย์สินของ
หน่วยงานอื่น เช่น กรมทางหลวงชนบท องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับถนน
ได้รับการแก้ไขที่ล่าช้า 
2. ราชการส่วนกลางถ่ายโอนภารกิจมากมายให้
ท้องถิ่นแต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณให้ท้องถิ่นเพ่ือเป็น
ค่าบริหารจัดการ เช่น การถ่ายโอนถนนมาให้ท้องถิ่น
แต่ไม่ถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือบ ารุงรักษาซ่อมแซม 

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ 
1. ท าเลที่ตั้งของต าบลมีแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นมาก 1. การท าอย่างไรเพ่ือบริหารจัดการกับปัญหา ยาเสพ

ติด  เด็กไม่เข้าศึกษาในสถานศึกษา ปัญหาที่อยู่อาศัย
ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ 
2. วางนโยบายไม่รับถ่ายโอนภารกิจที่ไม่พร้อมจะ
ด าเนินการ 

 

3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
3.2.1) การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อ อบต. 

- รัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะส่งผลต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร 

- แนวโน้มการยกฐานะจาก อบต. เป็นเทศบาลทั่วประเทศ 

- แนวโน้มการควบรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ในต าบลเดียวกันให้มีองค์กรเดียว 

- การเพ่ิมขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให้  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 เพ่ือที่จะให้มีผลประโยชน์
ทางเศรษฐกิจร่วมกัน จะมีรูปแบบคล้ายๆ กลุ่ม Euro Zone นั่นเอง จะท าให้มีผลประโยชน์ อ านาจต่อรอง
ต่างๆ กับคู่ค้าได้มากขึ้น และการน าเข้า ส่งออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเว้นสินค้าบางชนิดที่แต่ละ
ประเทศอาจจะขอไว้ไม่ลดภาษีน าเข้า (เรียกว่าสินค้าอ่อนไหว) 
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Asean จะรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเป็นรูปธรรม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 
ณ วันนั้นจะท าให้ภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอย่างมาก โดย AEC Blueprint (แบบพิมพ์เขียว) หรือแนวทางที่จะให้ 
AEC เป็นไปคือ 

1. การเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน 
2. การเป็นภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง 
3. การเป็นภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมกัน 
4. การเป็นภูมิภาคที่มีการบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 
จากการที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้จ านวน 8 

ยุทธศาสตร์ ดังนั้น จึงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเข้าสู่ AEC ที่จะส่งผลกระทบต่อ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ในยุทธศาสตร์ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เพ่ือรองรับการหลั่งไหลเข้ามาของประชากรประเทศเพ่ือนบ้านไม่ว่าจะเข้ามาในฐานะนักท่องเที่ยว คนท างาน 
หรือการ อ่ืนใด การพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น ถนน ปูายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศท่ีจ าเป็น เป็นต้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ปัญหาสังคมจะรุนแรงถ้าไม่ได้รับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจ านวนมากมากขึ้น 

ปัญหาการแบ่งชนชั้น ถ้าคนไทยท างานกับคนต่างชาติที่ด้อยกว่า อาจมีการแบ่งชนชั้นกันได้  จะมีชุมชนสลัม
เกิดข้ึน และอาจมี พม่าทาวน์ ลาวทาวน์ กัมพูชาทาวน์ ปัญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการก่ออาชญากรรม
จะเพ่ิมข้ึนอย่างมากจากชนนั้นที่มีปัญหา คนจะท าผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไม่รู้กฎหมาย 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย 
 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวงต้องให้ความส าคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
ความสงบเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน ดังนั้น 
อาจมีการฝุาฝืนกฎหมายจากชาวต่างประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไม่รู้กฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิด
ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด เพิ่มมากข้ึนจากการหลั่งไหลของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในไทยมากขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง ต้องเร่งบูรณาการร่วมกับแหล่งท่องเที่ยวในพ้ืนที่ 

รวมทั้งร่วมบูรณาการการท างานกับโรงแรม รีสอร์ท ที่พักในพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนของแหล่ง
ท่องเที่ยวดังกล่าว 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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 การบุกรุกพ้ืนที่ปุาอาจมีมากขึ้น ด้วยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนไทยและชาวต่างชาติ สาเหตุที่เกิด
จากคนไทยคือการเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชากรท าให้ที่ท ากินไม่เพียงพอต่อความต้องการ หรือการขายที่ดินให้
นายทุนต่างๆชาติแล้วไม่มีที่ท ากิน ส่วนสาเหตุการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การตัดไม้
เพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ  

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 
 การศึกษา 
 ภาษาอังกฤษยังเป็นภาษาที่คนไทยมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสารน้อยกว่าประเทศอ่ืนๆใน

อาเซียน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง จึงได้เริ่มต้นสนับสนุน ส่งเสริม โรงเรียนในพ้ืนที่ เพ่ือน า
ร่องไปสู่โครงการต่างๆในการเร่งรัดพัฒนาให้ประชาชนในพื้นที่มีทักษะในการสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ิมมากขึ้น 

 ศาสนา 
 อาจเกิดความขัดแย้งในการเผยแพร่ศาสนาของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยมากขึ้น 

เช่น อาจมีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม อาจมีการกระทบกระท่ังกันระหว่างผู้นับถือศาสนาที่แตกต่าง
กัน เช่น ชาวคริสเตียนมาท่องเที่ยวในวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวและมีการลบหลู่อย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เป็นต้น 

 วัฒนธรรม 
 ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN SOCIO-CULTURAL COMMUNITY) มี

แผนปฏิบัติการด้านสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนระบุในแผนปฏิบัติการเวียงจันทร์ที่ส าคัญ คือ การพัฒนามนุษย์
และการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน ต้องสร้างความตระหนักรู้ถึงความแตกต่างในมรดกทางวัฒนธรรม เช่น มุสลิมมี
อาหารที่เป็นข้อห้าม ตามธรรมเนียมบรูไนไม่มีการจับมือกับเพศตรงข้าม การใช้มือซ้ายในการส่งของหรือ
นามบัตรให้แก่ชาวมุสลิมถือเป็นสิ่งไม่สุภาพ เป็นต้น 

 
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 

  ปัญหาด้านสาธารณสุขที่ส าคัญคงหนีไม่พ้น โรคติดต่อที่ส าคัญ ไม่ว่าจะเป็น โรคเอดส์ 
ไข้เลือดออก SARs ไข้หวัดนกและโรคอ่ืนๆที่มีผลมาจากการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้ามาในไทย การค้ามนุษย์และ
การท่องเที่ยว มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อน การแพร่ระบาดของโรคศัตรูพืชและโรคระบาดสัตว์ 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 ด้านการเมืองในระดับชาติอาจยังความขัดแย้งด้านการเมืองระหว่างรัฐสมาชิกด้วยกันเอง 

รวมทั้งปัญหาการก่อการร้ายที่เป็นผลมาจากการเมือง ซึ่งประเทศใดประเทศหนึ่งไม่สามารถแก้ไขได้โดยล าพัง 
 การบริหารภาครัฐต้องเร่งรัดพัฒนาให้ตอบสนองการให้บริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ

ให้บริการในด้านการอนุญาต อนุมัติ ต่างๆ ซึ่งต้องมีคู่มือภาษาอังกฤษ จีน เป็นต้น เพ่ือสื่อสารกับชาวต่างชาติที่
ต้องการท านิติกรรมต่างๆซึ่งเกี่ยวกับรัฐ เช่น การเสียภาษีบ ารุงท้องที่ การเสียภาษีปูาย เป็นต้น อีกทั้งเจ้าหน้าที่
ภาครัฐจ าต้องพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สื่อสารกับผู้ใช้บริการที่เป็นชาวต่างชาติ 

 
 
 



28 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)                             องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง 
 

 

 


