
ยุทธศาสตร์องคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน

๑. ความสัมพันธร์ะหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
วสัิยทัศน์ : “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วย

การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วัตถุประสงค์

ความม่ันคง
๑. การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปล่ียนแปลงท่ังภายใน
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับทัง้ระดับประเทศสังคม ชุมชน 
ครัวเรือนและปัจเจกบุคคลและมีความม่ันคงในทุกมิติ ทัง้เศรษฐกิจ 
สังคม สิง่แวดลอ้ม และการเมือง
๒. ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยท่ี์เขม้แขง็ เป็นศูนยก์ลางและเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ
ประชาชน
๓. สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำาลังเพ่ือ
พัฒนาประเทศ ชุมชน       มีความเขม้แขง็ ครอบครัวมีความอบอุน่ 
๔. ประชาชน มีความม่ันคงในชีวติ มีงานและรายได้ท่ีม่ันคงพอเพียงกับ
การดำารงชีวติ มีท่ีอยูอ่าศัยและความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ
๕. ฐานทรัพยากรและสิง่แวดลอ้ม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน
และนำา้

ความม่ังค่ัง
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยา่งตอ่เน่ือง ยกระดับเป็น

ประเทศในกลุม่ประเทศรายได้สูง ความเล่ือมลำา้ของการพัฒนาลดลง
ประชากรไดรั้บผลประโยชน์จากการพัฒนาอยา่งเทา่เทียมกันมากข้ึน

2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขง่ขันสูง สามารถสร้างรายได้ทัง้
จากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจสังคมแหง่
อนาคต และเป็นจุดส ำาคัญแหง่การเช่ือมโยงในภูมิภาค ทัง้การ
คมนาคมขนสง่ การผลิต การคา้ การลงทุน และการทำาธุรกิจ มี
บทบาทสำาคัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสัมพันธท์าง
เศรษฐกิจและการคา้อยา่งมีพลัง

3. ความสมบูรณ์ในทุนท่ีสามารถสร้างการพัฒนาอยา่งตอ่เน่ือง ได้แก่
ทุนมนุษย ์ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเป็นเคร่ืองมือ 
เคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

ความย่ังยืน
1. ความสามารถท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวติ

ของประชาชนให้เพิ่มข้ึนอยา่งตอ่เน่ือง ซ่ึงเป็นการเจริญเตบิโตของ
เศรษฐกิจ ท่ีไมใ่ชท้รัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมส่ร้างมลภาวะตอ่
สิง่แวดลอ้มจนเกินความสามารถในการรองรับ เยียวยาของระบบ
นิเวศน์

2. การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม และสอดคลอ้งกับ
กฎระเบียบของประชา  คมโลก ซ่ึงเป็นท่ียอมรับร่วมกัน ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี



ความรับผิดชอบตอ่สังคมมีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ 
สว่นร่วม

3. มุง่ประโยชน์สว่นรวมอยา่งย่ังยืน ให้ความส ำาคัญกับการมีสว่นร่วม
ของประชาชนทุกภาคสว่นเพ่ือเป็นการพัฒนาในทุกระดับอยา่งสมดุล
มีเสถียรภาพ และย่ังยืน

4. ประชาชนทุกภาคสว่นในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย

1. กรอบวสัิยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงตา่งๆท่ีประเทศกำาลัง

ประสบอยู ่ทำาให้การกำาหนดวสัิยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ ยังมีความตอ่เน่ืองจาก
วสัิยทัศน์จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนท่ีน้อมนำา 
และประยุกตใ์ชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนยก์ลางของการ
พัฒนาอยา่งตอ่มีสว่นร่วม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ย่ังยืน โดยวสัิยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๑๒ ตอ้งให้ความส ำาคัญกับการกำาหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีมุง่สูก่ารเปล่ียนผา่นประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศท่ีมีรายได้สูง มีความม่ันคง และย่ังยืน สังคมอยูร่่วมกันอยา่งมีความสุข และ
นำาไปสูก่ารบรรลุวสัิยทัศน์ระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน” ของประเทศ

2.  การกำาหนดตำาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Country 
Strategic Positioning) เป็น

การกำาหนดตำาแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี 
สศช. ได้จัดทำาข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงท่ีมีการกระจายรายได้อยา่งเป็น
ธรรม เป็นศูนยก์ลางด้านการขนสง่ และโลจิสติกสข์องภูมภิาคสูค่วามเป็นชาติการคา้
และบริการ (Country Trading and Service Nation) เป็นแหลง่ผลิตสนิคา้เกษตร
อินทรียแ์ละเกษตรปลอดภัย แหลง่อุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวัตกรรมสูงท่ีเป็น
มิตรตอ่สิง่แวดลอ้ม

กำาหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ ๑๐ ยุทธศาสตร์ดังน้ี 
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)

๑. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
๒. การสร้างความเป็นธรรม
๓. การสร้างความเขม้แขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขันได้อยา่งย่ังยืน
๔. การเตบิโตท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม
๕. ความม่ันคง
๖. การเพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
๗. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบโลจิสติกส์
๘. วทิยาศาสตร์เทคโนโลยี วจัิยและนวัตกรรม
๙. การพัฒนาภูมิภาค เมือง พ้ืนท่ีเศรษฐกิจ
๑๐. การตา่งประเทศ ประเทศเพ่ือนบา้น ภูมิภาค

๑.๓  วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด (Vision))



 กลุม่จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ร้อยเอด็ ขอนแกน่ 
มหาสารคาม กาฬสนิธุ ์
ช่ือกลุม่ร้อยแกน่สารสนิธุ์

“นวัตกรรม ระบบราง อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ 
การทอ่งเท่ียว และ         โลจิสติกส ์”

ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
1)การพัฒนาศักยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้

สามารถแขง่ขันได้อยา่งย่ังยืน
2)การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขง่ขันด้านการคา้ การบริการ และโล

จิสติกส์
3)การเพิม่ศักยภาพการทอ่งเท่ียวอยา่งครบวงจร

วิสัยทัศน์จังหวัดกาฬสินธุ ์(Vision))
“ม่ังค่ังด้วยเกษตรปลอดภัย ไมท้ิ่งใครไวข้า้งหลัง”

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพท่ีมุง่เน้นการผลิตสนิค้าเกษตรและอาหาร

ปลอดภัย
แนวทางการพัฒนา

1. การบริหารจัดการพ้ืนท่ีเกษตร และสง่เสริมให้เกษตรกรดัง้เดม
พัฒนาสูเ่กษตรสมัยใหมร่องรับกิจกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย

2. การวจัิยและพัฒนาวธีิการผลิต แปรรูป การบรรจุ มาตรฐานการผลิต
และความปลอดภัย ผลติภัณฑด์้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มี
คุณภาพระดับสูง เพ่ือการสง่ออกและรองรับตลาดสมัยใหม่

3. สง่เสริมการรวมกลุม่วสิาหกิจ/สหกรณ์/ผูป้ระกอบการใหม ่เพิ่ม
ศักยภาพการบริหารจัดการและระบบบัญชี เพ่ือดำาเนินกิจกรรม
การเกษตรและอาหารปลอดภัย

4. การบริหารจัดการสนิค้าเกษตร พัฒนาและเสริมประสทิธิภาพระบบ
กระจายสนิค้า และการตลาดครบวงจร

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ยกระดับคุณภาพและรายได้การทอ่งเท่ียว และสง่เสริมการ
คา้ การลงทุน นวัตกรรมให้ได้มาตรฐานและแขง่ขันได้

แนวทางการพัฒนา
1.  พัฒนาเสน้ทางทอ่งเท่ียวหลัก  ทัง้โครงสร้างพ้ืนฐาน  แหลง่ทอ่ง

เท่ียว ชุมชน ทอ่งเท่ียวกิจกรรมการทอ่งเท่ียว สนิคา้ทางการทอ่ง
เท่ียว ผูป้ระกอบการ การตลาดและการประชาสัมพันธ ์และยกระดับ
ภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ

2. พัฒนาผลิตภัณฑส์นิคา้ OTOP ผลติภัณฑชุ์มชน โดยสิง่บง่ช้ีทาง
ภูมิศาสตร์และการเพิ่มศักยภาพวสิาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ม



ด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีให้มีคุณภาพระดับสูงเพ่ือการสง่ออก และ
รองรับตลาดสมัยใหม่

3. ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส ์สง่เสริมการ
ลงทุนและอุตสาหกรรมด้านการเกษตร และอาหารปลอดภัย

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้ม

แนวทางการพัฒนา
1. เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการนำา้และเพิ่มพ้ืนท่ีการกระจายนำา้ 

รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
2. เพิม่ประสทิธิภาพการบริหารจัดการดิน และสง่เสริมการเพิ่มพ้ืนท่ีสี

เขียวในทุกภาคสว่น
3. การบริหารจัดการขยะท่ีเหมาะสมและสร้างวนัิยของคนสูก่ารจัดการท่ี

ย่ังยืน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาทุนมนุษย ์ลดความเล่ือมลำา้ สร้างสังคมท่ีมีความ
ม่ันคงและสงบสุข

แนวทางการพัฒนา
1. สนับสนุนความเขม้แขง็ของการใชก้ลไก พชอ. ในการบูรณาการงาน

เชิงพ้ืนท่ี
2. พัฒนาทุนมนุษย ์ชว่งวัยปฐมวัย วัยรุ่น วัยเรียน
3. พัฒนาทุนมนุษย ์ชว่งวัยทำางาน
4. พัฒนาทุนมนุษย ์ชว่งวัยผูสู้งอายุ
5. การรักษาความสงบเรียบร้อยในชีวติและทรัพยส์นิของประชาชน และ

การป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (Country  นำา้ทว่ม/นำา้แลง้ )
6. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
7. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการคา้มนุษย ์และการทุจริตและประพฤติมิ

ชอบ
8. การลดความเล่ือมลำา้ด้านสังคม การบริการด้านสุขภาพ และการเขา้

ถึงกระบวนการยุติธรรมสร้างความม่ันคงของมนุษย์
9. เพิ่มประสทิธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

๑.๔  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน
วิสัยทัศน์ (Vision))
“การเกษตรปลอดภัย สง่เสริมภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพิ่มศักยภาพการทอ่งเท่ียว

และบริการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม พัฒนาคน และสังคมอยา่ง
ย่ังยืน”
ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาคนและสังคมท่ีมีคุณภาพเพ่ือรองรับการก้าวเขา้
สูป่ระชาคมอาเซียน

แนวทางการพัฒนา
1.  สง่เสริมการศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวติ



2. สง่เสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมมาภิบาล
3. สง่เสริมการสาธารสุขและการจัดการระบบสวัสดิการสังคมและคุม้ครอง

สทิธิของประชาชน
4. สง่เสริมการพัฒนาเดก็และเยาวชนให้เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพ
5. การเสริมสร้างศักยภาพและโอกาสของผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้้อยโอกาส
6. สนับสนุนบทบาทของสตรีในทอ้งถิ่นในการมีสว่นร่วมในการพัฒนาทอ้ง

ถ่ิน
7. การสง่เสริมการมีอาชีพรายได้ และความเขม้แขง็ของชุมชน
8. การสง่เสริมสนับสนุนสถาบันครอบครัวให้เขม้แขง็
9. สง่เสริมการวจัิยและพัฒนา
10.  สง่เสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจฐานรากประชาชน

ในการพ่ึงตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งย่ังยืน

11.  สง่เสริมและพัฒนาการศกึษาเพ่ือทางรอดและทางเลือก

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยา่งครบ
วงจร

แนวทางการพัฒนา
1. สง่เสริมการเพิม่ผลผลิตทางการเกษตร
2. สง่เสริมการผลิตสนิคา้เกษตรท่ีได้คุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย 

(Country GAP)
3. การสร้างมูลคา่เพิ่ม
4. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและศูนยส์ารสนเทศขอ้มูลทางการเกษตร
5. การบริการจัดการองคก์รเกษตรให้เขม้แขง็และกินดีอยูดี่มีรายได้เพิ่มข้ึน

ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

6. สง่เสริมให้มีการใชปั้จจัยการผลิตท่ีมาจากอินทรียขี์วภาพท่ีมีคุณภาพ
7. การพัฒนาแหลง่นำา้เพ่ือการเกษตร
8. สง่เสริมกลุม่ผูผ้ลิตเกษตรอินทรียชี์วภาพ และการเกษตรแบบผสมผสาน

อยา่งครบวงจร
9. สง่เสริมวจัิยและพัฒนา
10. ยกระดับผลิตผลทางการเกษตรทุกรูปแบบในการสง่ออกสูป่ระชาคม

อาเซียน
11. สง่เสริมการแปรรูปผลผลติทางการเกตรเพ่ือการจำาหน่ายอยา่งครบวงจร

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาไหมแพรวา และสง่เสริมศลิปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ
2. สง่เสริมสนับสนุนและพัฒนาผูผ้ลิต/ผูป้ระกอบการ
3. สง่เสริมสนับสนุนและพัฒนาประสทิธิภาพปัจจัยการผลิตผา้ไหมแพรวา

และผา้ทอพ้ืนเมือง
4. การเช่ือมโยงผา้ไหมแพรกับการทอ่งเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
5. สง่เสริมมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ



6. สง่เสริมและเพิ่มชอ่งทางการตลาดระหวา่งภูมิภาคและระหวา่งประเทศ
7. การวจัิยการผลิตการตลาดผ้าไหมแพรวา
8. สง่เสริมศลิปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถิ่น
9. สง่เสริมการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10.  สง่เสริมและตอ่ยอดจุดเดน่ของงบผลิตภัณฑข์องทอ้งถิ่น
11.  เสริมสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑแ์ละบริการด้านวัฒนธรรมทอ้งถิ่นให้เป็น

วัฒนธรรมสร้างสรรค์
12.  พัฒนาแหลง่เรียนรู้ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
13.  สง่เสริมและเช่ือมโยงผา้ไหมแพรวากับการทอ่งเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
14.  สง่เสริมทำานุบ ำารุงศาสนา

ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเท่ียว
แนวทางการพัฒนา
1. สง่เสริมและพัฒนาแหลง่ทอ่งเท่ียวให้ได้มาตรฐาน
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของผูป้ระกอบการและบุคคลให้มีศักยภาพ
3. สง่เสริมและพัฒนาธุรกิจการคา้ การบริการ และอุตสาหกรรม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอ้มูลด้านการทอ่งเท่ียว
5. การพัฒนาและสร้างความเขม้แขง็ของวสิาหกิจชุมชน
6. สง่เสริมและเพิ่มชอ่งทางการทอ่งเท่ียวเช่ือมโยงระหวา่งภูมิภาคและ

ระหวา่งประเทศ
7. การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุนและสร้างความเขม้แขง็ของผูป้ระกอบการ
8. สง่เสริมการมีสว่นร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นในการพัฒนาด้านบริการและการทอ่งเท่ียว
9. สง่เสริมการทอ่งเท่ียวและวถีิชีวติอันดีงามของประชาชนในทอ้งถิ่นทุก

ประเภท เชน่การทอ่งเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศน์ เชิงสุขภาพฯ
10.  การพัฒนาขอ้มูลระบบและสารสนเทศ การประชาสัมพันธ ์และการให้

บริการ
11. สง่เสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมทอ้งถิ่น
12. สง่เสริมพัฒนาความม่ันคงด้านปัจจัยการผลิต สง่เสริมความม่ันคงใน

พ้ืนท่ีทำากิน และเพิม่ศักยภาพการเขา้ถึงแหลง่ทุน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง่
2. พัฒนาด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
3. พัฒนาด้านผังเมือง
4. พัฒนาระบบการจัดการานำา้
5. พัฒนาระบบพลังงาน
6. พัฒนาระบบกำาจัดขยะ
7. พัฒนาระบบสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
แนวทางการพัฒนา



1. สง่เสริมให้ชุมชนมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยืน

2. สร้างเสริมประสทิธิภาพในการบริหารจัดการสิง่แวดลอ้ม ภายใตก้ารมีสว่น
ร่วมของทุกภาคสว่น

3. สง่เสริมการปกครองสว่นทอ้งถิ่นให้มีศักยภาพในการบริหารจัดการสิง่
แวดลอ้มอยา่งสมดุลและย่ังยืนสอดคล้องสภาพพ้ืนท่ีและวถีิชุมชน

4. สง่เสริมการบริหารจัดการป่าแบบกลุม่ชุมชน
5. เสริมสร้างระบบบำาบัดนำา้เสีย การจัดการระบบกำาจัดขยะ ของเสียอันตราย 

มลพิษทางอากาศโดยวธีิท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม
6. เพิ่มขีดความสามารถขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่นในการจัดการขยะ

มูลฝอย และการจัดการนำา้เสียชุมชน
7. สนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือให้เกิดความม่ันคงทางอาหาร

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การรักษาความม่ันคงภายในและพัฒนาระบบบริหารภาย
ใตก้ารบริหารงานกิจการบา้นเมืองท่ีดี

แนวทางการพัฒนา
1. การสง่เสริมความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ การป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด
2. สง่เสริมสนับสนุนการมีสว่นร่วมของประชาชน
3. สร้างความเขม้แขง็ของระบบตรวจสอบการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
5. การเพิม่ประสทิธิภาพเจา้หน้าท่ีของรัฐในการให้บริการภาครัฐ
6. สง่เสริมสนับสนุนประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูน้ำา

ชุมชน
7. สง่เสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การบูรณาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดชว่ยเหลือ

ฟ้ืนฟูผูป้ระสบภัย
9. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยท่ีสุด
10.  การรักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนท่ี
11.  เพิม่ศักยภาพการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในและความปลอดภัย

ในชีวติและทรัพยส์นิ
12.  สง่เสริมการบริหารงานแบบบูรณาการภายใตก้ารบริหารกิจการบา้น

เมืองท่ีดี
13.  สง่เสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร
14.  เสริมสร้างความจงรักภักดีตอ่สถาบันหลักของชาต
15.  สง่เสริมรักษาความม่ันคงของประเทศโดยใชห้ลักธรรมาภิบาล
16.  สง่เสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีพระมหากษัตริย์

เป็นประมุข

1.ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสว่นท้องถ่ิน
การพัฒนาตามนโยบายของผู้บริหารท้องถ่ิน

เพ่ือการให้การบริหารราชการขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลส ำาราญใต้ 
สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์ภารกิจ นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลส ำาราญใต้ ได้
กำาหนดนโยบายในการพัฒนาขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล ให้มีการเช่ือมโยงกับ



นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด นโยบายของประเทศ เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวติท่ีดี
ให้กับประชาชนในเขตตำาบลส ำาราญใต ้ดังน้ี

๒.๑  วิสัยทัศน์ตำาบลสำาราญใต้ (Vision))
“ชุมชนน่าอยู ่มุง่สูเ่กษตรอุตสาหกรรม นำาพาการกีฬา พัฒนาแหลง่ทอ่งเท่ียว 

ประเพณีวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ่น ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีขา่วสาร”

พันธกิจตำาบลสำาราญใต้ (Mission))
1. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เขม้แขง็
2. การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และดำารงไวซ่ึ้งวัฒนธรรมและประเพณีอันดี

งาน
3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ โครงสร้างพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภคท่ีมี

ประสทิธิภาพ
4. เพิ่มประสทิธิภาพในการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดีอยา่งมีคุณภาพ
5. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

๒.๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
การยกระดับความเป็นอยู ่อยูดี่กินดี มีสุขตลอดจนสิง่อำานวยความสะดวกของ

คนในชุมชน
แนวทางการพัฒนา

1. กอ่สร้างและปรับปรุงพัฒนาแหลง่นำา้
2. ขยายระบบไฟฟ้าหมูบ่า้นและสาธารณะ
3. กอ่สร้างปรับปรุงถนนเพ่ือการคมนาคม การลำาเลียงผลผลิตทางการเกษตร

ทางระบายนำา้และสะพาน
4. กอ่สร้างระบบประปาแหลง่นำา้เพ่ืออุปโภคบริโภค

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การสง่เสริมการศกึษา ศาสนาและวัฒนธรรม และปลูกฝังคุณธรรมและ

จริยธรรม จัดตัง้ศูนยส์ง่เสริมการเรียนรู้ปราชญช์าวบา้น
แนวทางการพัฒนา

1. สง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติให้มีการพัฒนาด้านจิตใจ 
ศาสนาและวัฒนธรรม

2. สง่เสริมการเลน่กีฬาและนันทนาการ
3. พัฒนาและสง่เสริมอาชีพให้แกป่ระชาชน
4. พัฒนาระบบการศกึษา

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการทอ่งเท่ียว
การสง่เสริมและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ท่ีอยูแ่ล้วให้มี

คุณภาพมากข้ึน
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาและสง่เสริมอาชีพเสริม ประชาชนมีรายได้เพิ่มข้ึน
2. พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. พัฒนาและเสริมสร้างแหลง่ทอ่งเท่ียวให้ได้มาตรฐาน



ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การพัฒนาด้านสังคม
การสง่เสริมสนับสนุนในด้านคุณภาพชีวติ สังคม ชุมชนให้เจริญก้าวหน้า ทัง้

ด้านร่างกายและจิตใจ
แนวทางการพัฒนา

1. สง่เสริมพัฒนาคุณภาพชีวติให้ปราศจากอบายมุข ลดการใชค้วามรุนแรง 
และการกระทำาผิดกฎหมายทุกประเภท รณรงคแ์ละประชาสัมพันธด์้านยา
เสพติด

2. พัฒนาการสังคมสงเคราะห์
3. สง่เสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวติให้มีการพัฒนาด้านสุขภาพ
4. สง่เสริม รณรงคแ์ละประชาสัมพันธด์้านสิง่เสพติด

ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
การสง่เสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูแ่ละบริหารจัดการใหมใ่ห้

เป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวเชิงอนุรักษ์ท่ีคุม้คา่ ตลอดจนการเพิ่มประสทิธิภาพการจัดการ
ด้านสิง่แวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

1. คุม้ครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม
2. สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มอยา่งย่ังยืน
3. เสริมสร้างระบบบำาบัดนำา้เสีย การจัดการระบบกำาจัดขยะของเสียอันตราย 

มลพิษทางอากาศ โดยวธีิท่ีเป็นมิตรกับสิง่แวดลอ้ม
4. เสริมสร้างประสทิธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรสิง่แวดลอ้ม ภายใต้

การมีสว่นร่วมของคนในชุมชน

ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
การสง่เสริมระบบการให้บริการสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริมสุข

ภาพ การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชุมชน โดยยึดหลักการมีสว่นร่วมของประชาชน 
การสังคมสงเคราะหแ์กป่ระชาชน
แนวทางการพัฒนา

1. สง่เสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจำาหมูบ่า้น ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนตามโครงการสุขศาลาหมูบ่า้น และโครงการอ่ืนตามยุทธศาสตร์
จังหวัดทางด้านสาธารณสุข

2. สง่เสริมสุขภาพประชาชน เชน่ จัดตัง้ชมรมออกกำาลังกาย สร้างลานกีฬา 
อเนกประสงคส์ง่เสริมเยาวชนด้านกีฬา ตรวจสุขภาพประจำาปี กลุม่ผูป่้วย
เร้ือรัง ผูสู้งอายุ

3. สนับสนุนงานป้องกันโรคในทอ้งถิ่น เชน่ ไขเ้ลือดออก โรคฉ่ีหนู ไขห้วัด
นก

ยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การพัฒนาด้านการบริหารปกครองความม่ันคง การอำานวย
ความยุติธรรม

การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อยา่ง
มีประสทิธิภาพ
แนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาองคก์รและบุคลากรในท้องถิ่น บริหารจัดการบา้นเมืองท่ีดี
2. การรักษาความสงบภายในหมูบ่า้น/ชุมชน



3. การสง่เสริมความปลอดภัยในชีวติและทรัพยส์นิ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

4. สง่เสริมและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5. สนับสนุนการมีสว่นร่วมของประชาชนในชุมชน

๒.๓  เป้าประสงค์
๑. ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ การคมนาคมขนสง่มีประสทิธิภาพ 

สามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนอยา่งท่ัวถึง
๒. เดก็และเยาวชนได้รับการศกึษาท่ีมีคุณภาพ ประชาชนมีความรู้ และบำารุง

รักษาศลิปวัฒนธรรม     อันดีงาม
๓. ประชาชนมีรายได้เพิม่ข้ึน และมีสว่นร่วมในการพัฒนาทอ้งถิ่น ประชาชน

ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุนสง่เสริม
๕. ประชาชนมีจิตส ำานึกและมีสว่นร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มมากข้ึน 
๖. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี ชุมชนถูกสุขลักษณะ
๗. สง่เสริมความเขม้แขง็ของชุมชน รวมทัง้การสร้างสังคมท่ีน่าอยู่

๒.๔  ตัวช้ีวัด
๑. ในเขตตำาบลมีโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีมาตรฐาน ให้ประชาชนได้ใชบ้ริการ

สัญจรไปมาได้สะดวก ประชาชนท่ีใชป้ระโยชน์มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕
๒. ประชาชนท่ีได้รับการศกึษา และการมีสว่นร่วมในการเขา้ร่วมกิจกรรม

ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ร้อยละ ๘๐
๓. ประชาชนมีรายได้เพิม่ข้ึน คุณภาพชีวติและความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน ร้อยละ ๖๐
๔. ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส และประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน ร้อยละ

๘๕
๕. มลภาวะ สิง่แวดลอ้มไมเ่ป็นพิษชุมชนน่าอยู ่รักษาสภาพแวดลอ้มใน

ชุมชน ร้อยละ ๘๕ 
๖. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี ชุมชนถูกสุขลักษณะ ร้อยละ ๙๐
๗. สง่เสริมความเขม้แขง็ของชุมชน รวมทัง้การสร้างสังคมท่ีน่าอยู ่ประชาชน

มีความพอใจตอ่การให้บริการ ร้อยละ ๘๐

๒.๕  ค่าเป้าหมาย
๑. ด้านการได้รับบริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการให้มีมาตรฐาน มีความสะดวกและรวดเร็ว
๒. ด้านการศกึษาได้รับการสง่เสริมด้านการศกึษาทุกระบบ มีความรู้และบำารุง

ศาสนา รักษาศลิปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ด้านการสง่เสริมเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอ

สามมารถพ่ึงพาตนเองได้ ดำารงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การสังคมสงเคราะหแ์ก ่ผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส และประชาชน
๕. การบริหารจัดการขยะ มลภาวะและสิง่แวดลอ้มท่ีไมเ่ป็นพิษทำาให้ชุมชน

น่าอยู่
๖. ประชาชนได้รับการสง่เสริมระบบการให้บริการสาธารณสุข



๗. การบริการจัดการภาครัฐท่ีดีตามหลักธรรมาภิบาล และมีสว่นร่วมจากทุก
ภาคสว่น การสง่เสริมความเขม้แขง็ของชุมชน รวมทัง้การสร้างสังคมความน่าอยู่

๒.๖  กลยุทธ์
๑. โครงการกอ่สร้าง พัฒนาปรับปรุง ระบบคมนาคม ถนน สะพาน ระบบ

ไฟฟ้า ระบบประปา
๒. โครงการสง่เสริมและพัฒนาศักยภาพทางด้านการศกึษาทัง้ในระบบและ

นอกระบบ สง่เสริมสนับสนุนการเรียนรู้ อนุรักษ์ศลิปวัฒนธรรมประเพณีทอ้งถิ่นให้
กับนักเรียน เยาวชน ประชาชน บุคลากรภาครัฐ

๓. โครงการสง่เสริมการเรียนรู้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สง่
เสริมสนับสนุนกลุม่อาชีพ และฝึกทักษะอาชีพ

๔. โครงการสงเคราะหแ์ละพัฒนาคุณภาพชีวติของผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อย
โอกาส และประชาชน

๕. โครงการสง่เสริมสนับสนุน ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม

๖. โครงการสง่เสริมและสนับสนุนศูนยส์าธารณสุขมูลฐาน สง่เสริมสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน

๗. การสง่เสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อยา่งมีประสทิธิภาพ การเสริมสร้างและปรับปรุงการบริหารงานเพ่ือบริการประชาชนมี
มาตรฐาน สง่เสริมชุมชนให้เขม้แขง็ ให้ประชาชนและองคก์รเขา้มามีสว่นร่วมในกา
พัฒนาและบริหารทอ้งถิ่น

๒.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร์
  การกำาหนดตำาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบล
ส ำาราญใต ้ได้มีการกำาหนดตำาแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ โดยองคก์าร
บริหารสว่นตำาบลส ำาราญใต้  ได้พิจารณากำาหนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น ทัง้ ๗ ยุทธศาสตร์ 
เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาทอ้งถิ่นในด้านตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์ตอ่
ประชาชนตอ่ไป โดยมีจุดยืนยุทธศาสตร์ดังน้ี
1. การยกระดับชุมชนน่าอยู ่พัฒนาชุมชนให้น่าอยูมี่ความเขม้แขง็ โดยได้รับ

บริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีจำาเป็น
2. การพัฒนาระบบการศกึษาและสง่เสริมศลิปวัฒนธรรม ประชาชนมี

คุณธรรม จริยธรรม
3. สง่เสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเขม้แขง็ของชุมชนในการพ่ึง

ตนเองสนับสนุนกลุม่อาชีพและฝึกทักษะอาชีพ การสนับสนุนกองทุนกลุม่
อาชีพ

4. การสงเคราะหช์ว่ยเหลือผูสู้งอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาส
5. การขยะมูลฝอย และกำาจัดมลภาวะสิง่แวดลอ้มท่ีมีอยา่งย่ังยืน
6. การได้รับบริการสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาพในชุมชน
7. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐท่ีดีและมีสว่นร่วมจากทุกภาค

สว่น



๓. การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทำายุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองสว่น

ท้องถ่ิน
ในการจัดทำาแผนพัฒนาทอ้งถิ่นสี่ปีขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลส ำาราญ

ใต ้ได้ใชก้ารวเิคราะห ์SWOT Analysis/Demand (Country Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปล่ียนแปลงท่ีมีผลตอ่การพัฒนา อยา่งน้อยตอ้งประกอบด้วย การวเิคราะหศั์กยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยธ์รรมชาติและสิง่แวดลอ้ม ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี

๑.จุดแข็ง (S : Stren)gth))
  ประชาชน  ผูน้ำาชุมชน มีความพร้อมท่ีจะให้ความร่วมมือกับทาง

ราชการในการพัฒนาทอ้งถิ่นของตนเอง
  ชุมชนเขม้แขง็ได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน

ครบถว้น
  ประชาชนยังยึดม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม

ทอ้งถิ่น
  มีแหลง่นำา้เพ่ือการเกษตรได้แก ่เข่ือนลำาปาว 
  ประชากรสว่นใหญมี่อาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรท่ี

ส ำาคัญ ได้แก ่ขา้ว ออ้ย มันส ำาปะหลัง ยางพารา  ฯลฯ  
  มีการประสานความร่วมมือระหวา่งอบต.กับสว่นราชการในพ้ืนท่ี
  มีความสงบไมค่อ่ยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
  มีสถาบันการเงิน กองทุนหมูบ่า้น มีกลุม่อาชีพตา่งๆ

๒. จุดอ่อน (W : Weakn)ess)
 ประชาชนไมส่ามารถรวมกลุม่กันเพ่ือดำาเนินการด้านเศรษฐกิจของ

ชุมชนในรูปของกลุม่อาชีพอยา่งเขม้แขง็ 
 ขาดแหลง่เกบ็กักนำา้เพ่ือการอุปโภคบริโภคและเพ่ือการเกษตร 
 ขาดสถานศกึษาระดับฝึกอาชีพไมมี่สถานประกอบกิจการขนาด

ใหญไ่มมี่โรงงานในพ้ืนท่ี
 องคก์ารบริหารสว่นตำาบลส ำาราญใต้  มีจ ำานวนบุคลากรยังไมค่รบ

ตามตำาแหน่ง ประกอบกับเคร่ืองมือไมเ่พียงพอ  เน่ืองจากงบประมาณจำากัด
 ปัญหาหน้ีสนิของเกษตรกร
 เดก็และเยาวชนในพ้ืนท่ีขาดโอกาสทางการศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูง

ข้ึน

๓.โอกาส (O : Opportun)ity))
 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืน

ฐานจากหน่วยงานอ่ืน
 ประชาชนมีสว่นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๔.  ข้อจำากัด (T : Th)reat)
 ปัจจุบันองคก์ารบริหารสว่นตำาบลส ำาราญใตเ้ป็นองคก์รปกครองสว่น

ทอ้งถิ่นขนาดกลาง      มีงบประมาณจำากัดเม่ือเทียบกับภารกิจหน้าท่ีตา่งๆตาม
กฎหมายท่ีกำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าท่ีของอบต.          ตามกฎหมายอ่ืน ตาม
ภารกิจถา่ยโอนฯ  ตามนโยบายทอ้งถิ่น  นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล

 งบประมาณท่ีได้รับจากสว่นกลาง ไมเ่พียงพอในการบริหารงาน



 กฎหมายและระเบียบตา่งๆในการปฏิบัติงานทำาให้ขาดความคลอ่งตัว
ในการบริหารงาน

 การพัฒนาบางด้านตอ้งเป็นไปตามกฎหมาย จึงไมส่ามารถดำาเนิน
การแก้ปัญหาได้  ตอ้งอาศัยความเสียสละของชุมชนเทา่นัน้  ซ่ึงบางครัง้กท็ ำาได้ยาก
มาก

 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการจัดทำาแผนพัฒนา

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน
๑.๑ ประชาชนตอ้งการเสน้ทางในการสัญจรไปมาเพิ่มมากข้ึน
๑.๒ ไฟฟ้าสอ่งสวา่งทางและท่ีสาธารณะยังไมส่ามารถดำาเนินการครอบคลุม

พ้ืนท่ีได้ทัง้หมด 
๑.๓ รางระบายนำา้ยังไมเ่พียงพอ เกิดการอุดตันทำาให้มีนำา้ขังเป็นบางจุด
๑.๔ แหลง่นำา้ในการเกษตรไมพ่อเพียงในชว่งฤดูแลง้และนำา้ประปาส ำาหรับ

อุปโภค-บริโภคและยังไมไ่ด้
มาตรฐาน

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
๒.๑ การศกึษาสื่อการเรียนการสอนยังไมพ่อเพียง เดก็นักเรียนไมไ่ด้รับการ

ศกึษาตอ่ในระดับท่ีสูงกวา่ขัน้พ้ืนฐาน และขาดงบประมาณในการศกึษา ครอบครัว
ยากจน 

๒.๒ ศลิปะ วัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหมค่อ่ยๆเปล่ียนแปลง
ไปและไมค่อ่ยมีผูส้บืทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
๓.๑ ประชาชนไมส่ามารถรวมกลุม่กันเพ่ือดำาเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชน

ในรูปของกลุม่อาชีพอยา่งเขม้แขง็และขาดแหลง่เงินลงทุนในการทำากิจการและ
ประกอบอาชีพ

๓.๒ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตำา่ เน่ืองจากตอ้งผา่นพอ่ค้าแมค่า้
คนกลาง

๔. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม
๔.๑ เยาวชนและวัยรุ่นติดบุหร่ี เหลา้ ยาเสพติด และทอ้งกอ่นวัยอันสมควร  
๔.๒ การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากข้ึนอาจทำาให้เกิดอุบัติเหตุข้ึนได้ เกิด

สาธารณภัยข้ึนบอ่ยครัง้ทำาให้ทรัพยส์นิของประชาชนได้รับความเสียหาย

๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ปัญหาเร่ืองการบริหารจัดการขยะในชุมชน
๕.๒ ประชาชนขาดจิตส ำานึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่

แวดลอ้ม

๖. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข
๖.๑ ประชาชนไมค่อ่ยให้ความส ำาคัญกับการออกกำาลังกายและการดูแล

สุขภาพของตัวเอง



๗. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารปกครองความม่ันคง การอำานวยความ
ยุติธรรม

๗.๑ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตำาแหน่ง ขาดอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชใ้นการปฏิบัตงิาน

๗.๒ ประชาชนไมค่อ่ยให้ความส ำาคัญกับการมีสว่นร่วมในการแสดงความคิด
เหน็

 


