ยุ ทธศาสตร์องคก
่ นท้องถิ่ น
์ รปกครองสว
๑. ความสั มพั นธร์ ะหว่างแผนพั ฒนาระดั บมหภาค
๑.๑ แผนยุ ทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี
วิสัยทัศน์ : “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ นประเทศพัฒนาแลว้ ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
วั ตถุ ประสงค์
ความมั ่ นคง
๑. การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั่งภายใน
้
ประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับทังระด
ั บประเทศสั งคม ชุมชน
้
ครัวเรื อนและปัจเจกบุคคลและมีความมั่นคงในทุกมิติ ทังเศรษฐกิ
จ
สั งคม สิง่ แวดลอ
้ ม และการเมือง
๒. ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริ ยท
้ แข็ง เป็ นศูนยก์ ลางและเป็ นที่ยึดเหนี่ ยวจิตใจของ
์ ่ ี เข ม
ประชาชน
๓. สั งคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึ กกาำ ลังเพื่อ
พัฒนาประเทศ ชุมชน
มีความเขม
้ แข็ง ครอบครัวมีความอบอุน
่
๔. ประชาชน มีความมั่นคงในชีวต
ิ มีงานและรายไดท
้ ่ีมั่นคงพอเพียงกับ
ิ
การดาำ รงชีวต
ิ มีท่ีอยูอ่ าศั ยและความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยส์ น
๕. ฐานทรัพยากรและสิง่ แวดลอ
้ ม มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน
และนำา้
ความมั ่ งคั ่ ง
1. ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยา่ งตอ
่ เนื่ อง ยกระดับเป็ น
ประเทศในกลุม
่ ประเทศรายไดส
้ ูง ความเลื่อมลาำ ้ ของการพัฒนาลดลง
ประชากรไดร้ ั บผลประโยชน์จากการพัฒนาอยา่ งเทา่ เทียมกันมากขึ้น
2. เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขง่ ขันสูง สามารถสร้างรายไดท
้ ั ง้
จากภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจสั งคมแหง่
้
อนาคต และเป็ นจุดสาำ คัญแหง่ การเชื่อมโยงในภูมิภาค ทังการ
คมนาคมขนสง่ การผลิต การคา้ การลงทุน และการทาำ ธุ รกิจ มี
บทบาทสาำ คัญในระดับภูมิภาค และระดับโลก เกิดสายสั มพันธท
์ าง
เศรษฐกิจและการคา้ อยา่ งมีพลัง
3. ความสมบูรณ์ในทุนที่สามารถสร้างการพัฒนาอยา่ งตอ
่ เนื่ อง ได้แก่
ทุนมนุ ษย ์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็ นเครื่ องมือ
เครื่ องจักร ทุนทางสั งคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ
้ ม
ความยั ่ งยื น
1. ความสามารถที่สามารถสร้างความเจริ ญ รายได้ และคุณภาพชีวต
ิ
ของประชาชนใหเ้ พิ่มขึ้นอยา่ งตอ
่ เนื่ อง ซ่ึงเป็ นการเจริ ญเติบโตของ
เศรษฐกิจ ที่ไมใ่ ชท
้ รัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมส
่ ร้างมลภาวะตอ
่
สิง่ แวดลอ
้ มจนเกินความสามารถในการรองรับ เยียวยาของระบบ
นิ เวศน์
2. การผลิตและการบริ โภคเป็ นมิตรกับสิง่ แวดลอ
้ ม และสอดคลอ
้ งกับ
กฎระเบียบของประชา คมโลก ซ่ึงเป็ นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดม
สมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมมีคุณภาพดีข้ึน คนมี

ความรับผิดชอบตอ
่ สั งคมมีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์
สว่ นร่วม
3. มุง่ ประโยชน์สว่ นรวมอยา่ งยั่งยืน ใหค
้ วามสาำ คัญกับการมีสว่ นร่วม
ของประชาชนทุกภาคสว่ นเพื่อเป็ นการพัฒนาในทุกระดับอยา่ งสมดุล
มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
4. ประชาชนทุกภาคสว่ นในสั งคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ แผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่งชาติ ฉบั บที่ ๑๒
กรอบวิสัยทั ศน์และเป้าหมาย
1. กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแหง่ ชาติ ฉบับที่ ๑๒
จากสถานะของประเทศและบริ บทการเปลี่ ยนแปลงตา่ งๆที่ประเทศกาำ ลัง
ประสบอยู ่ ทาำ ให้การกาำ หนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยังมีความตอ
่ เนื่ องจาก
วิสัยทัศน์จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ และกรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนำา
และประยุกตใ์ ชห
้ ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็ นศูนยก์ ลางของการ
พัฒนาอยา่ งตอ
่ มีสว่ นร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการ
พัฒนาในแผนพัฒนาฯฉบับที่ ๑๒ ตอ
้ งใหค
้ วามสาำ คัญกับการกาำ หนดทิศทางการ
พัฒนาที่มุง่ สูก
่ ารเปลี่ยนผา่ นประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู ่
ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สั งคมอยูร่ ่ วมกันอยา่ งมีความสุข และ
นำาไปสูก
ิ ั ยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ของประเทศ
่ ารบรรลุวส
2. การกาำ หนดตาำ แหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Country
Strategic Positioning) เป็ น
การกาำ หนดตาำ แหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศที่สอดคลอ
้ งกับยุทธศาสตร์ชาติท่ี
สศช. ได้จัดทาำ ขึ้น ประเทศไทยเป็ นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อยา่ งเป็ น
ธรรม เป็ นศูนยก์ ลางดา้ นการขนสง่ และโลจิสติกสข์ องภูมภ
ิ าคสูค
่ วามเป็ นชาติการคา้
และบริ การ (Country Trading and Service Nation) เป็ นแหลง่ ผลิตสินคา้ เกษตร
อินทรี ยแ์ ละเกษตรปลอดภัย แหลง่ อุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ ละมีนวัตกรรมสูงที่เป็ น
มิตรตอ
่ สิง่ แวดลอ
้ ม
กำาหนดประเด็ นยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาไว้ ๑๐ ยุ ทธศาสตร์ดังนี้
(๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)
๑. เสริ มสร้างและพัฒนาศั กยภาพทุนมนุ ษย ์
๒. การสร้างความเป็ นธรรม
๓. การสร้างความเขม
้ แข็งทางเศรษฐกิจและแขง่ ขันได้อยา่ งยั่งยืน
๔. การเติบโตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดลอ
้ ม
๕. ความมั่นคง
่ ประสิทธิภาพการบริ หารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล
๖. การเพิม
๗. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส ์
๘. วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม
๙. การพัฒนาภูมิภาค เมือง พื้นที่เศรษฐกิจ
๑๐. การตา่ งประเทศ ประเทศเพื่อนบา้ น ภูมิภาค
๑.๓ วิสัยทั ศน์กลุ ่มจั งหวั ด (Vision))

กลุม
่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อตอนกลาง ร้อยเอ็ด ขอนแกน
่
มหาสารคาม กาฬสินธุ ์
ชื่อกลุม
่ ร้อยแกน
่ สารสินธุ ์
“นวัตกรรม ระบบราง อุตสาหกรรมการเกษตร เชื่อมโยงการบริ การ
การทอ่ งเที่ยว และ
โลจิสติกส ์ ”
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์การพั ฒนากลุ ่มจั งหวั ด
1)การพัฒนาศั กยภาพการผลิตการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรให้
สามารถแขง่ ขันไดอ
้ ยา่ งยั่งยืน
2)การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขง่ ขันด้านการคา้ การบริ การ และโล
จิสติกส ์
่ ศั กยภาพการทอ่ งเที่ยวอยา่ งครบวงจร
3)การเพิม
วิสัยทั ศน์จังหวั ดกาฬสินธุ ์ (Vision))
“มั่งคั่งด้วยเกษตรปลอดภัย ไมท
่ ้ิงใครไวข้ า้ งหลัง”

ยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาจั งหวั ด
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาศั กยภาพที่มุง่ เน้นการผลิตสินคา้ เกษตรและอาหาร
ปลอดภัย
แนวทางการพั ฒนา
้
1. การบริ หารจัดการพื้นที่เกษตร และสง่ เสริ มให้เกษตรกรดังเดม
พัฒนาสูเ่ กษตรสมัยใหมร่ องรับกิจกรรมการเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย
2. การวิจัยและพัฒนาวิธีการผลิต แปรรู ป การบรรจุ มาตรฐานการผลิต
และความปลอดภัย ผลิตภัณฑด
์ ้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี ให้มี
่
คุณภาพระดับสูง เพือการสง่ ออกและรองรับตลาดสมัยใหม่
3. สง่ เสริ มการรวมกลุม
่ วิสาหกิจ/สหกรณ์/ผูป
้ ระกอบการใหม่ เพิ่ม
ศั กยภาพการบริ หารจัดการและระบบบัญชี เพื่อดาำ เนิ นกิจกรรม
การเกษตรและอาหารปลอดภัย
4. การบริ หารจัดการสินค้าเกษตร พัฒนาและเสริ มประสิทธิภาพระบบ
กระจายสินค้า และการตลาดครบวงจร
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับคุณภาพและรายได้การทอ่ งเที่ยว และสง่ เสริ มการ
คา้ การลงทุน นวัตกรรมใหไ้ ดม
้ าตรฐานและแขง่ ขันได้
แนวทางการพั ฒนา
้
1. พัฒนาเสน
้ ทางทอ่ งเที่ยวหลัก ทังโครงสร
้ างพื้นฐาน แหลง่ ทอ่ ง
เที่ยว ชุมชน ทอ่ งเที่ยวกิจกรรมการทอ
่ งเที่ยว สินคา้ ทางการทอ่ ง
เที่ยว ผูป
้ ระกอบการ การตลาดและการประชาสั มพันธ์ และยกระดับ
ภาพลักษณ์ในเชิงคุณภาพ
ิ คา้ OTOP ผลิตภัณฑช์ ุมชน โดยสิง่ บง่ ชี้ทาง
2. พัฒนาผลิตภัณฑส
์ น
ภูมิศาสตร์และการเพิ่มศั กยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดยอ่ ม

ดว้ ยนวัตกรรม เทคโนโลยีใหม
้ ีคุณภาพระดับสูงเพื่อการสง่ ออก และ
รองรับตลาดสมัยใหม่
3. ปรับปรุ งโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาระบบโลจิสติกส ์ สง่ เสริ มการ
ลงทุนและอุตสาหกรรมด้านการเกษตร และอาหารปลอดภัย
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๓ เพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอ
้ ม
แนวทางการพั ฒนา
่ ประสิทธิภาพการบริ หารจัดการนำา้ และเพิ่มพื้นที่การกระจายนำา้
1. เพิม
รองรับกิจกรรมเกษตรและอาหารปลอดภัย
่ ประสิทธิภาพการบริ หารจัดการดิน และสง่ เสริ มการเพิ่มพื้นที่สี
2. เพิม
เขียวในทุกภาคสว่ น
3. การบริ หารจัดการขยะที่เหมาะสมและสร้างวินัยของคนสูก
่ ารจัดการที่
ยั่งยืน
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาทุนมนุ ษย ์ ลดความเลื่อมลาำ ้ สร้างสั งคมที่มีความ
มั่นคงและสงบสุข
แนวทางการพั ฒนา
1. สนับสนุ นความเขม
้ ลไก พชอ. ในการบูรณาการงาน
้ แข็งของการใชก
เชิงพื้นที่
2. พัฒนาทุนมนุ ษย ์ ชว่ งวัยปฐมวัย วัยรุ่ น วัยเรี ยน
3. พัฒนาทุนมนุ ษย ์ ชว่ งวัยทาำ งาน
4. พัฒนาทุนมนุ ษย ์ ชว่ งวัยผูส
้ ูงอายุ
ิ ของประชาชน และ
5. การรักษาความสงบเรี ยบร้อยในชีวต
ิ และทรัพยส์ น
การป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ (Country  นำา้ ทว่ ม/นำา้ แลง้ )
6. ป้องกันและแกไ้ ขปัญหายาเสพติด
7. ป้องกันและแกไ้ ขปัญหาการคา้ มนุ ษย ์ และการทุจริ ตและประพฤติมิ
ชอบ
8. การลดความเลื่อมลาำ ้ ดา้ นสั งคม การบริ การดา้ นสุขภาพ และการเขา้
ถึงกระบวนการยุติธรรมสร้างความมั่นคงของมนุ ษย ์
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริ หารจัดการภาครัฐ

๑.๔ ยุ ทธศาสตร์การพั ฒนาขององคก
่ นท้องถิ่ น
์ รปกครองสว
วิสัยทั ศน์ (Vision))
“การเกษตรปลอดภัย สง่ เสริ มภูมิปัญญาทอ
้ งถิ่นเพิ่มศั กยภาพการทอ่ งเที่ยว
และบริ การ อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ
้ ม พัฒนาคน และสั งคมอยา่ ง
ยั่งยืน”
ยุทธศาสตร์ประกอบดว้ ย ๗ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาคนและสั งคมที่มีคุณภาพเพื่อรองรับการก้าวเขา้
สูป
่ ระชาคมอาเซียน
แนวทางการพั ฒนา
ึ ษาและกระบวนการเรี ยนรู้ ตลอดชีวต
1. สง่ เสริ มการศก
ิ

2. สง่ เสริ มคุณธรรม จริ ยธรรมและธรรมมาภิบาล
3. สง่ เสริ มการสาธารสุขและการจัดการระบบสวัสดิการสั งคมและคุม
้ ครอง
สิทธิของประชาชน
4. สง่ เสริ มการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหเ้ ป็ นพลเมืองที่มีคุณภาพ
5. การเสริ มสร้างศั กยภาพและโอกาสของผูส
้ ูงอายุ คนพิการและผูด
้ ้อยโอกาส
6. สนับสนุ นบทบาทของสตรี ในทอ
้ งถิ่นในการมีสว่ นร่วมในการพัฒนาทอ
้ ง
ถิ่น
7. การสง่ เสริ มการมีอาชีพรายได้ และความเขม
้ แข็งของชุมชน
8. การสง่ เสริ มสนับสนุ นสถาบันครอบครัวใหเ้ ขม
้ แข็ง
9. สง่ เสริ มการวิจัยและพัฒนา
10. สง่ เสริ มและสนับสนุ นการพัฒนาศั กยภาพเศรษฐกิจฐานรากประชาชน
ในการพึ่งตนเองตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยา่ งยั่งยืน
ึ ษาเพื่อทางรอดและทางเลือก
11. สง่ เสริ มและพัฒนาการศก
วงจร

ยุ ทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาการผลิตทางการเกษตรและการตลาดอยา่ งครบ
แนวทางการพั ฒนา
่ ผลผลิตทางการเกษตร
1. สง่ เสริ มการเพิม
2. สง่ เสริ มการผลิตสินคา้ เกษตรที่ได้คุณภาพมาตรฐาน และปลอดภัย
(Country GAP)
3. การสร้างมูลคา่ เพิ่ม
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศู นยส์ ารสนเทศขอ
้ มูลทางการเกษตร
5. การบริ การจัดการองคก
้ แข็งและกินดีอยูด
่ ีมีรายไดเ้ พิ่มขึ้น
์ รเกษตรใหเ้ ขม
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
6. สง่ เสริ มให้มีการใชป
้ ั จจัยการผลิตที่มาจากอินทรี ยข์ ีวภาพที่มีคุณภาพ
7. การพัฒนาแหลง่ นำา้ เพื่อการเกษตร
8. สง่ เสริ มกลุม
่ ผูผ
้ ลิตเกษตรอินทรี ยช์ ีวภาพ และการเกษตรแบบผสมผสาน
อยา่ งครบวงจร
9. สง่ เสริ มวิจัยและพัฒนา
10. ยกระดับผลิตผลทางการเกษตรทุกรู ปแบบในการสง่ ออกสูป
่ ระชาคม
อาเซียน
11. สง่ เสริ มการแปรรู ปผลผลิตทางการเกตรเพื่อการจาำ หน่ายอยา่ งครบวงจร

ยุ ทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาไหมแพรวา และสง่ เสริ มศลิ ปะ วัฒนธรรม จารี ต
ประเพณี และภูมิปัญญาทอ
้ งถิ่น
แนวทางการพั ฒนา
1. พัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการ
2. สง่ เสริ มสนับสนุ นและพัฒนาผูผ
้ ลิต/ผูป
้ ระกอบการ
3. สง่ เสริ มสนับสนุ นและพัฒนาประสิทธิภาพปัจจัยการผลิตผา้ ไหมแพรวา
และผา้ ทอพื้นเมือง
4. การเชื่อมโยงผา้ ไหมแพรกับการทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
5. สง่ เสริ มมาตรฐานการผลิตและระบบควบคุมคุณภาพ

6. สง่ เสริ มและเพิ่มชอ
่ งทางการตลาดระหวา่ งภูมิภาคและระหวา่ งประเทศ
7. การวิจัยการผลิตการตลาดผา้ ไหมแพรวา
8. สง่ เสริ มศลิ ปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาทอ
้ งถิ่น
9. สง่ เสริ มการลงทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์
10. สง่ เสริ มและตอ
่ ยอดจุดเดน
่ ของงบผลิตภัณฑข์ องทอ
้ งถิ่น
11. เสริ มสร้างอาชีพ ผลิตภัณฑแ
้ งถิ่นให้เป็ น
์ ละบริ การด้านวัฒนธรรมทอ
วัฒนธรรมสร้างสรรค์
12. พัฒนาแหลง่ เรี ยนรู้ ทางวัฒนธรรมและการนันทนาการ
13. สง่ เสริ มและเชื่อมโยงผา้ ไหมแพรวากับการทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
14. สง่ เสริ มทาำ นุ บาำ รุ งศาสนา
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ
่ งเที่ยว
แนวทางการพั ฒนา
1. สง่ เสริ มและพัฒนาแหลง่ ทอ
่ งเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
2. เสริ มสร้างขีดความสามารถของผูป
้ ระกอบการและบุคคลใหม
้ ีศักยภาพ
3. สง่ เสริ มและพัฒนาธุรกิจการคา้ การบริ การ และอุตสาหกรรม
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และฐานขอ
้ มูลด้านการทอ่ งเที่ยว
5. การพัฒนาและสร้างความเขม
้ แข็งของวิสาหกิจชุมชน
6. สง่ เสริ มและเพิ่มชอ
่ งทางการทอ่ งเที่ยวเชื่อมโยงระหวา่ งภูมิภาคและ
ระหวา่ งประเทศ
7. การพัฒนาปัจจัยการสนับสนุ นและสร้างความเขม
้ แข็งของผูป
้ ระกอบการ
8. สง่ เสริ มการมีสว่ นร่วมของภาครัฐ เอกชน ชุมชนและองคก
์ รปกครองสว่ น
ทอ
้ งถิ่นในการพัฒนาด้านบริ การและการทอ
่ งเที่ยว
9. สง่ เสริ มการทอ่ งเที่ยวและวิถีชีวต
ิ อันดีงามของประชาชนในทอ
้ งถิ่นทุก
ประเภท เชน
่ การทอ่ งเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิ เวศน์ เชิงสุขภาพฯ
10. การพัฒนาขอ
้ มูลระบบและสารสนเทศ การประชาสั มพันธ์ และการให้
บริ การ
11. สง่ เสริ มงานประเพณี และวัฒนธรรมทอ
้ งถิ่น
12. สง่ เสริ มพัฒนาความมั่นคงด้านปัจจัยการผลิต สง่ เสริ มความมั่นคงใน
่ ศั กยภาพการเขา้ ถึงแหลง่ ทุน
พื้นที่ทาำ กิน และเพิม
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แนวทางการพั ฒนา
1. พัฒนาการคมนาคมและการขนสง่
2. พัฒนาดา้ นสาธารณู ปโภคและสาธารณู ปการ
3. พัฒนาด้านผังเมือง
4. พัฒนาระบบการจัดการานำา้
5. พัฒนาระบบพลังงาน
6. พัฒนาระบบกาำ จัดขยะ
7. พัฒนาระบบสื่อสาร
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๖ การอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ
้ ม
แนวทางการพั ฒนา

1. สง่ เสริ มให้ชุมชนมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดลอ
้ มอยา่ งยั่งยืน
2. สร้างเสริ มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการสิง่ แวดลอ
้ ม ภายใตก
้ ารมีสว่ น
ร่วมของทุกภาคสว่ น
3. สง่ เสริ มการปกครองสว่ นทอ
้ งถิ่นให้มีศักยภาพในการบริ หารจัดการสิง่
แวดลอ
้ มอยา่ งสมดุลและยั่งยืนสอดคลอ
้ งสภาพพื้นที่และวิถีชุมชน
4. สง่ เสริ มการบริ หารจัดการป่าแบบกลุม
่ ชุมชน
5. เสริ มสร้างระบบบาำ บัดนำา้ เสีย การจัดการระบบกาำ จัดขยะ ของเสียอันตราย
มลพิษทางอากาศโดยวิธีท่ีเป็ นมิตรกับสิง่ แวดลอ
้ ม
6. เพิ่มขีดความสามารถขององคก
้ งถิ่นในการจัดการขยะ
์ รปกครองสว่ นทอ
มูลฝอย และการจัดการนำา้ เสียชุมชน
7. สนับสนุ นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๗ การรักษาความมั่นคงภายในและพัฒนาระบบบริ หารภาย
ใตก
้ ารบริ หารงานกิจการบา้ นเมืองที่ดี
แนวทางการพั ฒนา
ิ การป้องกันและแกไ้ ข
1. การสง่ เสริ มความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยส์ น
ปัญหายาเสพติด
2. สง่ เสริ มสนับสนุ นการมีสว่ นร่วมของประชาชน
3. สร้างความเขม
้ แข็งของระบบตรวจสอบการทุจริ ตและการประพฤติมิชอบ
4. การป้องกันและปราบปรามการทุจริ ต
่ ประสิทธิภาพเจา้ หน้าที่ของรัฐในการใหบ
5. การเพิม
้ ริ การภาครัฐ
6. สง่ เสริ มสนับสนุ นประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศั กยภาพผูน
้ ำา
ชุมชน
7. สง่ เสริ มการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. การบูรณาการป้องกันและการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและเร่งรัดชว่ ยเหลือ
ฟื้ นฟูผูป
้ ระสบภัย
9. ลดอุบัติภัยและความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจรให้เหลือน้อยที่สุด
10. การรักษาความสงบเรี ยบร้อยในพื้นที่
่ ศั กยภาพการรักษาความสงบเรี ยบร้อยภายในและความปลอดภัย
11. เพิม
ิ
ในชีวต
ิ และทรัพยส์ น
12. สง่ เสริ มการบริ หารงานแบบบูรณาการภายใตก
้ ารบริ หารกิจการบา้ น
เมืองที่ดี
13. สง่ เสริ มการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบครบวงจร
14. เสริ มสร้างความจงรักภักดีตอ
่ สถาบันหลักของชาต
15. สง่ เสริ มรักษาความมั่นคงของประเทศโดยใชห
้ ลักธรรมาภิบาล
16. สง่ เสริ มการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยการมีพระมหากษัตริ ย ์
เป็ นประมุข
1.ยุ ทธศาสตร์ขององคก
่ นท้องถิ่ น
์ รปกครองสว
การพั ฒนาตามนโยบายของผู้ บริ หารท้องถิ่ น
เพื่อการใหก
้ ารบริ หารราชการขององคก
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลสาำ ราญใต้
สามารถบรรลุถึงเจตนารมณ์ภารกิจ นายกองคก
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลสาำ ราญใต้ ได้
กาำ หนดนโยบายในการพัฒนาขององคก
้ ีการเชื่อมโยงกับ
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บล ใหม

นโยบายและยุทธศาสตร์ของจังหวัด นโยบายของประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ที่ดี
ให้กับประชาชนในเขตตาำ บลสาำ ราญใต้ ดังนี้
๒.๑ วิสัยทั ศน์ตาำ บลสำาราญใต้ (Vision))
“ชุมชนน่าอยู ่ มุง่ สูเ่ กษตรอุตสาหกรรม นำาพาการกี ฬา พัฒนาแหลง่ ทอ่ งเที่ยว
ประเพณี วัฒนธรรม
ภูมิปัญญาทอ
้ งถิ่น ศูนยข์ อ
้ มูลเทคโนโลยีขา่ วสาร”
พั นธกิ จตำาบลสำาราญใต้ (Mission))
1. การพัฒนาศั กยภาพของคนและชุมชนใหเ้ ขม
้ แข็ง
2. การพัฒนาคุณธรรมจริ ยธรรม และดาำ รงไวซ
้ ่ึงวัฒนธรรมและประเพณี อันดี
งาน
3. การพัฒนาระบบคมนาคมขนสง่ โครงสร้างพื้นฐาน และสาธารณู ปโภคที่มี
ประสิทธิภาพ
4. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการบา้ นเมืองที่ดีอยา่ งมีคุณภาพ
5. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
๒.๒ ยุ ทธศาสตร์การพั ฒนา
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
การยกระดับความเป็ นอยู ่ อยูด
่ ีกินดี มีสุขตลอดจนสิง่ อาำ นวยความสะดวกของ
คนในชุมชน
แนวทางการพั ฒนา
1. กอ
่ สร้างและปรับปรุ งพัฒนาแหลง่ นำา้
2. ขยายระบบไฟฟ้าหมูบ
่ า้ นและสาธารณะ
3. กอ
่ สร้างปรับปรุ งถนนเพื่อการคมนาคม การลาำ เลียงผลผลิตทางการเกษตร
ทางระบายนำา้ และสะพาน
4. กอ
่ สร้างระบบประปาแหลง่ นำา้ เพื่ออุปโภคบริ โภค
ึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาดา้ นการศก
ึ ษา ศาสนาและวัฒนธรรม และปลูกฝังคุณธรรมและ
การสง่ เสริ มการศก
้ นยส์ ง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ปราชญช์ าวบา้ น
จริ ยธรรม จัดตังศู
แนวทางการพั ฒนา
1. สง่ เสริ มสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ใหม
้ ีการพัฒนาด้านจิตใจ
ศาสนาและวัฒนธรรม
2. สง่ เสริ มการเลน
่ กีฬาและนันทนาการ
3. พัฒนาและสง่ เสริ มอาชีพให้แกป
่ ระชาชน
ึ ษา
4. พัฒนาระบบการศก
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาดา้ นเศรษฐกิจและการทอ
่ งเที่ยว
การสง่ เสริ มและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ที่อยูแ่ ล้วให้มี
คุณภาพมากขึ้น
แนวทางการพั ฒนา
1. พัฒนาและสง่ เสริ มอาชีพเสริ ม ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
2. พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
3. พัฒนาและเสริ มสร้างแหลง่ ทอ่ งเที่ยวใหไ้ ดม
้ าตรฐาน

ยุ ทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาดา้ นสั งคม
การสง่ เสริ มสนับสนุ นในด้านคุณภาพชีวต
ิ สั งคม ชุมชนให้เจริ ญก้าวหน้า ทัง้
ดา้ นร่างกายและจิตใจ
แนวทางการพั ฒนา
1. สง่ เสริ มพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ใหป
้ วามรุ นแรง
้ ราศจากอบายมุข ลดการใชค
และการกระทาำ ผิดกฎหมายทุกประเภท รณรงคแ์ ละประชาสั มพันธด
์ ้านยา
เสพติด
2. พัฒนาการสั งคมสงเคราะห์
3. สง่ เสริ มสนับสนุ นการพัฒนาคุณภาพชีวต
ิ ใหม
้ ีการพัฒนาด้านสุขภาพ
4. สง่ เสริ ม รณรงคแ์ ละประชาสั มพันธด
์ ้านสิง่ เสพติด
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาดา้ นทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ
้ ม
การสง่ เสริ มและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยูแ่ ละบริ หารจัดการใหมใ่ ห้
เป็ นแหลง่ ทอ่ งเที่ยวเชิงอนุ รักษ์ท่ีคุม
้ คา่ ตลอดจนการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ด้านสิง่ แวดล้อม
แนวทางการพั ฒนา
1. คุม
้ ครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ
้ ม
2. สง่ เสริ มใหป
้ ระชาชนมีสว่ นร่วมในการบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอ
้ มอยา่ งยั่งยืน
3. เสริ มสร้างระบบบาำ บัดนำา้ เสีย การจัดการระบบกาำ จัดขยะของเสียอันตราย
มลพิษทางอากาศ โดยวิธีท่ีเป็ นมิตรกับสิง่ แวดลอ
้ ม
4. เสริ มสร้างประสิทธิภาพการบริ หารจัดการทรัพยากรสิง่ แวดลอ
้ ม ภายใต้
การมีสว่ นร่วมของคนในชุมชน
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาดา้ นสาธารณสุข
การสง่ เสริ มระบบการให้บริ การสาธารณสุข และกิจกรรมการสร้างเสริ มสุข
ภาพ การสง่ เสริ มความเขม
้ แข็งของชุมชน โดยยึดหลักการมีสว่ นร่วมของประชาชน
การสั งคมสงเคราะหแ
่ ระชาชน
์ กป
แนวทางการพั ฒนา
1. สง่ เสริ มบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจาำ หมูบ
่ า้ น ในการดูแลสุขภาพ
ประชาชนตามโครงการสุขศาลาหมูบ
่ า้ น และโครงการอื่นตามยุทธศาสตร์
จังหวัดทางดา้ นสาธารณสุข
้
2. สง่ เสริ มสุขภาพประชาชน เชน
าำ ลังกาย สร้างลานกีฬา
่ จัดตังชมรมออกก
อเนกประสงคส์ ง่ เสริ มเยาวชนดา้ นกีฬา ตรวจสุขภาพประจาำ ปี กลุม
่ ผูป
้ ่ วย
เรื้ อรัง ผูส
้ ูงอายุ
3. สนับสนุ นงานป้องกันโรคในทอ
่ ไขเ้ ลือดออก โรคฉี่ หนู ไขห
้ งถิ่น เชน
้ วัด
นก
ยุ ทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาดา้ นการบริ หารปกครองความมั่นคง การอาำ นวย
ความยุติธรรม
การสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล อยา่ ง
มีประสิทธิภาพ
แนวทางการพั ฒนา
1. พัฒนาองคก
้ งถิ่น บริ หารจัดการบา้ นเมืองที่ดี
์ รและบุคลากรในทอ
2. การรักษาความสงบภายในหมูบ
่ า้ น/ชุมชน

ิ การป้องกันและแก้ไข
3. การสง่ เสริ มความปลอดภัยในชีวต
ิ และทรัพยส์ น
ปัญหายาเสพติด
4. สง่ เสริ มและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
5. สนับสนุ นการมีสว่ นร่วมของประชาชนในชุมชน
๒.๓ เป้าประสงค์
๑. ระบบสาธารณู ปโภค สาธารณู ปการ การคมนาคมขนสง่ มีประสิทธิภาพ
สามารถตอบสนองความตอ
้ งการของประชาชนอยา่ งทั่วถึง
ึ ษาที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความรู้ และบาำ รุ ง
๒. เด็กและเยาวชนได้รับการศก
รักษาศลิ ปวัฒนธรรม อันดีงาม
่ ขึ้น และมีสว่ นร่วมในการพัฒนาทอ
๓. ประชาชนมีรายได้เพิม
้ งถิ่น ประชาชน
ยึดถือและปฏิบัติตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. ผูส
้ ูงอายุ ผูพ
้ ิการ ผูด
้ ้อยโอกาส ได้รับการสนับสนุ นสง่ เสริ ม
๕. ประชาชนมีจิตสาำ นึ กและมีสว่ นร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอ
้ มมากขึ้น
๖. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี ชุมชนถูกสุขลักษณะ
้
๗. สง่ เสริ มความเขม
้ แข็งของชุมชน รวมทังการสร
้ างสั งคมที่น่าอยู ่
๒.๔ ตั วชี้ วัด
๑. ในเขตตาำ บลมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐาน ให้ประชาชนได้ใชบ
้ ริ การ
่
สั ญจรไปมาไดส
้ ระโยชน์มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๕
้ ะดวก ประชาชนทีใชป
ึ ษา และการมีสว่ นร่วมในการเขา้ ร่วมกิจกรรม
๒. ประชาชนที่ได้รับการศก
ประชาชนมีคุณภาพชีวต
ิ ที่ดีข้ึน ร้อยละ ๘๐
่ ขึ้น คุณภาพชีวต
๓. ประชาชนมีรายได้เพิม
ิ และความเป็ นอยูท
่ ่ีดีข้ึน ร้อยละ ๖๐
๔. ผูส
ิ ที่ดีข้ึน ร้อยละ
้ ูงอายุ ผูพ
้ ิการ ผูด
้ อ
้ ยโอกาส และประชาชนมีคุณภาพชีวต
๘๕
๕. มลภาวะ สิง่ แวดลอ
้ มไมเ่ ป็ นพิษชุมชนน่าอยู ่ รักษาสภาพแวดลอ
้ มใน
ชุมชน ร้อยละ ๘๕
๖. ประชาชนในชุมชนมีสุขภาพดี ชุมชนถูกสุขลักษณะ ร้อยละ ๙๐
้
๗. สง่ เสริ มความเขม
้ แข็งของชุมชน รวมทังการสร
้ างสั งคมที่น่าอยู ่ ประชาชน
มีความพอใจตอ
่ การให้บริ การ ร้อยละ ๘๐

๒.๕ ค่าเป้าหมาย
๑. ดา้ นการไดร้ ั บบริ การดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้ นสาธารณู ปโภค
สาธารณู ปการใหม
้ ีมาตรฐาน มีความสะดวกและรวดเร็ว
ึ ษาได้รับการสง่ เสริ มด้านการศก
ึ ษาทุกระบบ มีความรู้ และบาำ รุ ง
๒. ด้านการศก
ศาสนา รักษาศลิ ปวัฒนธรรมอันดีงาม
๓. ด้านการสง่ เสริ มเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอ
สามมารถพึ่งพาตนเองได้ ดาำ รงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔. การสั งคมสงเคราะหแ
้ ูงอายุ ผูพ
้ ิการ ผูด
้ ้อยโอกาส และประชาชน
์ ก่ ผูส
๕. การบริ หารจัดการขยะ มลภาวะและสิง่ แวดลอ
้ มที่ไมเ่ ป็ นพิษทาำ ใหช้ ุมชน
น่าอยู ่
๖. ประชาชนไดร้ ั บการสง่ เสริ มระบบการใหบ
้ ริ การสาธารณสุข

๗. การบริ การจัดการภาครัฐที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และมีสว่ นร่วมจากทุก
้
ภาคสว่ น การสง่ เสริ มความเขม
้ แข็งของชุมชน รวมทังการสร
้ างสั งคมความน่าอยู ่
๒.๖ กลยุ ทธ ์
๑. โครงการกอ
่ สร้าง พัฒนาปรับปรุ ง ระบบคมนาคม ถนน สะพาน ระบบ
ไฟฟ้า ระบบประปา
้
ึ ษาทังในระบบและ
๒. โครงการสง่ เสริ มและพัฒนาศั กยภาพทางดา้ นการศก
นอกระบบ สง่ เสริ มสนับสนุ นการเรี ยนรู้ อนุ รักษ์ศลิ ปวัฒนธรรมประเพณี ทอ
้ งถิ่นให้
กับนักเรี ยน เยาวชน ประชาชน บุคลากรภาครัฐ
๓. โครงการสง่ เสริ มการเรี ยนรู้ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สง่
เสริ มสนับสนุ นกลุม
่ อาชีพ และฝึ กทักษะอาชีพ
๔. โครงการสงเคราะหแ
ิ ของผูส
้ ูงอายุ ผูพ
้ ิการ ผูด
้ ้อย
์ ละพัฒนาคุณภาพชีวต
โอกาส และประชาชน
๕. โครงการสง่ เสริ มสนับสนุ น ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอ
้ ม
๖. โครงการสง่ เสริ มและสนับสนุ นศู นยส์ าธารณสุขมูลฐาน สง่ เสริ มสนับสนุ น
การสร้างเสริ มสุขภาพในชุมชน
๗. การสง่ เสริ มและพัฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
อยา่ งมีประสิทธิภาพ การเสริ มสร้างและปรับปรุ งการบริ หารงานเพื่อบริ การประชาชนมี
มาตรฐาน สง่ เสริ มชุมชนใหเ้ ขม
้ แข็ง ใหป
้ ระชาชนและองคก
์ รเขา้ มามีสว่ นร่วมในกา
พัฒนาและบริ หารทอ
้ งถิ่น
๒.๗ จุ ดยื นทางยุ ทธศาสตร์
การกาำ หนดตาำ แหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององคก
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บล
สาำ ราญใต้ ได้มีการกาำ หนดตาำ แหน่งจุดยืนทางยุ ทธศาสตร์ โดยองคก
์ าร
บริ หารสว่ นตาำ บลสาำ ราญใต้ ไดพ
้ ิจารณากาำ หนดกรอบทิศทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององคก
้ งถิ่น ทัง้ ๗ ยุทธศาสตร์
์ รปกครองสว่ นทอ
เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาทอ
้ งถิ่นในดา้ นตา่ งๆ ใหเ้ กิดประโยชน์ตอ
่
้
ประชาชนตอ
ไป
โดยมี
จ
ุ
ด
ยื
น
ยุ
ท
ธศาสตร
ด
งนี
่
์ ั
1. การยกระดับชุมชนน่าอยู ่ พัฒนาชุมชนให้น่าอยูม
่ ีความเขม
้ แข็ง โดยได้รับ
บริ การสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จาำ เป็ น
ึ ษาและสง่ เสริ มศลิ ปวัฒนธรรม ประชาชนมี
2. การพัฒนาระบบการศก
คุณธรรม จริ ยธรรม
3. สง่ เสริ มและพัฒนาศั กยภาพคนและความเขม
้ แข็งของชุมชนในการพึ่ง
ตนเองสนับสนุ นกลุม
่ อาชีพและฝึ กทักษะอาชีพ การสนับสนุ นกองทุนกลุม
่
อาชีพ
4. การสงเคราะหช์ ว่ ยเหลือผูส
้ ูงอายุ ผูพ
้ ิการ ผูด
้ ้อยโอกาส
5. การขยะมูลฝอย และกาำ จัดมลภาวะสิง่ แวดลอ
้ มที่มีอยา่ งยั่งยืน
6. การได้รับบริ การสาธารณสุขมูลฐาน และเสริ มสร้างสุขภาพในชุมชน
7. การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐที่ดีและมีสว่ นร่วมจากทุกภาค
สว่ น

๓. การวิเคราะห์เพื่ อพั ฒนาท้องถิ่ น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจั ดทำายุ ทธศาสตร์ขององคก
่ น
์ รปกครองสว
ท้องถิ่ น
ในการจัดทาำ แผนพัฒนาทอ
้ งถิ่นสี่ปีขององคก
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลสาำ ราญ
ใต้ ได้ใชก
้ ารวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Country Demand
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลตอ
่ การพัฒนา อยา่ งน้อยตอ
้ งประกอบด้วย การวิเคราะหศ
์ ั กยภาพ
ดา้ นเศรษฐกิจ ดา้ นสั งคม ดา้ นทรัพยธ์ รรมชาติและสิง่ แวดลอ
้ ม ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้
๑.จุ ดแข็ง (S : Stren)gth))
 ประชาชน ผูน
้ ำาชุมชน มีความพร้อมที่จะใหค
้ วามร่วมมือกับทาง
ราชการในการพัฒนาทอ
้ งถิ่นของตนเอง
 ชุมชนเขม
้ แข็งไดร้ ั บการบริ การสาธารณะดา้ นโครงสร้างพื้นฐาน
ครบถว้ น
 ประชาชนยังยึดมั่นในขนบธรรมเนี ยมประเพณี และวัฒนธรรม
ทอ
้ งถิ่น
 มีแหลง่ นำา้ เพื่อการเกษตรได้แก่ เขื่อนลาำ ปาว
 ประชากรสว่ นใหญม
่ ีอาชีพเกษตรกรรมผลผลิตทางการเกษตรที่
สาำ คัญ ได้แก่ ขา้ ว ออ
้ ย มันสาำ ปะหลัง ยางพารา ฯลฯ
 มีการประสานความร่วมมือระหวา่ งอบต.กับสว่ นราชการในพื้นที่
 มีความสงบไมค
่ อ่ ยจะมีปัญหา ด้านความปลอดภัยและด้านมลพิษ
 มีสถาบันการเงิน กองทุนหมูบ
่ า้ น มีกลุม
่ อาชีพตา่ งๆ
๒. จุ ดอ่อน (W : Weakn)ess)
 ประชาชนไมส
่ ามารถรวมกลุม
่ กันเพื่อดาำ เนิ นการด้านเศรษฐกิจของ
ชุมชนในรู ปของกลุม
่ อาชีพอยา่ งเขม
้ แข็ง
 ขาดแหลง่ เก็บกักนำา้ เพื่อการอุปโภคบริ โภคและเพื่อการเกษตร
ึ ษาระดับฝึ กอาชีพไมม
 ขาดสถานศก
่ ีสถานประกอบกิจการขนาด
ใหญไ่ มม
่ ีโรงงานในพื้นที่
 องคก
่ รบ
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลสาำ ราญใต้ มีจาำ นวนบุคลากรยังไมค
ตามตาำ แหน่ง ประกอบกับเครื่ องมือไมเ่ พียงพอ เนื่ องจากงบประมาณจาำ กัด
 ปัญหาหนี้ สินของเกษตรกร
ึ ษาตอ
 เด็กและเยาวชนในพื้นที่ขาดโอกาสทางการศก
่ ในระดับที่สูง
ขึ้น
๓.โอกาส (O : Opportun)ity))
 ไดร้ ั บการสนับสนุ นงบประมาณในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้น
ฐานจากหน่วยงานอื่น
 ประชาชนมีสว่ นร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
๔. ข้อจำากั ด (T : Th)reat)
 ปัจจุบันองคก
์ ารบริ หารสว่ นตาำ บลสาำ ราญใตเ้ ป็ นองคก
์ รปกครองสว่ น
ทอ
มีงบประมาณจาำ กัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ตา่ งๆตาม
้ งถิ่นขนาดกลาง
กฎหมายที่กาำ หนดใหเ้ ป็ นอาำ นาจหน้าที่ของอบต.
ตามกฎหมายอื่น ตาม
ภารกิจถา่ ยโอนฯ ตามนโยบายทอ
้ งถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล
 งบประมาณที่ได้รับจากสว่ นกลาง ไมเ่ พียงพอในการบริ หารงาน

 กฎหมายและระเบียบตา่ งๆในการปฏิบัติงานทาำ ใหข้ าดความคลอ่ งตัว
ในการบริ หารงาน
 การพัฒนาบางดา้ นตอ
้ งเป็ นไปตามกฎหมาย จึงไมส
่ ามารถดาำ เนิ น
้ ซ่ึงบางครัง้ ก็ทาำ ได้ยาก
การแก้ปัญหาได้ ตอ
้ งอาศั ยความเสียสละของชุมชนเทา่ นัน
มาก
 การวิเคราะห์ข้อมู ลเพื่ อการจั ดทำาแผนพั ฒนา

๑.ยุ ทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้ นฐาน
๑.๑ ประชาชนตอ
้ ทางในการสั ญจรไปมาเพิ่มมากขึ้น
้ งการเสน
๑.๒ ไฟฟ้าสอ่ งสวา่ งทางและที่สาธารณะยังไมส
่ ามารถดาำ เนิ นการครอบคลุม
้
พื้นที่ได้ทังหมด
๑.๓ รางระบายนำา้ ยังไมเ่ พียงพอ เกิดการอุดตันทาำ ใหม
้ ีนำา้ ขังเป็ นบางจุด
๑.๔ แหลง่ นำา้ ในการเกษตรไมพ
่ อเพียงในชว่ งฤดูแลง้ และนำา้ ประปาสาำ หรับ
อุปโภค-บริ โภคและยังไมไ่ ด้
มาตรฐาน
๒. ยุ ทธศาสตร์ด้านการพั ฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวั ฒนธรรม
ึ ษาสื่อการเรี ยนการสอนยังไมพ
๒.๑ การศก
่ อเพียง เด็กนักเรี ยนไมไ่ ด้รับการ
้ ้ นฐาน และขาดงบประมาณในการศก
ึ ษาตอ
ึ ษา ครอบครัว
ศก
่ ในระดับที่สูงกวา่ ขันพื
ยากจน
๒.๒ ศลิ ปะ วัฒนธรรม จารี ต ประเพณี ถูกสั งคมสมัยใหมค
่ อ่ ยๆเปลี่ยนแปลง
ื ทอดภูมิปัญญาทอ
ไปและไมค
่ อ่ ยมีผูส
้ บ
้ งถิ่น
๓. ยุ ทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิ จและการท่องเที่ ยว
๓.๑ ประชาชนไมส
่ ามารถรวมกลุม
่ กันเพื่อดาำ เนิ นการด้านเศรษฐกิจของชุมชน
ในรู ปของกลุม
่ อาชีพอยา่ งเขม
้ แข็งและขาดแหลง่ เงินลงทุนในการทาำ กิจการและ
ประกอบอาชีพ
๓.๒ ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตา่ ำ เนื่ องจากตอ
้ งผา่ นพอ่ คา้ แมค
่ า้
คนกลาง
๔. ยุ ทธศาสตร์ด้านสั งคม
๔.๑ เยาวชนและวัยรุ่ นติดบุหรี่ เหลา้ ยาเสพติด และทอ
้ งกอ
่ นวัยอันสมควร
๔.๒ การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทาำ ให้เกิดอุบัติเหตุข้ึนได้ เกิด
ิ ของประชาชนไดร้ ั บความเสียหาย
สาธารณภัยขึ้นบอ่ ยครัง้ ทาำ ให้ทรัพยส์ น
๕. ยุ ทธศาสตร์ด้านทรั พยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
๕.๑ ปัญหาเรื่ องการบริ หารจัดการขยะในชุมชน
๕.๒ ประชาชนขาดจิตสาำ นึ กในการการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่
แวดลอ
้ ม
๖. ยุ ทธศาสตร์ด้านสาธารณสุ ข
๖.๑ ประชาชนไมค
่ อ่ ยใหค
้ วามสาำ คัญกับการออกกาำ ลังกายและการดูแล
สุขภาพของตัวเอง

๗. ยุ ทธศาสตร์ด้านการบริ หารปกครองความมั ่ นคง การอำานวยความ
ยุ ติธรรม
๗.๑ ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตามตาำ แหน่ง ขาดอุปกรณ์เครื่ องมือ
เครื่ องใชใ้ นการปฏิบัตงิ าน
๗.๒ ประชาชนไมค
่ อ่ ยให้ความสาำ คัญกับการมีสว่ นร่วมในการแสดงความคิด
เห็น

