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บทท่ี  3 
การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาล 

 
 

หลักและแนวคิดในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 
 

   วิสัยทัศน์และพันธกิจ 
 

    วิสัยทัศน์ประเทศไทย  มุ่งพัฒนาสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness 
Society) คนไทยมีคุณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพและเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืนอยู่ภายใต้
ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ด ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี” 
 

    พันธกิจ  เพ่ือให้การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุ่งสู่ “สังคมอยู่เย็นเป็น
สุขร่วมกัน” ภายใต้แนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  จึงก าหนดพันธกิจของการพัฒนาประเทศ 
ดังนี้ 
       -  พัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม น าความรอบรู้อย่างเท่าทัน  
       -  เสริมสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพและเป็นธรรม 
    -  ด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสร้างความม่ันคงของฐาน 
  -  ทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
      -  พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาลภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและ
การเรียนรู ้
   -  การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมน าความรู้ เกิดภูมิคุ้มกัน 
     -  การเสริมสร้างสุขภาวะคนไทยให้มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยู่
ในสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
      -  การเสริมสร้างคนไทยให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุข 
 

       ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคมให้เป็นรากฐานที่ม่ันคง
ของประเทศ 
    -  การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 
   -  การสร้างความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
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    -  การเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการอยู่ร่วมกันกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสันติและเกื้อกูล 
    ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและยั่งยืน 
     -  การปรับโครงสร้างการผลิตเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและคุณค่าของสินค้าและ
บริการบนฐานความรู้และความเป็นไทย 
  -  การสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจ 
   -  การสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมและการกระจายผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม 
     ยุทธศาสตร์การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสร้างความ
ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
  -  การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ 
   -  การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่
ยั่งยืน 
    -  การพัฒนาคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
      ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ 
   -  การเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลให้
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการด าเนินชีวิตในสังคมไทย 
    -  เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนให้สามารถเข้าร่วมในการ
บริหารจัดการประเทศ 
     -  สร้างภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เน้นการบริการ
แทนการก ากับควบคุม และท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา 
    -  การกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถิ่นและ
ชุมชนเพ่ิมข้ึนต่อเนื่อง 
   -  ส่งเสริมภาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
   -  การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพ่ือสร้างความสมดุลในการจัดสรรประโยชน์จากการพัฒนา 
    -  การรักษาและเสริมสร้างความมั่นคงเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสู่ดุลยภาพและความยั่งยืน 
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   นโยบายในการพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
   

    นโยบายเร่งด่วนที่จะด าเนินการในปีแรก 
 

       การสรางความเชื่อม่ันและกระตุนเศรษฐกิจในภาพรวมเพื่อใหเกิดความเชื่อม่ันแก
ภาคประชาชนและเอกชนในการลงทุนและการบริโภค 

     ♦  เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ 

  ♦  จัดให้มีส านักงานบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรถาวร 

  ♦ ปฏิรูปการเมือง 

   ♦  เร่งสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาชาวโลก  

  ♦  ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจที่ก าลังเป็นปัญหาอย่างเร่งด่วน 

  ♦  เร่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการ
ท่องเที่ยว  

  ♦  เร่งลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศ 
      การรักษาและเพิ่มรายไดของประชาชน 

  ♦  ร่วมมือกับภาคเอกชนในการด าเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้างและปูองกันการ
ขยายตัวของการเลิกจ้าง 

  ♦  ด าเนินมาตรการเร่งด่วนเฉพาะหน้า   

  ♦  เร่งรัดด าเนินการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ถูกเลิกจ้างและผู้ว่างงาน
อันเนื่องมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ  

  ♦  สร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ  

  ♦  เพ่ิมมาตรการด้านการคลัง  

  ♦  สร้างรายได้และศักยภาพทางเศรษฐกิจในระดับฐานราก  

  ♦  ด าเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรผ่านกลไกและเครื่องมือของ
รัฐให้มีประสิทธิภาพ และเร่งสร้างระบบประกันความเสี่ยงทางการเกษตร  

    ♦  เร่งรัดและพัฒนาตลาดและระบบการกระจายสินค้า  

    ♦  จัดตั้งสภาเกษตรกรแห่งชาติ  

         ♦  ส่งเสริมบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ทั่วประเทศให้
ปฏิบัติงานเชิงรุก  
       การลดภาระคาครองชีพของประชาชน 

  ♦  ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี  

  ♦  ก ากับดูแลราคาสินค้าอุปโภค บริโภคและบริการที่มีความจ าเป็นต่อการครองชีพ 
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     ♦  ด าเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน 

      ♦  ใช้กองทุนน้ ามันในการรักษาเสถียรภาพของราคาน้ ามันอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนและการใช้น้ ามันอย่าง ประหยัด 
 

    นโยบายความม่ันคงของรัฐ 
 

      ♦  ปกปองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ใหมีความมั่นคงในการเปนศูนยรวม
จิตใจและความรักสามัคคีของคนในชาติโดยการเสริมสรางจิตส านึกใหมีความจงรักภักดีเทิดทูน ปกปองสถาบัน
พระมหากษัตริยรวมทั้งปองกันอยางจริงจังมิใหมีการลวงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ 

         ♦  เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพการปองกันประเทศใหมีความพรอมในการรักษา
เอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดน 

     ♦  เสริมสรางสันติภาพของการอยูรวมกันกับประเทศเพ่ือนบานมุงเนนการแกไข     
ปญหาความขัดแยงดวยการเจรจาโดยสันติวิธี 

      ♦  แกไขปญหาผูหลบหนีเขาเมืองทั้งระบบไมใหมีผลกระทบตอความมั่นคง 

      ♦  เสริมสรางศักยภาพในการจัดการกับปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
 

  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต 
 

     นโยบายการศึกษา 

♦  ปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ 

   ♦  สงเสริมใหภาคเอกชนมีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ 

   ♦  พัฒนาครูอาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใหไดครูดีครูเกง มีคุณธรรม    
มีคุณภาพ 

   ♦  ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาไปสูความ
เปนเลิศ 

♦  ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกองทุนให้กูยืมเพ่ือการศึกษา 

  ♦  สงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชนใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเชิง
สรางสรรคอยางชาญฉลาด 

  ♦  เรงรัดการลงทุนดานการศึกษาและการเรียนรูอยางบูรณาการในทุกระดับ 
การศึกษาและในชุมชน 
 
 
 
 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลพนา (พ.ศ.2558-2562)      25 

 

        นโยบายแรงงาน 

   ♦  ด าเนินการใหแรงงานทั้งในและนอกระบบไดรับการคุมครองตามมาตรฐาน
แรงงานไทย  

     ♦  ปฏิรูประบบประกันสังคมใหมีความเขมแข็งมั่นคง ใหมีการบริหารจัดการที่เปน 
อิสระ  โปรงใส  

     ♦  พัฒนาและฝกอบรมแรงงานทุกระดับใหมีความรูและทักษะฝมือที่มีมาตรฐาน
สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

    ♦  สงเสริมใหแรงงานไทยไปท างานตางประเทศอยางมีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

     ♦  สนับสนุนสวัสดิการดานแรงงานโดยจัดตั้งสถาบันความปลอดภัยในการท างาน 

     ♦  จัดระบบการจางงานแรงงานตางดาวใหสอดคลองกับความตองการของภาคการ
ผลิต  

     ♦  สงเสริมการมีงานท าของผูสูงอายุและคนพิการ โดยการก าหนดใหมีรูปแบบที่
หลากหลายเหมาะสมตามความสามารถของผูสูงอายุและคนพิการ 
     นโยบายดานสาธารณสขุ 

♦  สนับสนุนการด าเนินการตามแนวทางของกฎหมายสุขภาพแหงชาติ 

     ♦  สรางขีดความสามารถในการเฝาระวัง ปองกัน ควบคุมโรควินิจฉัยและดูแล
รักษาพยาบาลอยางเปนระบบ 

     ♦  ปรับปรุงระบบบริการดานสาธารณสุข 

     ♦  ลงทุนผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ควบคูกับการสราง
ขวัญก าลังใจใหมีความกาวหนาในอาชีพ 

     ♦  ผลักดันการขับเคลื่อนใหประเทศไทยเปนศูนยกลางดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ 

    นโยบายศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 

     ♦  ส งเสริมการท านุบ ารุ งและรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยทุกด าน รวมทั้ ง
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาไทย 

     ♦  เสริมสร างบทบาทของสถาบันครอบครั วร วมกับสถาบันทางศาสนา 
สถาบันการศึกษา และสถาบันทางสังคมอ่ืน ๆ 

     ♦  สนับสนุนการ ใชภูมิปญญาทองถิ่น 

     ♦  สงเสริมการปรับปรุงองคกรและกลไกท่ีรับผิดชอบดานศาสนา 
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       นโยบายสวัสดิการสังคม และความม่ันคงของมนุษย์ 

     ♦  แกไขปญหาความยากจน โดยการจัดหาที่ดินท ากินใหแกผูมีรายไดนอย  สงเสริม
อาชีพและสรางรายได ้ 

     ♦  ปรับโครงสรางหนี้ภาคประชาชน 

     ♦  เร่งรัดปรับปรุงแกไขปญหาคุณภาพการอยูอาศัยคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม
ชุมชน 

     ♦  สรางความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคมในกลุมผูสูงอายุ 

   ♦  ใหความส าคัญในการคุมครองผูบริโภคในทุกมิติ 

     ♦  สงเสริมความเสมอภาคระหวางชาย หญิง ขจัดการกระท าความรุนแรงและการ
เลือกปฏิบัติตอเด็ก  สตรีและผูพิการ 

     ♦   เรงรัดการแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนระบบครบวงจร 

     ♦  เพ่ิมประสิทธิภาพการแกไขปญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
      นโยบายการกีฬาและนันทนาการ 

♦  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกก าลังกายและเลนกีฬา 

     ♦  พัฒนากีฬาสู ความเป นเลิศ โดยจัดตั้ งศูนย์ฝึกกีฬาแห งชาติพร อมทั้งน า       
วิทยาศาสตรการกีฬามาใช้ 

     ♦  สงเสริมกีฬา ไทยใหเปนที่รูจักอยางกวางขวางและไดรับการยอมรับจากสากล
ยิ่งขึ้น 

     ♦  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการดานการกีฬา 

     ♦  ปรับปรุงกฎหมายการกีฬาและที่เกี่ยวของ โดยจัดใหมีกฎหมายกีฬาอาชีพ 
กฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการนักกีฬา และกฎหมายอื่น ๆ  
  

      นโยบายเศรษฐกิจ 
 

                    นโยบายการบริหารเศรษฐกิจมหภาค 

♦  สนับสนุน ใหเศรษฐกิจ มีการเจริญเติบโตอยางมีเสถียรภาพ 

     ♦  สรางเสถียรภาพและความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินในประเทศ บริหาร
สภาพคลองทางการเงินภายในประเทศ และดูแลการเคลื่อนยายทุนระหวางประเทศ    

     ♦  พัฒนาตลาดทุนและระบบสถาบันการเงินให เขมแข็งและสามารถรองรับ
ผลกระทบจากความผันผวนของสภาวะการเงินโลก และใหสามารถสนับสนุนการลงทุนและการด าเนินธุรกิจได
อยางมัน่คง 

     ♦  สงเสริมและรักษาวินัยการคลัง โดยปรับปรุงแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ
ประเทศใหสอดคลองกับก าลังเงินของแผนดิน 
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     ♦  ปรับปรุงโครงสรางภาษีและการจัดเก็บภาษีเพ่ือใหมีความเปนธรรม โปรงใส 

       ♦  ก าหนดกรอบการลงทุนภาครัฐ ทั้งในระยะปานกลางและระยะยาวที่มีความ
ชัดเจนของแหลงเงินรปูแบบการลงทุน และการเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนที่เหมาะสม 

     ♦  ปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจโดยมุงเนนการพัฒนาการให
บริการการใชทรัพย์สินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 

      นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 
 

    ภาคเกษตร 

     ♦  เรงรัดการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรและพัฒนาระบบโลจิสติกส
ทางการเกษตร 

     ♦  สงเสริมอาชีพและขยายโอกาสการท าประมงโดยพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวน ้า 
ประมงชายฝง และประมงน ้าจืด  

     ♦  พัฒนาศักยภาพสินคาปศุสัตวโดยปรับปรุงและอนุรักษพันธุสัตวเศรษฐกิจส าคัญ  

     ♦  ดูแลเสถียรภาพราคาสินคาเกษตรและการตลาดสินคาเกษตร 

      ♦  สงเสริมการเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรโดยสงเสริมการวิจัยและพัฒนามาตรฐานการ
ผลิตและความปลอดภัยดานสินคาเกษตรและอาหารตามมาตรฐานสากลในระดับชุมชน 

     ♦  สรางความมั่นคงดานอาหาร โดยสงเสริมการท าการเกษตรตามแนวพระราชด าริ
ขยายกระบวนการเรียนรูและการพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม โครงการอาหารกลางวัน และธนาคารโคกระบือตาม
แนวพระราชด าริ 

     ♦  เรงรัดการจัดหาแหลงน ้า ใหทั่วถึงและ เพียงพอ รวมทั้งเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
ทรัพยากรน ้าเพ่ือการผลิตทางการเกษตร 

     ♦  คุมครอง และรักษาพ้ืนที่ที่เหมาะสมกับการท าเกษตรกรรมที่ไดมีการพัฒนาโครง
สรางพ้ืนฐานดานชลประทาน 

     ♦  พัฒนาภาคเกษตร ใหมีความเขมแข็ง โดยสรางและพัฒนาคุณภาพเกษตรกร      
รนุใหมใ่ห้มีความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิตและการบริหารองคกรเกษตรกรรูปแบบตาง ๆ 

     ♦  แกไขปญหาหนี้สิน ฟืนฟูอาชีพ และความเปนอยขูองเกษตรกร 
 

    ภาคอุตสาหกรรม 

     ♦  สรางความแข็งแกร ง และความสามารถในการแข งขันในตลาดโลกใหกับ
อุตสาหกรรมไทยดวยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือลดตนทุนและเพ่ิมมูลคา ใหแก่สินคา 

     ♦  ก าหนดมาตรการแกไขปญหาของแตละอุตสาหกรรม และพัฒนาอุตสาหกรรม ที่
มีศักยภาพ ในอนาคต 
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     ♦  รวมมือกับภาคเอกชนในการปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานสินคาใหทัดเทียม
และล ้าหนาในระดับสากล 

     ♦  เรงผลิตบุคลากรดานอาชีวะตามความตองการของตลาดแรงงานอุตสาหกรรม 

     ♦  สรางความเขมแข็งใหแกอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 

     ♦  จัดตั้งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพ่ือสงเสริมการลงทุนดานอุตสาหกรรมที่มีความ
สอดคลองกับศักยภาพของแตละพ้ืนที่ 

     ♦  สงเสริมใหอุตสาหกรรมมีความรับผิดชอบตอสังคม ทั้งในดานคุณภาพและ
มาตรฐานสินคา้และบริการ และมาตรฐานความปลอดภัยในสถานประกอบการและสิ่งแวดลอม 
 

    ภาคการทองเที่ยวและบริการ 

     ♦  ขยายฐานภาคบริการในโครงสร างการผลิตของประเทศ โดยเพ่ิมความ
หลากหลายของธุรกิจบริการ เพ่ิมมูลคา เพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 

     ♦  พัฒนาแหลงทองเที่ยวทั้งของรัฐและเอกชน โดยรักษาและพัฒนาแหลงทองเที่ยว
เดิมที่มีอยูแลว ทั้งแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และแหลงทองเที่ยวที่มนุษย สราง
ขึ้น 

     ♦  พัฒนามาตรฐานบริการดานการทองเที่ยว โดยจัดใหมีมาตรฐานธุรกิจที่เกี่ยวของ
กับการทองเที่ยว 

     ♦  พัฒนาดานการตลาดและประชาสัมพันธการทองเที่ยว โดยสนับสนุนให
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการก าหนดนโยบายและกลยุทธดานการตลาด และก าหนดกลยุทธการประชา
สัมพันธเพ่ือสนับสนุนจุดขายที่มีความโดดเดนของไทยใหเปนศูนยกลางระดับโลก 

     ♦  ปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เก่ียวของกับการทองเที่ยวทั้งหมดใหมีความทันสมัยและ
สนับสนุนซึ่งกันและกัน และเพ่ิมประสิทธิภาพของการบังคับใชกฎหมายทางดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
   

      การตลาด การคา และการลงทุน 

♦  สงเสริมระบบการคาเสรีและเปนธรรม 

♦  ขยายตลาดสินคาและบริการสงออกของไทย 

     ♦  ใชประโยชนจากขอตกลงเขตการคาเสร ี ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีควบคูไป
กับการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรี 

     ♦  ปรับปรุงมาตรการบริหารการน าเขา เพ่ือปองกันการคาที่ไมเปนธรรม 

     ♦  สงเสริมผูประกอบการไทยใหมีการ ขึ้นทะเบียนทรัพยสินทางปญญาให  ถูกตอง 
และปกปองคุมครองสิทธิในทรัพยสินทางปญญาของสินคาและผลิตภัณฑไทยในตางประเทศ   

     ♦  สงเสริมการลงทุนในภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการที่ไทยมีศักยภาพ 
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     ♦  ปรับปรุงประสิทธิภาพและจัดระบบการอ านวยความสะดวกทางการคาและการ
ลงทุนชายแดน 

     ♦  ปรับปรุงและเรงรัดกระบวนการพิจารณาอุทธรณเรื่องภาษี 
 

            นโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และเพิ่มความสามารถในการแข
งขันของประเทศ 

    ♦  ขยายการใหบริการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานที่มีความจ าเปนตอการด ารงชีวิตของ
ประชาชนใหกระจายไปสูภูมิภาคอยางทัว่ถึง 

♦  พัฒนาระบบการคมนาคมขนสง และ โลจิสติกสอยางบูรณาการ 

    ♦ พัฒนาระบบการขนสงตอเนื่องหลายรูปแบบโดยเชื่อมโยงการขนสงทางถนน ทางราง 
ทางน ้า และทางอากาศอยางเปนระบบ 

    ♦  พัฒนา โครงขายระบบรถไฟฟาขนสงมวลชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใหมีความ
สมบูรณและรถไฟชานเมืองใหสามารถเชื่อมตอการเดินทางกับโครงขายระบบรถไฟฟา  ขนสง มวลชนและ
ระบบขนสงสาธารณะอ่ืนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

♦  พัฒนาโครงขายรถไฟทางคูทั่วประเทศ 

    ♦  พัฒนาโครงข ายทางหลวงสายประธาน สายหลัก และโครงข ายทางหลวงพิเศษ         
ระหวางเมือง ใหเชื่อมโยงเมืองหลักในภูมิภาคและเสนทางเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

♦  พัฒนากิจการพาณิชยนาวี และโครงสรางพ้ืนฐานการขนสงทางน ้า 

    ♦  พัฒนาและขยายความสามารถของทาอากาศยานสุวรรณภูมิและทาอากาศยานหลักใน
ภูมิภาค ใหสามารถรองรับปริมาณการจราจรทางอากาศไดอยางเพียงพอในอนาคต 

♦  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวของดานการขนสง 

    ♦  เรงแกไขปญหาผลกระทบดานสิ่งแวดลอมจากการด าเนินโครงการขนาดใหญอยางจริงจัง 

    ♦  พัฒนาระบบขนสงและโลจิสติกสในภูมิภาคและเชื่อมโยงกับโครงขายคมนาคมกับประเทศ
เพ่ือนบาน 
 

     นโยบายพลังงาน 

    ♦  พัฒนาพลังงานใหประเทศไทยสามารถพ่ึงตนเองไดมากขึ้น โดยจัดหาพลังงานใหเพียงพอ 
มีเสถียรภาพ 

    ♦  ด าเนินการใหนโยบายดานพลังงานทดแทนเปนวาระแหงชาติโดยสนับสนุนการผลิต และ
การใชพลังงานทดแทน 

    ♦  ก ากับดูแลราคาพลังงานใหอยู ในระดับที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเปนธรรมตอ  
ประชาชน 
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    ♦  สงเสริมการอนุรักษและประหยัดพลังงานทั้งในภาคครัวเรือน อุตสาหกรรม บริการ และ
ขนสง 

    ♦  สงเสริมการจัดหาและการใชพลังงานที่ใหความส าคัญตอสิ่งแวดลอม ภายใตกระบวนการ
มีสวนรวมของประชาชน 
 

          นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
  

        ♦  พัฒนาโครงขายสื่อสารโทรคมนาคมพ้ืนฐานใหครอบคลุมทั่วประเทศ และสรางโอกาสใน
การเขาถึงบริการสื่อสารอยางเทาเทียมกัน 

    ♦  พัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งในด านซอฟตแวรและ       
ฮารดแวร์ 

 

        นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

    ♦  คุมครองและอนุรักษทรัพยากรปาไมและสัตวปา ทรัพยากรดิน ทรัพยากรน ้า ทรัพยากร
ธรณีทรัพยากรทางทะเลและชายฝง 

    ♦  คุมครองและฟนฟูพ้ืนที่อนุรักษที่มีความส าคัญเชิงระบบนิเวศ เพ่ือการอนุรักษความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

    ♦  จัดใหมีระบบการปองกันรวมทั้งเตือนภัยและบรรเทาความเดือดรอนแกผูประสบภัย
ธรรมชาติ 

    ♦  ควบคุมและลดปริมาณของเสียที่กลายมาเปนมลพิษทั้งในรูปขยะ ขยะอันตราย มลพิษทาง
อากาศ กลิ่น เสียง และน ้าเสีย 

    ♦  พัฒนาองคความรูในการบริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

    ♦  ปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม รวมทั้งสราง
จิตส านึกในการอนุรักษและการใชประโยชน์ 
 

   นโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีการวิจัย และนวัตกรรม 
     

    ♦  สงเสริมและสนับสนุน โครงการวิจัยตามแนวพระราชด าริการวิจัยและพัฒนาทาง              
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัยประยุกต ์

    ♦  เรงรัดผลิตบุคลากรดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี และบุคลากรดานการวิจัยใหสามารถ
ตอบสนองความตองการของภาคการผลิต 

    ♦  ปฏิรูประบบการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยจัดใหมีกองทุนวิจัย รวมภาครัฐและ
เอกชนที่รัฐลงทุน  รอยละ ๕๐ 
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   นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวางประเทศ 

♦  พัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบานในทุกมิติและทุกระดับ 

    ♦  สงเสริมความรวมมือเพ่ือสรางความแข็งแกรงของอาเซียน ในวาระที่ไทยด ารงต าแหนง 
ประธานอาเซียน และบรรลุการจัดตั้งประชาคมอาเซียน ตามกฎบัตรอาเซียน 

    ♦  สงเสริมความรวมมืออยางใกลชิดกับประเทศมุสลิมและองคกรมุสลิมระหวางประเทศ  
เพ่ือสรางความเขาใจที่ถูกตองและสนับสนุนแนวทางการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใตของไทย 

    ♦  กระชับความรวมมือและความเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร กับประเทศที่มีบทบาทส าคัญ
ของโลกและประเทศคูคาของไทยในภูมิภาคตาง ๆ 

    ♦  สงเสริมการมีบทบาทรวมกับประชาคมโลก ในเรื่องการก าหนดบรรทัดฐาน ระหวาง
ประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการคา สินคาเกษตร และกฎระเบียบ ดานทรัพยสินทางปญญา 

    ♦  สนับสนุนการเขารวมในขอตกลงระหวางประเทศท้ังทวิภาค ีและพหุภาคีท่ีเปนประโยชนต
อประเทศ เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลว และปรับปรุงแกไขขอตกลงที่กอใหเกิดผล
กระทบทางลบตอประชาชนและสังคม 

    ♦  สนับสนุนการเข าร วมในขอตกลงระหว างประเทศทั้งทวิภาคี และพหุภาคีที่ เป น          
ประโยชนตอประเทศ เรงรัดการใหสัตยาบันในขอตกลงที่ไดลงนามไวแลวและปรับปรุงแกไขขอตกลงที่กอให
เกิดผลกระทบทางลบตอประชาชนและสังคม 

    ♦  สรางความเชื่อม่ันของตางประเทศตอประเทศไทย และการเขาถึงระดับประชาชน 

    ♦  คุมครองและสงเสริม สิทธิและผลประโยชนของคนไทยแรงงานไทย และภาคธุรกิจเอกชน
ไทยในตางประเทศ และสนับสนุนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนไทยในตางประเทศ 
 

   นโยบายการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผนดิน 

    ♦  สนับสนุนการกระจายอ านาจทางการคลังสูทองถิ่นเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและความ    
เปนอิสระขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพ่ึงพาตนเองไดมากขึ้น 

    ♦  สนับสนุนการด าเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับ
ระบบการท างานใหมีประสิทธิภาพมุงตอบสนองตอความตองการของประชาชน ความรับผิดชอบตอชุมชน และ
มีความโปรงใสมากขึ้น 

    ♦  ปรับบทบาทและภารกิจการบริหารราชการระหวางราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และ   
สวนทองถิ่นใหชัดเจน ไมซ า้ซอน 

    ♦  บูรณาการความเชื่อมโยงของการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคสูทองถิ่น 

    ♦  สนับสนุน ใหมีการบริหารทองถิ่นรูปแบบพิเศษใหสอดรับกับระดับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของพ้ืนที่ โดยสนับสนุนใหทองถิ่นท่ีมีศักยภาพและความพรอมจัดตั้งเปนมหานคร 

    ♦  สรางมาตรฐานดานคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลใหแกขาราชการและเจาหนาที่
ของรัฐพรอมทั้งพัฒนาความโปรงใสในการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐ 
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    ♦  จัดระบบงานใหมีความยืดหยุนคลองตัวรวดเร็วมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบ
ไดและสงเสริมพัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐทุกระดับอยาง     
ตอเนื่อง 

    ♦  ปรับเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน และสิทธิประโยชนของขาราชการและเจาหนาที่ของ
รัฐใหเหมาะสมกบัความสามารถ และประสิทธิภาพของผูปฏิบัติงานในลักษณะที่อาจแตกตางกันตามพ้ืนที่ 
 

   กฎหมายและการยุติธรรม 

    ♦  ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบที่ลาสมัยและเปดชองใหเกิดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบหรือท าใหเกิดประโยชนทับซอน  รวมทั้งออกกฎหมายใหม ๆ  เพ่ือปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 

    ♦  พัฒนากระบวนการยุติธรรมใหมีระบบการอ านวยความยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส
และเปนธรรมตอทุกกลุม 

    ♦  พัฒนากฎหมายใหเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจ สังคมและการคุมครองสิทธิสวนบุคคล
ปรับ ระบบงานและกระบวนการใหประชาชนไดรับความยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพอยางทัว่ถึงและเทาเทียม 

♦  สงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาชนในกระบวนการยุติธรรมใหมากขึ้น 

    ♦  พัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติในการแกไขฟนฟูผูกระท าความผิดที่เปนเด็กหรือเยาวชน
และผใูหญใหมีความหลากหลายและเหมาะสมตอกลุมเปาหมาย 

    ♦  สนับสนุน และพัฒนาต ารวจ ใหมีประสิทธิภาพ มีความโปรงใส และเปนต ารวจมืออาชีพที่
มีเกียรติและศักดิ์ศรีรวมทั้งด าเนินการใหมีการกระจายอ านาจของต ารวจทั้งในสวนที่ไมใชภารกิจหลักและ
กระจายอ านาจการบริหารไปยังสวนภูมิภาค 

    ♦  เปดโอกาส ใหประชาชนเขาถึงขอมูลขาวสารกระบวนการยุติธรรม เพ่ือใหเกิดความ     
โปรงใส สามารถตรวจสอบการใชอ านาจรัฐได้  

    ♦  ส่งเสริมใหประชาชนมีโอกาสไดรับรูและเขาถึงขอมูลขาวสารสาธารณะจากทางราชการ 
และสื่อสาธารณะอ่ืนไดอยางกวางขวาง เปนธรรม และรวดเร็ว 

    ♦  ปรับปรุงกลไกการสื่อสารภาครัฐใหด ารงบทบาทสื่อ เพ่ือประโยชนสาธารณะและสราง
ความสมานฉันทในชาติ 

    ♦  สงเสริมและสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการเผยแพรขาวสารขอมูลที่เปนประโยชน     
ตอสาธารณะ 

    ♦  จัดใหมีกฎหมายวาดวยการคุมครองผูประกอบวิชาชีพสื่อ เพ่ือใหสื่อมีเสรี ปราศจากการ
แทรกแซง และมีความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งยกเลิกและปรับปรุงกฎหมายที่ขัดตอสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน และสื่อมวลชนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
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   วิสัยทัศน์กลุ่มจังหวัด  (จังหวัดอุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  ยโสธร  อ านาจเจริญ) 
 

  “ข้าวหอมมะลิเป็นเลิศ  การท่องเที่ยวและการค้าชายแดนได้มาตรฐานสากล” 
  

 พันธกิจ 
    1.  พัฒนาคุณภาพการผลิตตามมาตรฐาน GAP และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์  เพ่ิมช่องทาง
การตลาดข้าวหอมมะลิคุณภาพ 
    2.  ฟ้ืนฟูและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและพัฒนาทักษะบุคลากร ส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดให้ได้มาตรฐาน 
  3.  เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการและเครือข่ายพันธมิตร
ธุรกิจ  การค้าชายแดน ทั้งด้านบริหารจัดการและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
        

  วิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

    “ข้าวหอมมะลิคุณภาพดีสู่ตลาดโลก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เส้นทางการค้า  สู่สากล” 
 

   พันธกิจของจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

    1.  ส่งเสริมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดีมีมูลค่าเพ่ิม 
    2.  พัฒนาการเกษตรทางเลือกและสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทาง ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
    3.  สร้างฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในด้านสังคม  การศึกษา  สาธารณสุข  
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
  4.  พัฒนาการมีส่วนร่วมทางการศึกษา 
    5.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็ง  ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  6.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า 
    7.  สร้างความมั่นคง  ปลอดภัย  ด้านทรัพยากรธรรมชิต  สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
    8.  การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทางการค้า  การท่องเที่ยว 
  9.  การสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน/OTOP  และเสริมสร้างขีดความสามารถ
ให้ผู้ประกอบการ 
    10.  การยกระดับทักษะบุคลากร  แรงงาน  สร้างสภาพแวดล้อที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ
อย่างเป็นธรรม 
    11.  การเสริมสร้างพันธมิตร  เชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค และธุรกิจการค้าชายแดนเพ่ือเข้า
สู่การเป็นประชาคมอาเซียน 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ 
  

    1.  พัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิและสินค้าเกษตรปลอดภัย 
    2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการชุมชนด้าน
เศรษฐกิจ  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพดีและพ่ึงตนเองด้านสุขภาพตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    4.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู  และบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อมท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอต่อการรักษาความสมดุลเหมาะสมและมีความยั่งยืน 
   กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด
อ านาจเจริญ   
  

    วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 

     “อ านาจเจริญเมืองน่าอยู่  อู่ข้าวหอมมะลิล้ าค่า  เน้นการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

  พันธกิจ 
 

      1.  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเป็นระบบทั่วถึงและ
ต่อเนื่อง 
   2.  พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด   
     3.  พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   4.  พัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง  รองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน 
   5.  พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
   6.  ส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก  “ธรรมาภิบาล” 
   7.  ส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   8.  ส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 
   9.  ส่งเสริมการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   10.  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
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      จุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน 
 

     1.  เพ่ือให้ทรัพยากรมนุษย์ได้รับการเพิ่มพูนความรู้  ทักษะและทัศนคติในการ
ด ารงชีวิต 
     2.  พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและปลอดยาเสพติด 
     3.  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
   4.  เพื่อพัฒนาสาธารณูปโภคพ้ืนฐานอย่างเป็นระบบทั่วถึง  รองรับประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
   5.  เพื่อพัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
   6. เพ่ือส่งเสริมการบริหารงานตามหลัก  “ธรรมาภิบาล” 
   7.  เพื่อส่งเสริมการน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   8.  เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์และพัฒนาการผลิตข้าวหอมมะลิพันธุ์ดี 
   9.  เพื่อส่งเสริมการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม  สนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   10.  สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์   
 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1.  พัฒนาสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่  1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
2.  รักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.  การขจัดปัญหาความยากจน  ดูแลผู้ด้อยโอกาสและคนพิการ 
4.  ส่งเสริมหลักประกันสุขภาพ 
5.  พัฒนาแหล่งการค้าตามแนวชายแดน 
6.  ปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติด 
7.  เป็นเมืองสวัสดิการถ้วนหน้า 
8.  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
9.  ปลูกฝังอุดมการณ์แห่งการรู้รักษ์สามัคคี 
10.  สร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนในสิ่งไม่พึงประสงค์ 

2.  การศึกษาประเพณี  วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.  พัฒนาด้านการศึกษา  กีฬา  ศาสนา  ขนบธรรมเนียมประเพณี  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.  พัฒนาให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้  
3.  สนับสนุนเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาและกีฬา 
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3.  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.  น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในระดับครอบครัวและ
ชุมชน 
2.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ 
3.  ส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพและข้าวหอมมะลิอินทรีย์  มี
ศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนที่ได้มาตรฐาน 
4.  พัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล 
5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรเพ่ือการจ าหน่าย
และประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนดูแลพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติและผู้ใช้น้ า 

4.  ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1.  ส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนเพื่อสร้างเครือข่ายด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2.  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสม 
3.  ส่งเสริมการปลูก  ฟ้ืนฟูอนุรักษ์ปุาไม้ธรรมชาติ 
4.  ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วม 
5.  ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
6.  ส่งเสริมสนับสนุนให้ใช้พลังงานทางเลือก 

5.  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 1.  ส่งเสริมสนับสนุนปลูกฝังเด็กและเยาวชนให้มีจิตส านึกคุณธรรม
และจริยธรรม 
2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีทุกเครือข่ายสู่เมืองธรรมเกษตร  
ตามแนวทางของธรรมนูญประชาชน  “ฅนอ านาจ” 
3.  ยึดหลัก  “ธรรมาภิบาล”  บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา 
 

   1.  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ 
 

     เทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง  มีพืชเศรษฐกิจ คือข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี ซึ่งเป็นที่
ต้องการของตลาดมาก  สามารถสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่และเป็นสินค้าส่งออก  เกษตรกรมีความรู้ ทักษะ
ในการประกอบอาชีพท านาและมีการใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยการท าปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้ใน
ครัวเรือนที่ช่วยลดต้นทุนการผลิต และรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่ายโดยท าในช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยวเป็น
การลดปัญหาการว่างงานได้ในระดับหนึ่ง  แต่ในด้านจุดอ่อน แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่มาก ไม่มีระบบ
ชลประทาน เกษตรกรอาศัยน้ าตามแหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก  อาชีพหลัก คือ  ท านา จึงท านาได้ ปีละ 1 ครั้ง 
ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้เพียงพอท าให้ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้งไม่เพียงพอส าหรับท าการเกษตรและไม่
สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืนได้ ส่วนมากจะปลูกพืชผักสวนครัวไว้บริโภคในครัวเรือน แต่ก็ไม่เพียงพอ
ประชาชนยังต้องจับจ่ายซื้อผักบริโภคท าให้มีรายจ่ายเพิ่มมากข้ึน รายจ่ายจากบัญชีครัวเรือนพบว่า ประชาชนมี
รายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคมาก และพิจารณาในรายละเอียดค่าอาหารจะเห็นว่าเป็นค่าใช้จ่าย
เพ่ือซื้ออาหารที่จ าเป็น (เช่น เนื้อสัตว์ ไข่ ผัก ฯลฯ)  และมีรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิตที่สูง นอกจากนี้ยังพบว่า  
ประชาชนมีหนี้สินมาก ทั้งหนี้สินที่เกิดจากต้นทุนการผลิต และหนี้สินเพื่อใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคที่สามารถ
กู้ยืมได้ในระบบ ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสิ่ งที่ ฟุุมเฟือย ไม่มีความจ าเป็น เช่น ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง         
ค่าบันเทิง  หวย  การพนัน  อยู่ในระดับที่สูงเกินไป  นอกจากนี้กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสนับจากรัฐมีมาก 
แต่ไม่มีความเข้มแข็ง ขาดการบริหารจัดการกลุ่มที่ดี ไม่สามารถพ่ึงตนเองได้จึงยุบหรือยกเลิกกิจกรรมไป 
การค้าการลงทุนในชุมชนมีน้อยเนื่องจากประชาชนให้ความสนใจลงทุนน้อย  ด้านโอกาส  รัฐบาลมีนโยบาย
สนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน ผลิตภัณฑ์ชุมชน ผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดสารพิษเป็นที่ต้องการของตลาด กลุ่ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและจังหวัดอ านาจเจริญ มีนโยบายส่งเสริมการผลิตข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี ส่งเสริมการท่องเที่ยว การพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในชุมชน ส่วนในด้านอุปสรรค พบว่า ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ราคาผลผลิตทาง
การเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับกลไกตลาดกลาง 
 

    เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาเศรษฐกิจของเทศบาล
ต าบลพนาแล้ว  เห็นว่าศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ถ้ามีการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัยน่าจะได้ผล โดยเฉพาะ
การผลิตข้าวหอมมะลิอย่างมีคุณภาพโดยส่งเสริมให้ประชาชนท าการเกษตรแบบเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นเพ่ือ
เป็นทางเลือกด้านการตลาด และลดต้นทุนการผลิต และจัดให้มีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรที่เพียงพอ 
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2.  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านสังคม 
 

  ในด้านจุดแข็ง เมื่อพิจารณาด้านการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนมี
สถาบันการศึกษาที่อยู่ในเขตเทศบาลต าบลพนาทั้งระดับก่อนวัยเรียน จ านวน 2  แห่ง  คือ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลพนาและโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา (เทศบาล 2),  ระดับประถมศึกษา จ านวน 2 แห่ง  
คือ  โรงเรียนอนุบาลพนา (อุดมวิทยากร) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ (สพป.)  
และโรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) สังกัด เทศบาลต าบลพนา, ระดับมัธยมศึกษา จ านวน 1 แห่ง คือ  
โรงเรียนเทศบาลพนา (สามัคคีวิทยา) สังกัด เทศบาลต าบลพนา (ขยายโอกาสทางการศึกษา), ศูนย์การศึกษา
นอกโรงเรียน จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอพนา และ   
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.)  จ านวน 1 แห่ง คือ ศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-เทศบาล
ต าบลพนา  ซึ่งเป็นโอกาสให้กับเด็กนักเรียน  นักศึกษา  เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เลือกเรียนในสถาบัน
ต่าง ๆ  ที่อยู่ใกล้กับบ้านตนเอง  พิจารณาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้  ยังเป็น
สังคมก่ึงชนบทที่เอ้ืออาทรต่อกัน ด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  มีวัฒนธรรม ประเพณี  
วิถีชีวิตและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสืบทอดต่อกันมาช้านาน นับถือศาสนาพุทธและมีพระเหลาเทพนิมิตที่ประชาชน
เลื่อมใส  ศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และมีพุทธลักษณะที่งดงาม มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้มาก ประชาชนมีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดสวัสดิการในชุมชนมีสมาชิกจ านวนมาก  สามารถให้บริการและลด
ภาระของทางราชการได้ในระดับหนึ่ง  ในด้านจุดอ่อน  พิจารณาในด้านครอบครัวยังมีปัญหาขาดความอบอุ่น 
เนื่องจากตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร  มีการอพยพแรงงานไปท างานต่างถ่ินจากปัญหาเศรษฐกิจ ท าให้ทิ้งบุตรหลาน
ให้ผู้สูงอายุดูแล สถานพยาบาลระดับจังหวัดไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่จึงท าให้ประชาชนไปใช้บริการไกลและไม่ได้
รับบริการที่ดีพอ เนื่องจากมีผู้มาใช้บริการเป็นจ านวนมาก  ในด้านโอกาส ภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เอกชนและประชาชนมีความเป็นเอกภาพในการพัฒนาท้องถิ่น ภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เน้นการพัฒนาสังคม  ในด้านอุปสรรค  กระแสวัฒนธรรม
ต่างประเทศท าให้วิถีชีวิตชุมชนเปลี่ยนไปและฟุุมเฟือยจากวัตถุนิยม   
 

เมื่อวิเคราะห์ลักษณะจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคการพัฒนาเทศบาลต าบลพนาแล้ ว 
เห็นว่าศักยภาพด้านสังคมของเทศบาลมีโครงสร้างการศึกษาดี ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์
ที่ควบคุมได้ เพ่ือให้เป็นสังคมที่น่าอยู่จะต้องเร่งรัดพัฒนาคนให้มีคุณภาพเพ่ือไม่ให้ลุ่มหลงกับกระแสโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศที่หลั่งไหลเข้ามา ปลูกฝังค่านิยมในการสร้างครอบครัวที่อบอุ่น 
สร้างชุมชนให้เข้มแข็ง  ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววัดพระเหลาเทพนิมิตให้เป็นที่รู้จักมากข้ึน 
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3.  การวิเคราะห์ศักยภาพด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง  เห็นว่า  มีปุาไม้
เบญจพรรณขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่ปุาสงวน  (วนอุทยานดอนเจ้าปูุ)  ที่อุดมสมบูรณ์และมีสัตว์ปุา (ลิงแสม) 
อาศัยอยู่จ านวนมากสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม ส าหรับสิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศและ
เสียงในเขตชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ส่งผลกระทบ และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประชาชนให้ความสนใจและ
ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยน้ าหมักชีวภาพที่ช่วยลดปริมาณขยะใน
ชุมชน ในด้านจุดอ่อน แหล่งน้ าตามธรรมชาติในพื้นที่มีน้อยและมีสภาพตื้นเขิน รับน้ าและเก็บกักน้ าได้ปริมาณ
น้อย เทศบาลไม่มีสถานที่ก าจัดขยะของตนเองอาศัยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนท าให้เสียค่าใช้จ่ายมาก ใน
ด้านโอกาส กระแสสังคมเร่งรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน รัฐบาลสนับสนุนการปลูกพืช/พลังงานทดแทน ในด้าน
อุปสรรค ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติปกติ 
 

  เมื่ อ วิ เคราะห์จุ ดแข็ ง  จุ ด อ่ อน  โอกาส และ อุปสรรคแล้ ว เห็ นว่ า  ศั กยภาพด้ าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของเทศบาลต าบลพนา มีปุาไม้เบญพรรณที่อุดมสมบูรณ์อยู่พอสมควร แต่
ก็ควรอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูให้อุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นด้วยการปลูกทดแทนส่งเสริมและพัฒนา  วนอุทยานดอนเจ้าปูุให้
สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชม ควรพัฒนาแหล่งน้ าตามธรรมชาติให้สามารถเก็บกักน้ าให้ได้ปริมาณ
มากและเพียงพอเพ่ือใช้ในการเกษตรและช่วยบรรเทาการขาดแคลนน้ าในฤดูแล้งการรณรงค์ลดปริมาณขยะใน
ชุมชนควรด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน 
 

   4.  การวิเคราะห์ด้านการบริหารจัดการ 
 

  การบริหารจัดการเทศบาลต าบลพนาในด้านจุดแข็ง พบว่า ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็น
ผู้น าที่ดี มีศักยภาพสูง ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง มีการปรับกระบวนการในการบริหารจัดการ
ให้มีความทันสมัย  บุคลากรน้อยลงเนื่องจากโอน (ย้าย) กลับภูมิล าเนาตนเอง, เพ่ือก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่
การงาน แต่อย่างไรก็ดีมีการบริหารจัดการไหลเวียนในระดับ/ต าแหน่ง ที่สามารถปฏิบัติหน้าที่แทนต าแหน่งที่
ว่าง  ประกอบกับพนักงานได้รับความรู้จากการเข้าร่วมประชุม/ อบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
เห็นความส าคัญของกลุ่มเครือข่ายองค์กรชุมชน การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับดี  เครื่องมือและ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติบางอย่างช ารุดเนื่องจากมีอายุการใช้งานนานแล้ว ในด้านจุดอ่อน มีงบประมาณน้อยแต่มี
ภาระค่าใช้จ่ายมากหรือโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการมาก การด าเนินงานต่างๆ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  
ท าให้เกิดการปรับเปลี่ยนหรือยกเลิกการด าเนินงาน ในด้านโอกาส นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนต่อการบริหาร
ราชการในการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติและให้ความส าคัญกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในด้านอุปสรรค เห็นว่า การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามแผน
ที่ก าหนดไว้ท าให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินจัดสรรเพ่ือมาพัฒนาท้องถิ่นน้อย   และปัญหาทางการ
เมืองที่ยังไม่สงบ 
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การวิเคราะห์ศักยภาพรวม 
 

   จากการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการ
บริหารจัดการของเทศบาลต าบลพนา สามารถสรุป จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคในภาพรวมได้ ดังนี้ 
 

การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 

 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

1.  การบริหารจัดการ 
    1.1  การบริหารงาน 
            -  ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และความเป็นผู้น าที่
ดี มีศักยภาพสูง 
            -  มีการปรับกระบวนการในการบริหาร
จัดการให้มีความทันสมัย มีสภาพคล่องตัวมากขึ้น 
    1.2  บุคลากร 
            - บุคลากรมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถของตนเองอย่างต่อเนื่อง 
    1.3  วัสดุ อุปกรณ์ 
            - มีเครื่องมือ อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่
เพียงพอ 
    1.4  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
            - การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับดี 
 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - มีพืชเศรษฐกิจ คือ ข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี 
     - เกษตรกรมีความรู้ ทักษะในการประกอบอาชีพ
ท านา 
     - มีการใช้เกษตรอินทรีย์ด้วยการท าปุ๋ยน้ าหมัก
ชีวภาพ และปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในครัวเรือนที่ช่วยลดต้นทุน
การผลิต และรวมกลุ่มกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์จ าหน่าย 
 
 
 
 

   
    1.1  การบริหารงาน 
            - มีงบประมาณน้อยแต่มีภาระค่าใช้จ่าย
มากหรือโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการมาก  
 
 
    1.2  บุคลากร 
            - บุคลากรในสังกัดลดลง 
 
    1.3  วัสดุ อุปกรณ์ 
            -  วัสดุ ครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานมีอายุ
การใช้งานนาน 
      1.4  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน                    
           -ไม่มี- 
 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรมีไม่มาก  
     - ไม่มีระบบชลประทาน เกษตรกรอาศัยน้ าตาม
แหล่งน้ าธรรมชาติเป็นหลัก ไม่สามารถเก็บกักน้ าได้
เพียงพอ 
     - ขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง 
     - ประชาชนมีรายจ่ายที่เป็นค่าใช้จ่ายในการ
อุปโภคบริโภคมาก และมีรายจ่ายด้านต้นทุนการผลิต
ที่สูง  
     - ประชาชนมีหนี้สิน 
     - ประชาชนมีค่าใช้จ่ายที่เป็นสิ่งฟุุมเฟือย ไม่มี
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
 
 
 
 
 
3.  ด้านสังคม 
     - มีสถาบันการศึกษาระดับประถมศึกษา              
2  แห่ง     
     - มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1  แห่ง มีผู้เข้าเรียนตาม
เกณฑ์  
     - มีศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยในเขตพ้ืนที่  1  แห่ง  
    - มีโรงเรียนอนุบาลสาธิตเทศบาลพนา             
(เทศบาล 2)  1 แห่ง 
    - มีศูนย์การเรียนวิทยาลัยเทคนิคหัวตะพาน-
เทศบาลพนา  1  แห่ง       
- เทศบาลต าบลพนารับถ่ายโอนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา ขยายโอกาสทางการศึกษาถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้น สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
เต็มที่ 
     - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอยู่ในเกณฑ์
ที่ควบคุมได้ 

ความจ าเป็น เช่น ค่าบุหรี่ เหล้า ยาดอง ค่าบันเทิง 
หวย การพนัน  
     - กลุ่มอาชีพที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนจากรัฐ
มีมาก แต่ไม่มีความเข้มแขง็และยั่งยืน 
     - การค้าการลงทุนในชุมชนมีน้อย 
3.  ด้านสังคม 
     - มีปัญหาขาดความอบอุ่นในครอบครัว ทิ้งบุตร
หลานให้ผู้สูงอายุดูแล 
     - มีการอพยพแรงงานไปท างานต่างถิ่นจาก
ปัญหาเศรษฐกิจ  
     - สถานพยาบาลไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพ้ืนที่ท าให้
ประชาชนไปใช้บริการไกล และไม่ได้รับบริการ            
ที่ดีพอ  
     - มีโรงเรียนระดับประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่         
1 แห่ง ไม่ได้โอนมาสังกัดเทศบาลท าให้การบริหาร
จัดการด้านการศึกษาท าได้ไม่เต็มที่ 

     - เป็นสังคมกึ่งชนบทที่เอ้ืออาทรต่อกัน  
     - ประชาชนส่วนใหญ่มีสุขภาพดี  
     - มีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และ                 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สืบทอดต่อกันมาช้านาน  
     - มีพระเหลาเทพนิมิตที่ประชาชนเลื่อมใส 
ศรัทธาเป็นทีย่ึดเหนี่ยวจิตใจ และมีพุทธลักษณะ ที่
งดงาม มีชื่อเสียงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มาก  
     - มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือจัดสวัสดิการในชุมชนมี
สมาชิกจ านวนมาก 
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จุดแข็ง จุดอ่อน 
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - มีปุาไม้เบญจพรรณขนาดใหญ่ซึ่งเป็นเขตพ้ืนที่
ปุาสงวน(วนอุทยานดอนเจ้าปูุ)ท่ีอุดมสมบูรณ์ 
     - มีสัตว์ปุา (ลิงแสม) อาศัยอยู่จ านวนมาก 
     - สิ่งแวดล้อมในด้านมลพิษทางอากาศและเสียง
ในเขตชุมชนอยู่ในเกณฑ์ดีไม่ส่งผลกระทบ และเป็น
อันตรายต่อสุขภาพ  
     - ประชาชนให้ความสนใจและด าเนินการก าจัด
ขยะมูลฝอยในครัวเรือนด้วยการท าปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ย
น้ าหมักชีวภาพที่ช่วยลดปริมาณขยะในชุมชน 

4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - แหล่งน้ าตามธรรมชาติในพื้นที่มีน้อยและมี
สภาพตื้นเขิน 
     - ไม่มีสถานที่ก าจัดขยะ 

 
การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 

โอกาส อุปสรรค 
1.  การบริหารจัดการ 
     - นโยบายรัฐบาลมีความชัดเจนต่อการบริหาร
ราชการในการพัฒนาท้องถิ่น 
     - มีกฎหมาย ระเบียบที่ก าหนดแนวทางปฏิบัติ
และให้ความส าคัญกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน  
     - กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 
มุ่งเน้นการสร้างงานและรายได้จากการท่องเที่ยว    
     - นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน  
     - ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้  
3.  ด้านสังคม 
     - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความเป็นเอกภาพ
ในการพัฒนาท้องถิ่น  
     - ภาคประชาชนให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ท้องถิ่น  

1.  การบริหารจัดการ 
     - การจัดสรรรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้  และ
สถานการณ์ทางการเมืองยังไม่สงบ 
2.  ด้านเศรษฐกิจ 
     - ในเขตพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง  
     - ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับกลไกตลาดกลาง 
 
 
 
3.  ด้านสังคม 
     - กระแสวัฒนธรรมต่างประเทศท าให้วิถีชีวิต
ชุมชนเปลี่ยนไปและฟุุมเฟือย ค่านิยมในด้านวัตถุ 
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โอกาส อุปสรรค 
     - มีหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานที่เน้นการ
พัฒนาสังคม     
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - การพัฒนาแหล่งน้ า 
     - ระบบบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาน้ าท่วมและ
การขาดแคลนน้ า 
 

 
 
4.  ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     - ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไม่เป็นไปตามธรรมชาติ
ปกติ 

  
 


