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1. ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค
1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติอันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่าง
มั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่าง
สันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็น
มนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์
ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสาน
สอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือนและปัจเจกบุคคล
และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมี
ความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มี
ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล
สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มี
การออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ามีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิต
ทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน
จนเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วนมีคุณภาพชีวิต
ตามมาตรฐานขององค์การสหประชาชาติไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความ
เข้มแข็ง ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาด
ภายในประเทศเพื่อให้สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้าง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมี
บทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟูนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ
เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้
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ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้การรักษาและการฟื้นฟู
ฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจน
เกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
และสอดคล้องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม
รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนและให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และ
ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล
มีเสถียรภาพและยั่งยืนโดยมีเปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”
โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้
เป็นคนดีเก่งและมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมและมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจและการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคงมั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” และ
เปูาหมายการพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทาให้
ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและ
ภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของ
ประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนากลไกที่
สาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐาน
รายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับ
การพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์สามารถ
“รู้รับ ปรับใช้ ” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน ระบบสวัสดิการ และ
กระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลา
ของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก่
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มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาด
ใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคู่
ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึง
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออานวยประโยชน์ต่อการ
ดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่กาหนด
๒.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐาน
แนวคิด ๓ ประการ ได้แก่
(๑) “ต่อยอดอดีต ” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อั ตลักษณ์วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ
ในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่
(๒) “ปรับปัจจุบัน ” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติ
ต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและดิจิทัลและการ
ปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(๓) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต ” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการพัฒนาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศ
ไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลกควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน
๓.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่งและมี
คุณภาพโดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วง
วัยมีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์อดออม โอบอ้อมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็น
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร รมนักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพ
ตามความถนัดของตนเอง

-13๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ให้ความสาคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วม
ทาเพื่อส่วนรวมการกระจายอานาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเองและการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์
แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพ
อย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๕.ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อนาไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้ง
ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานและการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐาน
การเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตโดยให้ความสาคัญกับการสร้าง
สมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนาไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
มีเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม ” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันมีสมรรถนะสูง
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมมีความทันสมัย และ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็วและโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็น
สากล มีประสิทธิภาพและนาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติและการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

-141.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ เป็นแผนพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปี
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) ซึ่งแปลงยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) สู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้น ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงมุ่งเตรียมความพร้อมและวางรากฐานใน
การยกระดับประเทศไทยให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีกรอบวิสัยทัศน์และเปูาหมายอนาคตประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ ซึ่งกาหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีเป็นกรอบที่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
การพัฒนาที่กาหนดภายใต้ระยะเวลา ๕ ปีต่อจากนี้ไปพิจารณาจากการประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาทั้ง
จากภายนอกและภายในประเทศที่บ่งชี้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของประเทศ และการสะท้อนถึงโอกาสและ
ความเสี่ยงในการที่จะผลักดันขับเคลื่อนให้การพัฒนาในด้านต่างๆ บรรลุผลได้ในระยะเวลา ๕ ปีแรกของ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปีทั้งนี้โดยได้คานึงถึงการต่อยอดให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างต่อเนื่องภายใต้แผนพัฒนาฯ
ฉบับต่อๆ ไป ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงกาหนด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
1. ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์
2. พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า
3. ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ
6. พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย
7. ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม
1.
การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการที่มี
คุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ
2. การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง
3. การเสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดกานทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
1. การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม
2. การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

-15ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
1.
การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
2. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน
3.
แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม
4. ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
5. สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ
7. พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งด้านทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
8. การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
1. การรักษาความมั่นคงภายใน
เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
2. การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้ง
การทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
3. การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่งคง เพืบ่อูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ
เพิ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ
4. การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล
5.
การบริหารจัดการความมั่นคง เพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงาน
การพัฒนาอื่น ๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
1. ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย
คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
2. ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
3. เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
4. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลติสติกส์
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง
2. การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง
3. การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
4. การพัฒนาด้านพลังงาน
5. การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
6. การพัฒนาระบบน้าประปา
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1. เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม
2. พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี
3. พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
1. การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง
2. การพัฒนาเมือง
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา
1.
ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและ
บริการของไทย
2. พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื่ออานวย
ความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
3. พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นใน
ภูมิภาค
4. ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
(Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย
5. เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน
6. การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
7. เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์
8. ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง
9. บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ
10. ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ
1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด
1.3.1 แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปัญหาพื้นฐานด้านการขาดแคลนน้า ดินคุณภาพต่าประสบ
อุทกภัยและภัยแล้งซ้าซาก คนมีปัญหาทั้งในด้านความยากจน และมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ แต่มีความ
พร้อมด้านสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” จาเป็นจะต้องแก้ไขปัญหาพื้นฐานควบคู่ไปกับการพัฒนาการวิจัยเพื่อใช้
ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในภาค
ให้
มีการเจริญเติบโตได้อย่างเต็มศักยภาพ พร้อมทั้งการแสวงหาโอกาสการนาความรู้ทุนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจากภายนอกมาช่วยขับเคลื่อน โดยการใช้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งขนาดใหญ่ที่เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งและพื้นที่
เศรษฐกิจหลักของประเทศ รวมทั้งการใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงที่กาลังมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วมาเสริมสร้างกิจกรรมการพัฒนาใหม่ ๆ
ให้แก่ภาคเพื่อให้มีอัตราการเติบโตที่สูงเพียงพอต่อการลดความเหลื่อมล้ากับพื้นที่ส่วนอื่นๆ ของประเทศได้ใน
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ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 บริหารจัดการน้าให้เพียงพอต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาแหล่งน้าเดิมและแหล่งน้าธรรมชาติ
2. พัฒนาแหล่งน้าใหม่ในพื้นที่ลุ่มน้าเลย ชี มูล โดยศึกษา สารวจ และจัดหาพื้นที่เพื่อพัฒนาแหล่งน้า
3. พัฒนาระบบส่งและกระจายน้า
4. บริหารจัดการน้าแบบบูรณาการโดยดาเนินการในระดับลุ่มน้าให้มีความสมดุลระหว่างการใช้น้า
ทุกกิจกรรม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ แก้ปัญหาความยากจนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้า
ทางสังคม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของคนยากจน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
3. พัฒนาความรู้ ทักษะอาชีพ และการเรียนรู้ตลอดชีวิต
4. พัฒนาระบบปูองกันและควบคุมโรคเฉพาะถิ่น แก้ปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับในพื้นที่เสี่ยง
5. พัฒนาโภชนาการแม่และเด็ก
6. อานวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างความเข้มแข็งของฐานเศรษฐกิจภายในควบคู่กับการแก้ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาอาชีพและรายได้ของเกษตรกร
2. พัฒนาพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ให้เป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูง
3. ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนไปสู่สินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามศักยภาพของพื้นที่ (
Zoning) และความ
ต้องการตลาด
4. ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจ
ชีวภาพ (Bio Economy) ให้เป็น ฐานรายได้ใหม่ที่สาคัญของภาค
5. ส่งเสริมและสนับสนุนธุรกิจ
SMEs ธุรกิจ Startup และวิสาหกิจชุมชน
6. ยกระดับมาตรฐานสินค้ากลุ่มผ้าไหม ผ้าฝูาย ผ้าย้อมคราม และส่งเสริมพื้นที่ที่มีศักยภาพให้ก้าวไปสู่
การเป็นศูนย์กลางแฟชั่นในระดับภูมิภาค
7. พัฒนาเมืองศูนย์กลางจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่
8. ฟื้นฟูทรัพยากรปุาไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์และรักษาความหลากหลายทางบชีวภาพของพื้นที่
ต้นน้า
9. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ ในการพัฒนาภาค
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1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมในทุกพื้นที่
2. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้
3. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้าโขงและพัฒนาเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน
4. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์
5. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา
6. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ
7. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอานวยความสะดวกให้ได้มาตรฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ใช้โอกาสจากการพัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลาง
และพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคระวันออก (EEC) เพื่อพัฒนาเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ ๆ ของภาค
แนวทางการพัฒนา
1. เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหม่ที่เชื่อมโยงภาคกับพื้นที่เศรษฐกิจหลักภาคกลางและพื้นที่
ระเบียงเศรษฐกิจภาคระวันออก (EEC)
2. เร่งพัฒนาโครงข่ายระบบการคมนาคมขนส่งภายในภาคให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
3. พัฒนาเมืองสาคัญ ขอนแก่น นครราชสีมา ให้เป็นเมืองศูนย์กลาง การค้า การลงทุน การบริการ
สุขภาพและศูนย์กลางการศึกษา
4. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 พัฒนาความร่วมมือและใช้ประโยชน์จากข้อตกลงกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและแนวระเบียบเศรษฐกิจ
แนวทางการพัฒนา
1. พัฒนาด่านชายแดน
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงชายแดน
3. พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
1.3.2 แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
เพื่อให้มีความสอดคล้องกับหลักการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ ให้ มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติสามารถบริหารงาน แก้ปั ญหาและพัฒนาได้อย่ างมีประสิทธิภาพ ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนใ ห้ ได้รับประโยชน์สูงสุด กรอบการดาเนินงานการพัฒนาก ลุ่ มจั ง หวัดภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี(พ.ศ.2560-2579) อยู่ภายใต้นโยบายหลักเกณฑ์และวิธีการ
ในการจัดทาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดที่คณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ กลุ่ มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการ
บริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.)และคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)
กาหนดไว้เ ป็นเครื่องมือในการกาหนดเ ปูาหมายและคว ามต้องการด้ านพัฒนาพื้นที่ของภาคที่ ต้องมีความ
เชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคและ/หรือระหว่ างประเทศโดยผ่ านช่องทางการดาเนินงานของสานักบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดในการเชื่อมโยงและขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่ มจังหวัดตามแผนยุทธศาสต ร์การพัฒนา
กลุม่ จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ร่วมกันระหว่างภาค

-19ราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ประชาชน สถาบันการศึกษาส่ งเสริม สนับสนุน กระตุ้นให้เกิดการ
ดาเนินงานพัฒนาในพื้นที
เป้าหมายการพัฒนา
แผนยุทธศาสต ร์การพัฒนากลุ่ มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20 ปี
(พ.ศ.2560-2579) กาหนดเปูาหมายการพัฒนาที่สาคัญเพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ดังนี้
1. ยกระดับจากกลุ่มจังหวัดที่มีรายได้ปานกลางสู้กลุ่มจังหวัดที่มีรายได้สูง
2. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่ งขันทางการผลิต การค้า การลงทุน และการท่อง
เที่ยวโดยใช้ภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่น เทคโนโลยี และนวัตกรรม
3. รักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสต ร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 ระยะ 20
ปี (พ.ศ.2560-2579) เพื่อให้บรรลุเ ปูา หมายการพัฒนา และวิสัยทัศน์รัฐบาลจาเ ป็นต้องมีการลงทุน
โครงการขนาดใหญ่ (Mega Project) เป็นโครงการผูกพั นต่อเนื่อง 10-20 ปีต้องเพิ่มการลงทุนให้มากกว่า
ภูมิภาคอื่น
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการผลิต การตลาด โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยี
และนวัตกรรม
ค่าเป้าหมาย
1. ผลิตภัณฑ์รวมของกลุ่มจังหวัดไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ต่อปี ในช่วง 10 ปีแรกและไม่น้ อยกว่าร้อยละ
9 ต่อปี ในช่วง 10 ปีหลัง
กลยุทธ์
1. ระบบการบริหารจัดการน้าของกลุ่มจังหวัดเชื่อมโยงกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. การพัฒนาเกษตรอินทรีย์อย่างเป็นระบบ
3. การขับเคลื่อนสู่เกษตรก
รอุตสาหกรรมชั้นน้าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีและนวัตกรรม
4. พัฒนาการค้าสู่สากล
5. ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและขยายการบริการให้มีขีดความสามารถแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ค่าเป้าหมาย
1. ร้อยละพื้นที่ปุาไม้มีความอุดมสมบูรณ์เพิ่มขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 2 ต่อปี
2. ร้อยละปริมาณขยะและมลภาวะที่ลดลง อย่างน้อยร้อยละ 3 ต่อปี
3. ร้อยละพื้นที่แหล่งน้าทางธรรมชาติที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1.
การบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปุา
ไม้ แหล่งน้า ขยะ และมลภาวะ) ของกลุ่มจังหวัดฯ
2. การบริหารจัดการระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและปูองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืนและสอดคล้องกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในกลุ่ม
จังหวัดอย่างยั่งยืน

-20ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทุนมนุษย์และยกระดับคุณภาพชีวิต
ค่าเปูาหมาย
1. ดัชนีคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
2. ระดับความเหลื่อมล้าในสังคม ( Gini Coefficient)ของกลุ่ มจังหวัด มีค่ าร้อยละ0.2-0.4 ภายใน
ระยะ20 ปี
3. ร้อยละประชาชนในกลุ่มจังหวัดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานของรัฐเพิ่มขึ้น
กลยุทธ์
1.
การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสมรรถภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งปัจเจก
และการรวมกลุ่ม
2. การยกระดับขีดความสามารถของกลุ่มอาชีพเพื่อรองรับการปรับตัว สร้างภูมิคุ้มกัน เพิ่ม
สมรรถภาพให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและการรวมกลุ่ม
3. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุ่มจังหวัดให้ดีขึ้น มีภูมิคุ้มกัน มีขีดความสามารถใน
การแข่งขัน
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ค่าเปูาหมาย
1. กลุม่ จังหวัดมีรายได้เพิ่มขึ้นจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ร้อยละ 5 ต่อปี
กลยุทธ์
1. การพัฒนาอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวทั้งระบบตามความต้องการของตลาดท่องเที่ยวแต่ละประเภท
และแต่ละช่วงเวลาอย่างยั่งยืน
2. การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. การส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์ ทาการตลาดท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดโดยใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม
1.3.3 แผนพัฒนาจังหวัดเลย
(1) วิสัยทัศน์จังหวัดเลย
“เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว การค้า และการลงทุนภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ”
(2) พันธกิจ
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอานวยความสะดวก
2. พัฒนามาตรฐานการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
4. ยกระดับคุณภาพและผลิตผลทางการเกษตร
5. ส่งเสริมการค้าชายแดนและการลงทุน
6. เสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่และยกระดับการให้บริการ
7. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความ
มั่นคง

-๒๑(3) ค่านิยม
ค่านิยม : Loei value (ค่านิยมจังหวัดเลย) = LOE
1. L: Lifelong learning (เรียนรู้ตลอดชีวิต) = ศึกษาเรียนรู้ สร้างทักษะอยู่เสมอ
แล้วนามาพัฒนาตนเอง พัฒนาจังหวัดเลย และสังคมอย่างต่อเนื่อง
2.
O : Ownership (ความเป็นเจ้าของ) = มีจิตสานึก มีความรัก หวงแหน
มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน และภาคภูมิใจในบทบาทที่รับผิดชอบต่อจังหวัดเลย
3.
E: Excellence (ความเป็นเลิศ) = มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่การให้บริการที่ดี
เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเลิศ
4. I : Integrity (คุณธรรม) = พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการ
เชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
เป้าประสงค์รวม
เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุน อุตสาหกรรมการผลิตและบริการภายในจังหวัด
และพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
เป้าประสงค์
๑) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
๒) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้
๓) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการให้เติบโตและแข่งขันได้
๔) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่มาตรฐานสากล และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
๕) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วน

-๒๒ตัวชี้วัด
ร้อยละของดัชนีวัดความสุข มวลรวมชุมชน ของจังหวัดเลย
(
Gross Village Happiness : GVH)
ค่าเปูาหมาย
≥ ๗๕ % ต่อปี
ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามแผนที่ยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยว
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคเกษตร
๓. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ
๔. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ GPP จังหวัด และร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ
๕. ร้อยละของหมู่บ้าน ชุมชน ที่ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง

ค่าเป้าหมาย
ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๓
ร้อยละ ๕
ร้อยละ ๔ / ร้อยละ ๘๕
ร้อยละ ๘๐

ความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่
กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิงสร้างสรรค์
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหาร
จัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง

เป้าประสงค์
๑) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับนักท่องเที่ยว
และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
๒) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้
๓) เพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรให้แข่งขันได้
๔) เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตและการ
บริการให้เติบโตและแข่งขันได้
๕) เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสู่
มาตรฐานสากล
และสร้างความพอใจให้แก่ผู้ใช้บริการ
๖) เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย คน หมู่บ้าน ชุมชน โดยมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

-๒๓แผนที่ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเลย (Strategy Map)
วิเคราะห์กลยุทธ์ TOWS MATRIX
TOWS MATRIX

โอกาส O

อุปสรรค T

จุดแข็ง S
 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
 พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับด้านการ
ท่องเที่ยว
 ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
 ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
 สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการ
ท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้
 เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มเพื่อให้แข่งกัน
ได้
 ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน

จุดอ่อน W
 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐาน
ระดับชาติ
 ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ
ให้ได้มาตรฐาน
 ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ
มุ่งสู่ความเป็นสากล
 ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐาน
ระดับชาติ
 เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มี
ความเข้มแข็ง

กลยุทธ์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ยกระดับแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๑.๒ ส่งเสริมการตลาดด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๑.๓ สร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และบริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อให้แข่งขันได้
กลยุทธ์ที่ ๑.๔ พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับด้านการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ที่ ๑.๕ ส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เพิ่มผลิตภาพการผลิตสินค้าเกษตร
กลยุทธ์ที่ ๒.๒ ส่งเสริมการทาการเกษตรแบบผสมผสาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : การส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและการบริการเชิง
สร้างสรรค์
กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การบริการ ให้ได้มาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ ๓.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการผลิตและบริการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาคุณภาพชีวิตและการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อยกระดับสู่สากล
กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสู่มาตรฐานระดับชาติ
กลยุทธ์ที่ ๔.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐมุ่งสู่ความเป็นสากล
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : การเสริมสร้างและรักษาความมั่นคง
กลยุทธ์ที่ ๕.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งและมั่นคงในพื้นที่
กลยุทธ์ที่ ๕.๒ เสริมสร้างศักยภาพคน และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย
1.4.1 วิสัยทัศน์
“ บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็งขจัดความยากไร้”
1.4.2 กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเลย
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการพัฒนา
๑. สารวจข้อมูลและจัดทาทะเบียนเส้นทางและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการอื่น ๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ให้มีมาตรฐานและพร้อมที่จะดาเนินการสารวจตรวจสอบเพื่อการวางแผนพัฒนาและจัดสรรงบประมาณในการ
ก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซม
๒. มีการจัดสาธารณูปโภคสาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการอาทิถนน
แหล่งน้า ไฟฟูา น้าประปา โทรศัพท์รางระบายน้า ฯลฯ
๓. มีการจัดสวนสาธารณะและแหล่งนันทนาการของชุมชนที่ดีและเพียงพอที่จะให้บริการต่อชุมชน
๔. จัดทาและวางระบบผังเมืองรวมเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชนในอนาคต
๕. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานอปท.เพื่อความรวดเร็วในการปฏิบัติงานและการบริการ
๖. อบรมบุคลากรในหน่วยงานในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
๗. จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเป็นศูนย์กลางในการนาเสนอข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทุกแห่งในเขตจังหวัดเลย
๘. พัฒนาระบบการติดต่อสื่อสารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จ.เลย โดยผ่าน Video Conference
๙. การพัฒนาแหล่งน้าเพื่อการเกษตรและการท่องเที่ยว

หมายเหตุ

-๒๔-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนา คน สังคม คุณภาพ
ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีครอบครัวอบอุ่น
๒. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเสพติดและพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเสริมให้ประชาชนมีระเบียบวินัยปฏิบัติตามกฎมาย
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในสังคมในการแก้ไขปัญหาของชุมชน สังคมโดย
ใช้กระบวนการประชาคม
๕. ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินชีวิตของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๖. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยกระบวนการแผนชุมชน
๗. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาเด็กสตรีเยาวชน และผู้สูงอายุ
๘. ส่งเสริมและสนับสนุนการปูองกันกรณีมีการระบาดของโรคติดต่อต่างๆเช่นโรคไข้หวัดนกโรคไข้เลือดออก
โรคเอดส์โรคฉี่หนูฯลฯ
๙. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน
๑๐. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
๑๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีและยาฆ่าแมลง หันมาใช้พืชสมุนไพรแทน
๑๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ
๑๓. สงเสริมความรักสามัคคีชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
๑๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพการประกอบอาชีพของประชาชนตามแนวนโยบายต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
๑๕. การส่งเสริมด้านการแปรรูปผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมสินค้าหนึ่งตาบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
๑๖. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการมีงานทาและทางานอย่างมีศักยภาพเอื้อต่อการเพิ่มผลผลิตและได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน

หมายเหตุ

-๒๕-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหาร
จัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน

แนวทางการพัฒนา
๑. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีต่างๆในกระบวนการการพัฒนาท้องถิ่น
๒. รณรงค์ส่งเสริมการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการเมืองท้องถิ่นทุกรูปแบบ
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาประสิทธิภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ
พนักงานจ้าง ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและการให้บริการแก่ประชาชน
๔. ส่งเสริมและจัดหาสวัสดิการให้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านที่อยู่อาศัยเป็นของ
ตนเอง ตามระเบียบกาหนดให้
๕. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้เหมาะสมเพียงพอสาหรับการปฏิบัติงาน
๖. พัฒนาและปรับปรุงการจัดเก็บภาษี รวมถึงจัดทาแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษีได้อย่างทั่วถึงและ
ครอบคลุม
๗. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาในทุกๆด้านของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของประชาชน
๘. พัฒนาปรับปรุงการให้บริการและสิ่งอานวยความสะดวกในการบริการประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

หมายเหตุ

-๒๖-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว และการกีฬา

แนวทางการพัฒนา
หมายเหตุ
๑. พัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวให้มีความสวยงามน่าเที่ยว ตลอดจนพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้สามารถ
เดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวได้โดยสะดวก ปลอดภัย และรวดเร็ว
๒. รณรงค์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแพร่หลาย
๓. พัฒนาและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลบริการนักท่องเที่ยวตามจุดต่าง ๆ ที่สาคัญเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวที่เดินทาง
มาท่องเที่ยวจังหวัดเลย ตลอดจนจัดให้มีสถานที่จาหน่ายของที่ระลึกและจาหน่ายสินค้าพื้นเมือง
๔. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเลย
๕. ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนออกกาลังกายและเล่นกีฬา
๖. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬา และอุปกรณ์การกีฬาต่างๆ
๗. ซ่อมแซมปรับปรุงสถานที่ออกกาลังกายให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดี พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์กีฬาให้พร้อมสาหรับ
บริการประชาชน
๘. ก่อสร้างสนามกีฬาที่ได้มาตรฐาน
๙. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีโรงเรียนกีฬาในท้องถิ่น
๑๐. สนับสนุนการแข่งขันกีฬาระหว่าง อปท. ในเขตจังหวัดเลย (ท้องถิ่นเลยสัมพันธ์)

-๒๗-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
แนวทางการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา
๑. ส่งเสริมการจัดตั้งสถานศึกษา การจัดการศึกษา และการให้บริการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงและ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญา มีคณ
ุ ภาพและส่งเสริมเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
ของท้องถิ่น
2. สนับสนุนการปรับปรุงห้องสมุดประชาชนให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ โดยนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้
3. ขยายพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้สู่ชุมชนและท้องถิ่น
4. ส่งเสริมให้ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
5. ส่งเสริมการศึกษาวิชาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
6. พัฒนาและปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน
7. ส่งเสริมให้สถานศึกษา และสถาบันทางศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักในการสอน เพื่อปลูกฝัง
จริยธรรม คุณธรรม วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมให้มีการศึกษาศิลปพื้นบ้าน การละเล่น ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์
ให้คงอยู่และพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น
9. ส่งเสริมและสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา
10. ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีของท้องถิ่น และงานรัฐพิธีเนื่องในวันสาคัญต่างๆ
๑1. สนับสนุนการจัดงานประเพณีท้องถิ่นระดับอาเภอ
12. ส่งเสริมการเรียนภาษาต่างประเทศเพื่อก้าวสู่สังคมอาเซียน
1๓. ส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มีศักยภาพมีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น

หมายเหตุ

-๒๘-

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

แนวทางการพัฒนา
๑. ปูองกันและลดความเสียหายหรือผลกระทบจากสาธารณภัย
๒. สนับสนุนงบประมาณในการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
สาธารณภัย
๓. ระดมสรรพกาลังทั้งภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาสาธารณภัยแบบมีส่วนร่วม
๔. จัดอบรมบุคลากรให้มีความรู้ด้านการปูองกันบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
๕. สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนเพื่อทากิจกรรมด้านความปลอดภัยในชุมชนและเตือนภัยชุมชน
๖. สงวน อนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาสภาพแวดล้อมแหล่งท่องเที่ยว โบราณสถาน และชุมชนในจังหวัดเลยให้มี
ความยั่งยืน และเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว
๗. กาหนดเขตพื้นที่เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามความเหมาะสมตรงตามศักยภาพ
ของพื้นที่
๘. สนับสนุนและส่งเสริมประชาชน ชุมชน และภาคเอกชนให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
๙. ควบคุมการกาจัดขยะมูลฝอย การบาบัดน้าเสีย การกาจัดสารพิษจากอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อ
จากโรงพยาบาล ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๑๐. จัดให้มีสถานที่กาจัดขยะรวม โดยมีการบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๑๑. จัดให้มีบ่อบาบัดน้าเสียเมืองรวม

หมายเหตุ

-๒๙-

-๓๐-

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลเมือง
๒.๑ วิสัยทัศน์
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตาบลเมือง (Vision)
“พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน”
ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนา ในวิสัยทัศน์ดังกล่าว จึงได้กาหนดนโยบายเพื่อพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองดังต่อไปนี้
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และพัฒนาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้
มาตรฐาน
2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านกีฬา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี และได้รับสวัสดิการทางสังคมเท่าเทียมกัน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนช่วยเหลือปูองกันและบรรเทาสาธารภัยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสา
ธารณภัย
5. สนับสนุนและส่งเสริม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และควบคุมการจัดขยะ
6. มูลฝอย การบาบัดน้าเสีย การกาจัดสารพิษ จากอุตสาหกรรม ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
7. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การเกษตร การประกอบอาชีพของประชาชนตาม
แนวนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
8. การจัดสาธารณูปโภค สาธารณูปการและโครงสร้างพื้นฐานครบถ้วนเพียงพอต่อความต้องการ
อาทิ ถนน แหล่งน้า ไฟฟูา น้าประปา โทรศัพท์ รางระบายน้า ฯลฯ
๒.๒ ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้กับชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกีฬา
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การปูองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน

-๓๑๒.๓ เป้าประสงค์
๑) เพื่อก่อสร้างและซ่อมแซมบารุง รักษาโครงสร้างพื้นฐานให้ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะ
ให้ความสะดวกรวดเร็วขึ้น
๒) เพื่อสนับสนุน เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและ
ชุมชนท้องถิ่นโดยเฉพาะผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มี
ความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่
ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์
สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจน
๓) เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพและ
อนามัย ด้านสวัสดิการสังคม ด้านการกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
๔) เพื่อพัฒนาระบบการจัดการส่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาขยะมูลฝอย ปฏิกูล
๕) เพื่อสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐ
๒.๔ ตัวชี้วัด
๑) จานวนการก่อสร้างปรับปรุง บารุงถนน ทางระบายน้า การขยายเขตไฟฟูา ไฟฟูาสาธารณะการ
ขยายเขตประปา การพัฒนาแหล่งน้าเพื่ออุปโภค บริโภค
๒) จานวนประชาชนที่มีทักษะในการผลิตพืชผลเกษตรอินทรีย์ ทักษะในการสร้างอาชีพและกลุ่ม
อาชีพ สถานประกอบการเพิ่มขึ้น การจัดตั้งกลุ่ม การท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่
๓) จานวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม การศึกษา มีสุขภาพร่างกายและ
สุขภาพจิตดี ได้รับบริการด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคมและการบริการสาธารณะต่างๆ
๔) จานวนของการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ปริมาณขยะมูลฝอยลดลง
๒.๕ ค่าเป้าหมาย
๒.๕.๑ ก่อสร้างและซ่อมบารุงโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับการบริการ
สาธารณะให้ความสะดวกรวดเร็วขึ้น โดยเน้นการมีมาตรฐานและเกิดความยุติธรรม
๒.๕.๒ สนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชน
ท้องถิ่นโดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มี ความสามารถและ
ทักษะในการฝีมือในการผลิตเพิ่มมูลค่าของ พัฒนาสินค้าและสามารถขยายการตลาดไปสู่ตลาดกลาง
ซึ่ ง เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าเกษตรและยุทธศาสตร์สร้าง
ความสามารถ ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดเลย
๒.๕.๓ เสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ อนามัย
ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านการกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้
๒.๕.๔ พัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภาพในชุมชนซึ่ง
เป็นไปตามแนวทางยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัด
๒.๕.๕ สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการทางานของ
ภาครัฐและให้บรรจุแนวทางการดาเนินงานของจังหวัด เลย ตามยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้เป็น
ไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

-๓๒๒.๖ กลยุทธ์
๒.๖.๑ การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
๑) ก่อสร้างและปรับปรุง บารุงถนน สะพาน ระบบระบายน้าให้เป็นไปด้วยความสะดวก
๒) ขยายเขตจาหน่ายไฟฟูาแรงต่าให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ทุกหลังคาเรือน
๓) ก่อสร้างและขยายเขตจาหน่ายน้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค
๔) บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า
๕) พัฒนาการใช้ที่ดิน
๖) พัฒนาแหล่งน้า
๗) พัฒนาระบบน้าเสีย
๘) การใช้บริการด้านโทรคมนาคม
๒.๖.๒ การพัฒนาคน สังคม คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ให้กับชุมชน
๑) ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
๒) สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค
๓) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย
๔) การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการชุมชน
๒.๖.๓ การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนในการพัฒนาทางการเมือง
และสังคม
๒) ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีดความสามารถในการพัฒนา
๓) ส่งเสริมการพัฒนาระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO)
๔) การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม
๕) ส่งเสริมการบริหารจัดการในการบริการประชาชน
๖) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนตาบล
๒.๖.๔ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
๑) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
๒) ส่งการพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาและการนันทนาการ
๒ .๖.๕ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาของท้องถิ่น
๑) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
๒) การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา
๒ .๖.๖ การปูองกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑) ส่งเสริมการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒) สร้างจิตสานึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรน้าและสิ่งแวดล้อม
๓) ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

-๓๓๒.๖.๗ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนานาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
๑) เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพ
2) ปรับปรุงและพัฒนารายได้
3) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ( Positioning)
องค์การบริหารส่วนตาบลเมือง มีจุดเด่นและจุดแข็ง ดังนี้
๒.๗.๑ มีการเกษตรที่เป็นฐานหลักที่สามารถรองรับวิกฤตเศรษฐกิจได้ เป็นแหล่งผลิตอาหารที่
สาคัญ
๒.๗.๒ มีภูมิประเทศ สภาพอากาศ แหล่งน้า รวมทั้งสภาวะแวดล้อมที่เหมาะแก่การทาการเกษตร
๒.๗.๓ มีโครงสร้างการคมนาคมขนส่ง สามารถเชื่อมต่อได้ตลอดพื้นที่ทั้งจังหวัด มีถนนสายหลัก
ตัดผ่าน
๒.๗.๔ พื้นที่ที่เป็นภูเขา เป็นแหล่งเศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติที่สาคัญ คือ
วัดชลธาราราม (พระใหญ่) ลักษณะภูมิประเทศ เป็นภูเขาสูงชันเป็นระยะๆ ตลอดแนว
บริเวณยอดเขาจะเป็นพื้นราบ และเป็นจุดชมทิวทัศน์ซึ่งหาก มองไปจะทิวทัศน์ ของเขตอาเภอเมือง ที่สวยงาม
มาก พันธุ์ไม้สวนใหญ่เป็นปุาไม้บริเวณเชิงเขา และปุาไม้รัง บริเวณสันเขา มีคลั่งขึ้นตามต้นรังเป็นจานวนมาก
๒.๗.๕ มีผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ คือ
๑) ผลิตภัณฑ์น้ายาล้างจาน สมุนไพรบารุงสุขภาพ ของหมู่ที่ 13 บ้านหนองผักก้าม
๒) กลุ่มผ้ามัดย้อม หมู่ที่ 1 บ้านกาเนิดเพชร
๓) กลุ่มหมอนประดับและของที่ระลึก หมู่ที่ 1 บ้านกาเนิดเพชร
๒.๗.๖ มีแหล่งท่องเที่ยว ประจาตาบล ๑ แห่ง คือ อ่างน้าพาว วัดดอย
๒.๗.๗ มีแม่เลย ห้วยน้าพาว ห้วยน้าภู ห้วยน้าทด และแหล่งน้าธรรมชาติในพื้นที่
๑) บ้านกาเนิดเพชร หมู่ที่ 1 ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาศัยแม่น้า
เลยเพื่อประกอบการทาเกษตร ทาไร่ ทาสวน ปลูกข้าวโพด
๒) บ้านกาเนิดเพชร หมู่ที่ 12 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประกอบ
อาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณแม่น้าเลย
๓) บ้านโพนไทร หมู่ที่ 9 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาสวน ปลูก
ข้าวโพด บริเวณแม่น้าเลย
๔) บ้าน ปากภู หมู่ที่ 3 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทา สวน ทานา
บริเวณแม่น้าเลย
๕) บ้านสามแยก หมู่ที่ 6 ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทาไร่ ทานา
ทาสวน และประกอบอาชีพเลี้ยงปลาในกระชัง บริเวณแม่น้าเลย
๒.๗.๘ มีของปุาตามฤดูกาล เช่น เห็ด หน่อไม้ ไข่มดแดง อึ่งอ่าง กบ เขียด กิ้งก่า จักจั่น กุดจี่ ฯลฯ

-๓๔๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม
ยุทธศาสตร์
อบต.เมือง

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัดเลย

๑.ด้านระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
๒.พัฒนา คน สังคม
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ ชุมชน
ให้กับชุมชน

ด้านระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
พัฒนา คน สังคม
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียงและ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของ ชุมชน
ให้กับชุมชน

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด

ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒

ยุทธศาสตร์
แผนชาติ ๒๐ ปี

- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อยกระดับสู่
สากล
- การเสริมสร้างและรักษา
ความมั่นคง
- การส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อยกระดับสู่
สากล
-การเสริมสร้างและรักษา
ความมั่นคง
๓.การพัฒนาการเมือง ๓.การพัฒนาการเมือง -การพัฒนาคุณภาพชีวิต
การบริหารจัดการที่ดี การบริหารจัดการที่ดี และการบริหารจัดการ
และการให้บริการ
และการให้บริการ
ภาครัฐเพื่อยกระดับสู่
สาธารณะแก่ประชาชน สาธารณะแก่ประชาชน สากล

-การสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน

๔ .การพัฒนาด้าน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว
และการกีฬา

-การพัฒนาด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน

-การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน
-การพัฒนาด้านการ
สร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม

การบริหารจัดการใน
ภาครัฐการปูองกันการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย

การพัฒนาด้านส่งเสริม - การส่งเสริมการ
การท่องเที่ยว และการ ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ควบคู่
กีฬา
กับการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
๕.การพัฒนาการศึกษา การพัฒนาการศึกษา
- การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ศาสนา ขนบธรรมเนียม ศาสนา ขนบธรรมเนียม และการบริหารจัดการ
ประเพณีท้องถิ่น และ ประเพณีท้องถิ่น และ ภาครัฐเพื่อยกระดับสู่
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สากล

การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบ
โลจิสติกส์

-การสร้างโอกาสความ การสร้างความเข้มแข็ง
เสมอภาคและเท่า
ทางเศรษฐกิจและ
เทียมกันทางสังคม
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน

-การพัฒนาด้านการ การสร้างความเป็นธรรม
ปรับสมดุลและพัฒนา และลดความเหลื่อมล้า
ระบบการบริหาร
ทางสังคม
จัดการภาครัฐ

-3๕ยุทธศาสตร์
อบต.ศรีสองรัก
๖. การปูองกันบรรเทา
สาธารณะภัยและการ
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์
อปท.ในเขต
จังหวัดเลย
การปูองกันบรรเทา
สาธารณะภัยและการ
จัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

๗. การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเศรษฐกิจ
อาชีพและรายได้
อาชีพและรายได้

ยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัด
- การส่งเสริมการท่อง
เที่ยงเชิงนิเวศ ควบคู่กับ
การอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม
- การส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิต
และสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้า
เกษตร
-การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และการบริหารจัดการ
ภาครัฐเพื่อยกระดับสู่
สากล

ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ
แผนชาติ ๒๐ ปี
ฉบับที่ ๑๒
- การพัฒนาและ
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
เสริมสร้างศักยภาพคน สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
- การสร้างโอกาส
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม

- การพัฒนาด้านการ
สร้างความสามารถใน
การแข่งขัน

การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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๓. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
๓.๑ การวิเคราะห์กรอบการจัดทายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อปัญหา
๑. ปัญหาด้านระบบ
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
โครงสร้างพื้นฐาน
และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

สภาพปัญหา
๑. ถนนเพื่อการลาเลียงผลการผลิตทาง
การเกษตรชารุดเสียหาย ทาให้การลาเลียง
ผลผลิตไม่สะดวกล่าช้า

พื้นที่เปูาหมาย
ทุกหมู่บ้าน

๒. ขาดแหล่งน้าเพื่อการอุปโภค บริโภคที่
เพียงพอ โดยเฉพาะใน ฤดูแล้งจะรุนแรง
มาก

บางหมู่บ้าน

๓. ระบบไฟฟูายังไม่ทั่วถึงโดย เฉพาะ
ครัวเรือนที่ตั้งอยู่ห่างจากหมู่บ้าน และ
ไฟฟูาเข้าไม่ถึง

บางหมู่บ้าน

๔. ไฟฟูาสาธารณะยังไม่เพียงพอ สาหรับ
จุดที่ มีจาเป็นต้องติดตั้ง

ทุกหมู่บ้าน

๕. ร่องระบายน้าไม่เพียงพอ ทาให้เกิดน้า
ท่วมขัง โดยเฉพาะฤดูฝน จะเกิดปัญหา
มาก
๖. ขาดระบบบริหารการจัดการน้าที่ดี
เนื่องจากในฤดูน้าหลากจะเกิดปัญหาน้า
ท่วมเสมอ และในฤดูแล้งจะประสบปัญหา
การขาดแคลนน้าอย่างรุนแรง

บางหมู่บ้าน

7. งบประมาณในการบริหารมีไม่เพียงพอ
เนื่องจากโครงการพัฒนา ต้องใช้
งบประมาณจานวนมาก ทาให้พัฒนาได้ไม่
ถั่วถึง ทาให้บางหมู่บ้านยังไม่เข้าใจในการ
พัฒนา
8. การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้าที่มีอยู่ไม่
คุ้มค่า แหล่งน้านับว่ามีประโยชน์มากกว่า
เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภค
หากแต่ยังสามารถสร้างอาชีพ สร้างรายได้
และประโยชน์ในด้านต่างๆ นานัปการ

บางหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
- การเกษตรยังเป็นพื้นฐานหลักทาง
เศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งหากระบบ
เศรษฐกิจระดับรากหญ้ามีความ
แข็งแกร่งจะส่งผลให้เศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกร่ง
- การพัฒนาระบบขนส่งการลาเลียง
ผลผลิตจะช่วยให้ ผลผลิตออกสู่ตลาดได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อความ
ต้องการของผู้บริโภค
- น้าเพื่อการอุปโภคและบริโภค เป็น
ปัจจัยที่สาคัญในการดารงชีวิต ท้องถิ่น
ต้องดูแลจัดหาให้เพียงพอ
- ระบบพลังงานทดแทน จะมีบทบาท
สาคัญในอนาคต โดยเฉพาะไฟฟูา
พลังงานแสงอาทิตย์จะสามารถ
แก้ปัญหาสาหรับพื้นที่ห่างไกลคู่
สายไฟฟูา
-ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินนับวันยิ่งรุนแรงขึ้น การติดตั้ง
ไฟฟูาสาธารณจะสามารถลดปัญหาได้
ระดับหนึ่ง
- ร่องระบายน้าเป็นสิ่งจาเป็น เนื่องจาก
ฤดูฝนทาให้ชาวบ้านเดือดร้อนมาก
- การสร้างระบบบริหารจัดการน้า ถือว่า
เป็นการเตรียมรับมือกับปัญหาน้าท่วม
หรือขาดแคลนน้าได้ดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น
การสร้างที่กักเก็บน้า การสร้างระบบ
ชลประทาน การสร้างระบบระบายน้า
- ขอความอนุเคราะห์ไปยังหน่วยงานอื่น
เพื่อของบประมาณการพัฒนาที่คลอบคลุม
- สร้างความเข้าใจให้ชุมชน
ในด้าน
งบประมาณการบริหารตาบล
- การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากแหล่ง
น้า จะช่วยให้ชุมชนรู้จักวิธีการหารายได้
พึ่งตนเอง พึ่งทรัพยากรที่มีอยู่ ซึ่งเป็นไป
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่จะเป็น
ทางออกที่สาคัญของโลกในอนาคต
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๒. ปัญหาด้านการ
พัฒนาคน สังคม
คุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง
และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน

ปัญหาด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจ
อาชีพและรายได้

สภาพปัญหา
๑. ประชาชนยังขาดความรู้และความ
เข้าใจในการปูองกันโรคระบาดต่างๆ ทา
ให้ยากแก่การปูองกัน

พื้นที่เปูาหมาย
ทุกหมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
- ความเจริญของโลกทาให้ชีวิต ประ จา
วันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะ
ทาอยู่รอดในสังคม

๒. ประชาชนชนยังขาดความสนใจใน การ
รักษาสุขภาพ และปัญหาด้านสุขอนามัย

ทุกหมู่บ้าน

๓. การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังคงมี
อยู่ในสังคม เนื่องจากขาดความต่อเนื่องใน
การปราบปรามและปูองกันปัญหา

ทุกหมู่บ้าน

๔. การประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุและผู้พิการยังไม่ทั่วถึง เนื่องจาก
บางหมู่บ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรม
ออกจากบ้านตั้งแต่เช้ารุ่งและกลับเข้าบ้าน
ตอนค่ามืด ทาให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารมี
น้อยมาก
๕. หนังสือสั่งการ และระเบียบต่าง ๆ มา
ล่าช้า ทาให้การปฏิบัติตามระเบียบล่าช้า
มีผลต่อการดาเนินการ

บางหมู่บ้าน

- การใส่ใจสุขภาพของประชาชนเป็น
สิ่งจาเป็นมาก หากประชาชนมีสุภาพ
อนามัยไม่ดีแล้ว งานต่าง ๆ จะเกิดขึ้น
มิได้
-มีการพัฒนาวิธีการขนส่งยาเสพติด
รูปแบบใหม่ ทาให้ยากแก่การปูองกัน
และสกัดกั้น วิธีที่จะบรรเทาปัญหาได้ก็
คือการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม โดยเน้น
ที่สถาบันครอบครัว
-อบต.จะดาเนินการติดตั้งหอกระจาย
ข่าวไร้สาย เพื่อการประชาสัมพันธ์อย่าง
ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

สานักงาน อบต.

-ควรดาเนินการส่งงานแบบระบบอิลเล็ก
ทรอนิกส์ เพื่อความรวดเร็วในการ
ปฏิบัติงาน

๑. ประชาชนมีความยากจนมีภาระหนี้สิน
จานวนมาก เนื่องจากยังขาดการวาง
แผนการประกอบอาชีพที่ดี

ทุกหมู่บ้าน

- ความเจริญของโลกทาให้ชีวิต ประ จา
วันเปลี่ยนแปลง การวางแผนชีวิตที่ดีจะ
ทาอยู่รอดในสังคม

๒. ขาดอาชีพเสริมนอกฤดูการทา
การเกษตร ไม่มีอาชีพที่แน่นอน ทาให้ขาด
โอกาสที่จะพัฒนาและสร้างรายได้ให้กับ
ครัวเรือน หรือชุมชน
๓. การขาดการรวมกลุ่มเพื่อประกอบ
อาชีพ ที่ยั่งยืนซึ่งกลุ่มนับว่าเป็นพลังสาคัญ
ในระบบเศรษฐกิจของชุมชน

ทุกหมู่บ้าน

- สภาพอากาศ ฤดูกาลของโลก
เปลี่ยนแปลงไป การพึ่งพาการเกษตร
ตามฤดูกาลอย่างเดียว ไม่เพียงพอที่จะ
สร้างชุมชนเข้มแข็ง
- ระบบการผลิตแบบกลุ่มจะช่วยให้
สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ดีกว่า ทั้ง
ด้านต้นทุน แรงงาน และผลผลิต

๔. การขาดเงินทุนประกอบอาชีพ
ประชาชนส่วนใหญ่ยังอยู่ในฐานะที่ยากจน
การลงทุนประกอบอาชีพยังขาดแคลนทุน
ทรัพย์

ทุกหมู่บ้าน

ทุกหมู่บ้าน

- การส่งเสริมให้ระบบเศรษฐกิจฐานราก
เข้มแข็งจะทาให้เศรษฐกิจของประเทศ
เข้มแข็ง และยั่งยืน
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๓. ปัญหาด้าน
การเมือง
การบริหารจัดการที่ดี
และการให้บริการ
สาธารณะแก่
ประชาชน

สภาพปัญหา
๑. ประชาชนยังขาดกระบวนการเรียนรู้ด้าน
การเมืองการปกครอง
ทาให้กระบวนการตรวจสอบทางการเมืองยัง
อ่อนแอ
๒. ประชาชนยังขาดความสนใจ ในด้านการมี
ส่วนร่วม ด้านการเมืองการปกครอง และการ
บริหาร หรือพัฒนาท้องถิ่นทาให้การ
ดาเนินการเป็นเพียงการแก้ไขปัญหาของ
บุคคลบางกลุ่ม
๓. ประชาชนไม่เข้าใจระบบบริหาร งานของ
อบต.ทาให้เกิดความเข้าใจผิดในการติดต่อ
ประสานงาน อยู่บ่อยครั้ง
๔. ข้าราชการหรือพนักงาน ขาดกระบวนการ
ทางาน ทาให้ไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้ดีเท่าที่ควร เนื่องจาก
ขาดการประสานงานและความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน
๕. ระบบบริหารจัดการของภาครัฐยังมี
กฎระเบียบที่มาก ทาให้การให้บริการ
ประชาชนยังขาดความคล่องตัว และมีขั้นตอน
มาก

พื้นที่เปูาหมาย
ทุกหมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
- การปกครองระบอบประชาธิปไตย
เป็นการปกครองโดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน ดังนั้นการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการเมืองการปกครองจะ
ทาให้สังคมเกิดความสมดุล
ทุกหมู่บ้าน
- การพัฒนาและการแก้ปัญหาหรือ
การวางแผนกาหนดทิศทางการ
พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต จาเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝุาย
ทุกหมู่บ้าน
- อบต. เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิดกับ
ประชาชน และนับวันภารกิจจะเพิ่ม
มากขึ้น ดังนั้นการสร้างความเข้ากับ
ประชาชนจึงเป็นสิ่งสาคัญ
พนักงานส่วนตาบล - การบริการที่ดีขององค์กรเป็นสิ่งที่
หรือพนักงานจ้าง พึงปารถนาของผู้รับบริการ ดังนั้น
การข้าราชการผู้ปฏิบัติงานต้องมี
จิตสานึกในการให้บริการที่ดี

พนักงานส่วนตาบล - การอธิบายและการประชาสัมพันธ์
หรือพนักงานจ้าง การทาความเข้าใจให้กับประชาชน
ในพื้นที่ได้ทราบถึงบทบาทและวิธี
การบริหารงาน วิธีการทางาน ของ
หน่วยงาน
๖. สถานที่รองรับการบริการประชาชนรวมถึง สานักงาน อบต. - อบต.เป็นศูนย์กลางการติดต่อ
ใช้สาหรับปฏิบัติงาน ไม่เป็นสัดส่วน ไม่
ประสานงานของประชาชนใน
เพียงพอและยังไม่มีความปลอดภัย ด้านข้อมูล
ท้องถิ่น ประชาชนทั่วไป และส่วน
และทรัพย์สินของ อบต.
ราชการต่าง ๆ ดังนั้นควรมีการ
จัดสร้างให้เป็นสัดส่วน และเป็น
มาตรฐาน
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สภาพปัญหา
๔. ปัญหาด้าน
๑. สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในพื้นที่
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เป็นที่ยังมีบางพื้นที่ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่ง
และการกีฬา
ท่องเทีย่ วได้
๒. ประชาชนในพื้นที่ขาดการตื่นตัว ในการ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ

๕. ปัญหาด้าน
การศึกษา ศาสนา
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีท้องถิ่น
และภูมิปัญญาของ
ท้องถิ่น

พื้นที่เป้าหมาย
แนวโน้มในอนาคต
หมู่ ๑,๕,๖,๗,๑๐ - การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์จะเป็นที่
นิยมมากขึ้น สมควรที่จะมีการ
พัฒนาหรือดึงศักยภาพที่มีอยู่ มาใช้
ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด
ทุกหมู่บ้าน
-การกีฬาจะพัฒนาเข้าสู่ระบบอาชีพ
มากขึ้น การเล่นกีฬาในอนาคตจะ
สามารถยึดเป็นอาชีพได้หรือ การ
กีฬาจะสามารถสร้างสุขภาพที่ดีให้
เกิดขึ้นได้ จึงสมควรที่จะมีการ
สนับสนุนการเล่นกีฬาในทุกรูปแบบ

๑. การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียนยังไม่
เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

ทุกหมู่บ้าน

- การศึกษาก่อนวัยเรียน จาเป็น
มากสาหรับเด็กและเยาวชน จะเป็น
พื้นฐานในการดารงชีวิตในอนาคต

๒. การศึกษาในระดับก่อนวัยเรียน
ยังขาดสื่อและอุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย
และเหมาะสมกับการพัฒนาการในวัยนี้

ทุกหมู่บ้าน

-สื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้เป็นสิ่งที่
จาเป็นและสาคัญต่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของเด็ก ว่าจะมีความรู้ก้าว
ไกล เท่าทันต่อโลกเพียงใด

๓. ประชาชนยังขาดแหล่งเรียนรู้ที่เป็น
การศึกษาตามอัธยาศัย หรือการศึกษานอก
ระบบ ทาให้ยังมีความรู้ที่ล้าหลัง ไม่ทัน
เหตุการณ์บ้านเมือง

ทุกหมู่บ้าน

๔. การเสื่อมศีลธรรมทางศาสนาของคนทาให้
ไม่มีที่ยึดเหนียวจิตใจ ส่งผลให้เกิดปัญหาสังคม
หลายเรื่องตามมา

ทุกหมู่บ้าน

-การศึกษาไม่มีที่สิ้นสุด การศึกษา
นอกระบบ จะเป็นอีกแนวทางหนึ่ง
ในการสร้างกระบวนการคิดและการ
เรียนรู้ในชุมชน ทาให้เกิดการค้นพบ
ศักยภาพของตนเอง
-วัตถุนิยมเข้ามาครอบงาสังคม ทา
ให้เกิดความวุ่นวายในสังคม สมควร
ที่จะส่งเสริมให้เกิดศีลธรรมโดยใช้
ศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว จิตใจ

๕.วัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม ภูมิปัญญา
ชาวบ้าน เริ่มสูญหาย เนื่องจากไม่ได้รับความ
สนใจ จากเยาวชนรุ่นหลัง

ทุกหมู่บ้าน

-วัฒนธรรมที่สั่งสมมาแต่โบราณจน
เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นจะ
สูญหายไปหากไม่มีการดารงรักษาไว้
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๖. ปัญหาด้านการ
ป้องกันบรรเทา
สาธารณะภัย และ
การจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

สภาพปัญหา
๑.พื้นที่ปุาเสื่อมโทรมยังไม่ได้รับการ ปรับปรุง
แก้ไข หรือฟื้นฟู

พื้นที่เป้าหมาย
ทุกหมู่บ้าน

แนวโน้มในอนาคต
- หากไม่มีการฟื้นฟูพื้นที่ปุาเสื่อม
โทรม คุณภาพของดินจะเสื่อมถอย

๒.พื้นที่ปุาสีเขียวลดน้อยลง เนื่องจาก การบุก
รุกถางปุา

ทุกหมู่บ้าน

- หากยังมีการทาลายปุาไปเรื่อย จะ
ทาให้เกิดปัญหาระบบนิเวศน์
ปัญหาฝนแล้ง ปัญหาน้าท่วม น้าปุา
ไหลหลาก ดินถล่ม

๓. ขยะและสิ่งปฏิกูล ถือว่าเป็นสิ่งที่กาลังจะ
สร้างปัญหาให้กับสังคมชนบท หากไม่มีการ
วางแผนที่ดีจะเป็นปัญหาที่ยากจะแก้ไข

ทุกหมู่บ้าน

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติเป็นปัญหาที่
สร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจ ชีวิตและ
ทรัพย์สิน นับวันจะยิ่งรุนแรงขึ้น การเตรียม
ความพร้อมเสมอ จะช่วยลดความสูญเสียลงได้
ในระดับหนึ่ง
๕. เกิดอุบัติเหตุจานวนมากในช่วงเทศกาล
วันหยุด ทาให้เกิดความสูญเสียทั้งชีวิตและ
ทรัพย์สิน

ทุกหมู่บ้าน

- ควรจะมีการสร้างระบบบริหาร
จัดการการกาจัดขยะอย่างถูกวิธี
โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อ
สิ่งแวดล้อม เนื่องจากนับวัน
ปริมาณขยะที่กาจัดยาก ขยะมี
มลพิษจะยิ่งมากขึ้น
-ปรากฎการเอลนิลโย ทาให้สภาวะ
อากาศฤดูกาลของโลกเปลี่ยนแปลง
เกิดภัยธรรมชาติที่มีความรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ การเตรียมพร้อมจะ
ช่วยได้ในระดับหนึ่ง
- เทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้า มีผลกับ
อัตราการเกิดอุบัติเหตุ

ถนนสายหลักและ
ถนนสายรอง
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๑. การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้าน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยี
สารสนเทศ
จุดแข็ง (Strengths)
ตาบลเมือง มีถนนสายหลักและสายรองเชื่อมทุกหมู่บ้านระหว่างตาบล ระหว่างอาเภอ และ
มีเส้นทางหลักในการขนส่งพืชผลทางการเกษตร โดยมีพ่อค้าคนกลางสาหรับรับซื้อพืชผลทางการเกษตร
มีรถโดยสารประจาทาง มีระบบไฟฟูาสาธารณะ ระบบประปา ระบบโทรศัพท์พื้นฐาน ให้บริการทุกหมู่บ้าน
จุดอ่อน (Weaknesses)
พื้นที่ตาบลเมือง ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ทาการเกษตรกรรม ถนนที่ใช้สัญจรไป-มา ร้อยละ ๘๐
ยังเป็นถนนลูกรัง ซึ่งมีสภาพชารุด ทรุดโทรม โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน ระบบประปาหมู่บ้านชารุดเสียหาย
บ่อยครั้ง เนื่องจากมีอายุการใช้งานมานานระบบไฟฟูาสาธารณะยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่น้าเพื่อการอุปโภค
บริโภคมีไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในฤดูแล้ง บางจุดของบางหมู่บ้าน คลื่นสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีและบาง
ครัวเรือนยังไม่มีไฟฟูาใช้
โอกาส (Opportunity)
ตาบลเมือง มีเส้นทางในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรและสามารถกระจายสินค้าเกษตรได้
คราวละมากๆ เกษตรกรมีทางเลือกในการจาหน่ายผลผลิตทางการเกษตรมากขึ้น
ภัยคุกคาม (Treats)
ตาบลเมืองประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตร ได้แก่ การปลูกข้าว ปลูกยางพารา
ปลูกมันสาปะหลัง ข้าวโพด ถนนที่ใช้ในการขนส่งพืชผลทางการเกษตรชารุดเสียหาย ซึ่งทางท้องถิ่น
มีงบประมาณในการซ่อมบารุงไม่เพียงพอ ผู้ดูแลระบบประปาหมู่บ้านขาดความชานาญ
๒. การวิเคราะห์พัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียงและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนให้กับชุมชน
จุดแข็ง (Strengths)
องค์การบริหารส่วนตาบลเมือง ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยได้กาหนด
ไว้ในนโยบายอย่างชัดเจนที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตาบลศรีสองรัก มีหน่วยงานที่ทาหน้าที่รับผิดชอบในการ
ดาเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยตรง มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจาตาบล เมือง สาหรับให้บริการ
ประชาชนในตาบลเมือง และตาบลใกล้เคียง
จุดอ่อน (Weaknesses)
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ได้รับการบริการและสวัสดิการยังไม่ทั่วถึง บุคลากรทางด้านสวัสดิการ
สังคมและด้านสาธารณสุข มีน้อยไม่เพียงพอ ขาดการประชาสัมพันธ์
โอกาส (Opportunity)
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ผู้สูงอายุ ผู้พิการอย่างต่อเนื่อง
ภัยคุกคาม (Treats)
ผู้สูงอายุ และผู้พิการบางส่วนยังไม่ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง เนื่องจาก การที่จะเข้ารับการ
บริการรักษาพยาบาลในแต่ละครั้ง จะลาบาก และเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากกว่าค่ารักษาพยาบาล
ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาสังคมและประชาชนในชุมชน เพราะประชาชนยังไม่เห็นความสาคัญในการร่วมกัน
ปูองกันและแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
๓. การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการที่ดี และการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชน
จุดแข็ง (Strengths)
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง เป็นไปใน
ลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกัน และมีความสัมพันธ์และประสานงานกันเป็นอย่างดี จึงส่งผลให้
การเมืองภายในองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง มีความเข้มแข็ง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่มีความพร้อมในการ
พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และเป็นผู้มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในสาขาที่
รับผิดชอบ
จุดอ่อน (Weaknesses)
ประชาชน และเยาวชนยังขาดความเข้าใจในประเด็นสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ และยังมีความ
เข้าใจในการเมืองการปกครองน้อย การไปใช้สิทธิเลือกตั้งของการเมืองท้องถิ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
เลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมือง และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เมือง ครั้งที่ผ่านมายัง
อยู่ในระดับมากคือ ร้อยละ ๘๐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่ต้องตอบสนองต่อนโยบาย
ผู้บริหารซึ่งสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งวิธีการดาเนินการดังกล่าวจะต้อง
อาศัยความร่วมมือกันระหว่างองค์กรภายใน ค่านิยมในการดาเนินงานแบบเดิมเน้นการทางานแบบบริหาร
จัดการผลในภาพรวม ทั้งนี้ได้มีพัฒนาการความร่วมมือดีขึ้นตามลาดับ นอกจากนั้น ในการบริหารจัดการที่
ต้องการภาคส่วนยังปรากฏเป็นปัญหาในการประสานงานภายในอยู่บ้าง ส่งผลกระทบในการความรวดเร็วทัน
เหตุการณ์
โอกาส (Opportunity)
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และกฎหมายกาหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอานาจ ให้แก่
องค์กรปกครองท้องถิ่น ได้ให้อานาจท้องถิ่นในการบริหารจัดการองค์กรปกครองท้องถิ่น ในการดาเนินงาน
เพื่อแก้ไขปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น นอกจากนั้นกระแสความคิดเรื่องการทางานแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน และกระแสการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ได้รับความนิยมไป ทั่วโลก ทาให้ประชาชน
เริ่มมีแนวความคิดในการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินหรือให้ข้อเสนอแนะแก่องค์กรปกครองท้องถิ่นในการ
ดาเนินกิจการขององค์กรปกครองท้องถิ่น หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา ได้จัดให้มีการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ของบุคลากรท้องถิ่น
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การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่น โดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน
ทาให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดาเนินงานได้ในระยะยาว นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่น กับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่น
ไม่ได้มีอิสระในการดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยังมี
ปัญหาความเหลื่อมล้าของอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โดยเฉพาะระเบียบราชการของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นยังมีหลายฉบับที่ต้องแก้ไข เพราะการยกเว้นระเบียบราชการได้เป็นอานาจจากกรม หรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด จึงมักมีการยกเว้นระเบียบเฉพาะบางโครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางเท่านั้น แต่ไม่ใช่ความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๔. วิเคราะห์สภาวการณ์ การพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
จุดแข็ง (Strengths)
การท่องเที่ยว องค์การบริหารส่วนตาบลเมือง มีแหล่งท่องเที่ยวสามารถพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวได้ ด้านกีฬาเยาวชนตาบล เมือง มีนักกีฬาของจังหวัดและเป็นตัวแทนจังหวัด จึงส่งผลให้
องค์การบริหารส่วนตาบลเมือง การมีความพร้อมในการพัฒนาด้านกีฬาได้
จุดอ่อน (Weaknesses)
แหล่งท่องเที่ยวขาดศักยภาพและการบริหารจัดการที่ดี
ประชาชนขาดสนามกีฬาที่ได้
มาตรฐานและครบถ้วนประชาชนขาดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการเล่นกีฬา
โอกาส (Opportunity)
อ่างน้าพาว ตาบลเมือง สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ถ้าได้รับการพัฒนา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มี
ความสวยงามน่าเที่ยว
ภัยคุกคาม (Treats)
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะมาดาเนินการสอนหรือฝึกอบรมมีน้อยราษฎรขาดความตื่นตัว
จะแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ ในการประกอบอาชีพเพิ่มเติม ราษฎรมีความรู้ด้านการจัดทาบัญชีรายรับ -รายจ่าย
เบื้องต้นน้อย แล้งซ้าซาก ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ โรคระบาดของพืชขาดน้าเพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง
ต้นทุนทางการเกษตรสูง และงบประมาณของทางราชการมีจากัด พ่อค้าคนกลางกดราคา ขาดตลาดกลางรับ
ซื้อพืชผลทางการเกษตร
๕. การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านกา พัฒนาการศึกษา ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมิ
ปัญญาของท้องถิ่น
จุดแข็ง (Strengths)
ตาบลเมือง มีโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับประถมศึกษาจานวน 2 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชน
บ้านกาเนิดเพชร โรงเรียนบ้านน้าภู โรงเรียนที่เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษา จานวน ๑ แห่ง ได้แก่ โรงเรียน
บ้านน้าภู และระดับอุดมศึกษา จานวน 1 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ซึ่งโรงเรียนต่างๆ ในตาบล
เมือง มีความสามารถรองรับนักเรียนทั้งภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียงอย่างเพียงพอ มีศาสนสถานไว้

-44ประกอบศาสนกิจ พิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย และมีประเพณี วัฒนธรรมที่
ดีงามสืบทอดกันมาแต่โบราณ
จุดอ่อน (Weaknesses)
บุคลากรทางการสอนที่มีความชานาญเฉพาะด้านมีน้อยไม่เพียงพอ และขาดสื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัยมีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศน้อย
โอกาส (Opportunity)
นักเรียนมีที่เรียนหนังสือ และโอกาสเรียนฟรี ๑๕ ปี กล่อมเกลานิสัย เสริมสร้างจริยธรรม
ให้ประชาชนและเป็นจุดรวมของประชาชนในด้านต่าง ๆ
ภัยคุกคาม (Treats)
เด็กวัยรุ่นติดเกมส์ ทะเลาะวิวาท การขาดความสามัคคีในละหมู่บ้าน ผู้สูงอายุ ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลไม่ทั่วถึง ปัญหายาเสพติดภายในชุมชนเป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่บ่อนทาลายสังคม
๖. การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้าน การป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและการจัดการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จุดแข็ง (Strengths)
ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตาบลเมือง มีบริการกู้ชีพกู้ภัยประจาตาบล
ประชาชนได้รับความสะดวกในการใช้บริการ มีการบริหารจัดการช่วยเหลือและบรรเทาภัยได้ทันที มีรถน้า
ดับเพลิง มีแหล่งน้าธรรมชาติหลากหลาย ได้แก่ แม่น้าเลย มีพื้นปุาอนุรักษ์ และปุาสงวน
จุดอ่อน (Weaknesses)
แหล่งน้าตามธรรมชาติตื้นเขิน ประชาชน ไม่ให้ความสาคัญในการอนุรักษ์แหล่งน้าตาม
ธรรมชาติ ปล่อยสารเคมีทางการเกษตรลงแหล่งน้า
โอกาส (Opportunity)
ตาบลเมือง ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ในการให้ความช่วยเหลือด้าน
สาธารณภัยต่างๆ
ภัยคุกคาม (Treats)
การเกิดภัยธรรมชาติ อาทิ ภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย เป็นประจาทุกปี
๗. การวิเคราะห์สภาวการณ์ด้านเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
จุดแข็ง (Strengths)
มีวัตถุดิบที่เป็นผลผลิตทางการเกษตรจานวนมาก เช่น ยางพารา มันสาปะหลัง ข้าวโพด
กล้วย ข้าว เป็นต้น การรวมกลุ่มของประชาชนในการผลิต ส่งเสริมเเละสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน กองทุน
ส่งเสริมอาชีพกลุ่มเกษตร กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ฯลฯ ทาให้ประชาชนมีแหล่งเงินทุนในการประกอบอาชีพ
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วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชนประชาชนไม่สามารถนามาแปรรูปเพื่อการพาณิชย์ยังมีไม่มาก เนื่องจาก
ประชาชนไม่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยราชการในด้านความรู้เกี่ยวกับวิทยาการสมัยใหม่และด้านการ
ส่งเสริมทางการตลาดที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนขาดแคลนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ใน
กระบวนการผลิต ประชาชนเป็นหนี้ทั้งในระบบและนอกระบบสูงการว่างงานของประชาชนในช่วงนอก
ฤดูกาลทาการเพาะปลูก สมาชิกบางส่วนของกลุ่มอาชีพฝีมือยังไม่มีความชานาญ และมีการประชาสัมพันธ์
น้อย คลองส่งน้า ส่งน้ายังไม่ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรทั้งหมด เพราะยังขาดงบประมาณในการขยายเขต
คลอง แหล่งน้าธรรมชาติมีความตื้นเขิน ทาให้การระบายน้าในหน้าฝนในพื้นที่ชุมชน พื้นที่การเกษตรไม่ทัน
มีการปลูกพืชชนิดเดียวกันไม่หมุนเวียนทาให้เกิดการสะสมของโรคศัตรูพืช และสารเคมีในการเกษตรจานวน
มาก ซึ่งการขายผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันสาปะหลัง เกษตรกรมักจะถูกกดราคาจากพ่อค้า
คนกลางทาให้ขายพืชผลทางการเกษตรได้ราคาต่า
โอกาส (Opportunity)
เป็นแหล่งปลูกยางพารา สามารถปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพตามความต้องการของตลาด
ขยายกลุ่มอาชีพสร้างเครือข่าย เพิ่มสายการผลิตสินค้า OTOP ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก
หน่วยงานอื่น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในท้องถิ่น
ภัยคุกคาม (Treats)
การจัดสรรงบประมาณให้แก่องค์การปกครองท้องถิ่น โดยรัฐบาลกลางยังขาดความแน่นอน
ทาให้องค์กรปกครองท้องถิ่นไม่สามารถวางแผนดาเนินงานได้ในระยะยาว นอกจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองท้องถิ่น กับราชการบริหารส่วนภูมิภาคและส่วนกลาง ยังเป็นลักษณะของการควบคุม ท้องถิ่น
ไม่ได้มีอิสระในการดาเนินงานที่จะตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ยังมี
ปัญหาความเหลื่อมล้าของอานาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงาน โครงการที่สั่งการมาจากส่วนกลางแต่ไม่ใช่ความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

