๑๑

สวนที่ ๓
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิน่
๑. ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค
๑.๑ ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
วิสัยทัศน
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”
ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ๖ ยุทธศาสตร ประกอบดวย
๑. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง
(๑) เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
(๒) ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง ขจัดคอรรปั ชั่น สรางความ
เชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคง
ชายแดนและชายฝงทะเล
(๔) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธกับประเทศมหาอํานาจ เพื่อปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม
(๕) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกาลังปองกันประเทศ การรักษาความสงบเรียบรอย
ภายในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพือ่ นบานและมิตรประเทศ
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
(๗) การปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น
๒. ยุทธศาสตรดานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
(๑) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ สงเสริมการคา การลงทุน พัฒนาสูชาติการคา
(๒) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ เสริมสรางฐานการผลิตเขมแข็งยัง่ ยืน และสงเสริมเกษตรกรราย
ยอยสูเกษตรยั่งยืนเปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
(๓) การพัฒนาผูป ระกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงานและพัฒนา SMEs สูสากล
(๔) การพัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบเมือง
ศูนยกลางความเจริญ
(๕) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ดานการขนสง ความมั่นคงและพลังงาน ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการวิจัยและพัฒนา

๑๒
(๖) การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานาประเทศ
สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
๓. ยุทธศาสตรดานดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน
(๑) พัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต
(๒) การยกระดับการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียมและทั่วถึง
(๓) ปลูกฝงระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมที่พึงประสงค
(๔) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี
(๕) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย
๔. ยุทธศาสตรดานดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม
(๑) สรางความมั่นคงและการลดความเหลือ่ มลาทางเศรษฐกิจและสังคม
(๒) พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ
(๓) มีสภาพแวดลอมและนวัตกรรมทีเ่ อื้อตอการดารงชีวิตในสังคมสูงวัย
(๔) สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน
(๕) พัฒนาการสือ่ สารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา
๕. ยุทธศาสตรดานดานการสรางการเติบโตบน คุณภาพชีวิตทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๑) จัดระบบอนุรกั ษ ฟนฟูและปองกันการทาลายทรัพยากรธรรมชาติ
(๒) วางระบบบริหารจัดการนาใหมีประสิทธิภาพทั้ง ๒๕ ลุมนา เนนการปรับระบบการบริหารจัดการ
อุทกภัยอยางบูรณาการ
(๓) การพัฒนาและใชพลังงานที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๔) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
(๕) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
(๖) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดลอม
๖. ยุทธศาสตรดานดานการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(๑) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดที่เหมาะสม
(๒) การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
(๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
(๔) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ
(๖) ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล
(๗) พัฒนาระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ
(๘) ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของภาครัฐ
๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
วิสัยทัศน

๑๓
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบดวย ๑๐ ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
 สงเสริมใหเด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมทีเ่ หมาะสม
 พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหคิดสรางสรรค ทักษะการทางานและการใชชีวติ ที่พรอมเขาสูตลาดงาน
 ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาคสวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ
 ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง
ยุทธศาสตรที่ ๒ การสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมลำในสังคม
 เพิ่มโอกาสใหกับกลุม ประชากรรอยละ ๔๐ ที่มีรายไดต่ําสุดใหเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ
- การเขาถึงการศึกษา
- ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
- จัดบริการดานสุขภาพ
- เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผูส ูงอายุ
- มีที่ดินทากินของตนเอง
 กระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและ
ทั่วถึง
 การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สรางและพัฒนาผูนาชุมชน
- ชุมชนมีสวนรวมในการจัดสวัสดิการ
- สงเสริมใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู บริการ และจัดการทรัพยากร
ยุทธศาสตรที่ ๓ การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
 ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูร ะบบมาตรฐาน
 ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมทีม่ ีศักยภาพปจจุบันเพื่อยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูง
 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
 เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
 ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อสงเสริมการคาทีเ่ ปนธรรมและอานวยความสะดวกการคา
การลงทุน
 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุน
การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ลดตนทุนในการใหบริการ
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
 ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม

๑๔
 พัฒนามาตรการและกลไกเพือ่ สนับสนุนการลดกาซเรือนกระจกในทุกภาคสวน
ยุทธศาสตรที่ ๕ การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สูความมั่งคั่ง และยั่งยืน
 ประเทศไทยมีความสัมพันธและความรวมมือดานความมั่นคงในกลุมประเทศนานาประเทศ
 ปกปองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย
 สังคมมีความสมานฉันท
 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใตมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
 ประเทศไทยมีความพรอมตอการรับมือภัยคุกคามทางทหาร
 อันดับความเสี่ยงจากการกอการรายต่ํากวาอันดับที่ ๒๐ ของโลก
 อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีดานไซเบอรในต่ํากวาอันดับที่ ๑๐ ของโลก
ยุทธศาสตรที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย
 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ คุณภาพบุคลากรภาครัฐ
 ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ สรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ
 ปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 ปฏิรูปกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม

๑๕
ยุทธศาสตรที่ ๗ การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานคมนาคมขนสง พัฒนาขนสงทางราง ขนสงสาธารณะ โครงขายถนน ขนสง
ทาง อากาศ ขนสงทางน้ํา
 การพัฒนาระบบโลจิสติกส พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการโลจิสติกส การอานวยความสะดวกทาง
การคา
 การพัฒนาดานพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน การใชพลังงานทดแทน สงเสริมไทยเปน
ศูนยกลางพลังงาน
 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจทิ ัล สงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจทิ ัลทางธุรกิจ สรางความมั่นคงปลอดภัยทางไซ
เบอร
ยุทธศาสตรที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
 สงเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ไทย
มีศักยภาพ พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย เสริมสรางระบบการบริหารจัดการทรัพยสินทาง
ปญญา
 พัฒนาใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดานการออกแบบและการ
จัดการธุรกิจ
 พัฒนาสภาวะแวดลอมของวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ทั้งดานบุคลากร โครงสรางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และการบริหารจัดการ
ยุทธศาสตรที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ
 พัฒนาสภาพแวดลอมเมืองศูนยกลางของจังหวัด ใหเปนเมืองนาอยู เอื้อตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และสังคม
 พัฒนาฟนฟูพื้นที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออก เปนฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยาย
ตัวอยางมีสมดุล
 พัฒนาพื้นทีเ่ ศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดน เปนประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพือ่ นบาน
ยุทธศาสตรที่ ๑๐ ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา
 สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน
 การสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ
 การสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ
THAILAND ๔.๐
ไทยแลนด ๔.๐ เปนวิสัยทัศนเ ชิง นโยบายการพัฒ นาเศรษฐกิจ ของประเทศไทย หรือโมเดลพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐบาล ภายใตการนําของพลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหนาคณะรักษาความ
สงบแหงชาติ (คสช.) ที่เขามาบริหารประเทศบนวิสัยทัศนที่วา “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ที่มีภารกิจสําคัญในการ

๑๖
ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศดานตางๆ เพื่อปรับแก จัดระบบ ปรับทิศทาง และสรางหนทางพัฒนาประเทศใหเจริญ
สามารถรับมือกับโอกาสและภัยคุกคามแบบใหมๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วรุนแรงในศตวรรษที่ ๒๑ ได
“ประเทศไทย ๔.๐” เปนความมุงมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ ไปสู
“Value-Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการ
ผลิตสินคา “โภคภัณฑ” ไปสูสินคาเชิง “นวัตกรรม” เปลี่ยนจากการขับเคลือ่ นประเทศดวยภาคอุตสาหกรรมไปสู
การขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคาไปสู
การเนนภาคบริการมากขึ้น
ดังนั้น “ประเทศไทย ๔.๐” จึงควรมีการเปลี่ยนวิธีการทําที่มีลักษณะสําคัญ คือ เปลี่ยนจากการเกษตร
แบบดั่งเดิมในปจจุบัน ไปสูการเกษตรสมัยใหม ที่เนนการบริหารจัดการและเทคโนโลยี (Smart Farming) โดย
เกษตรกรตองร่ํารวยขึ้น และเปนเกษตรกรแบบเปนผูนําประกอบการ (Entrepreneur) เปลี่ยนจาก Traditional
SMEs หรือ SMEs ที่มีอยูและรัฐตองใหความชวยเหลืออยูตลอดเวลา ไปสูการเปน Smart Enterprises และ
Startups บริษัทเกิดใหมที่มีศักยภาพสูงเปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสรางมูลคาคอนขางต่ํา ไปสู
High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ําไปสูแรงงานที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง
ไทยแลนด ๔.๐ จะพัฒนาเรื่องใดบาง
1. กลุมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เชน สรางเสนทางธุรกิจใหม ดานเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีอาหาร เปนตน
2. กลุมสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย เชน พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ การแพทย
สปา เปนตน
3. กลุมเครื่องมือ อุปกรณอจั ฉริยะ หุนยนต และระบบเครือ่ งกลที่ใชระบบอิเล็กทรอนิกสควบคุม เชน
เทคโนโลยีหุนยนต เปนตน
4. กลุมดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอรเน็ตที่เชื่อมตอและบังคับอุปกรณตา งๆ ปญญาประดิษฐและ
เทคโนโลยีสมองฝงตัว เชน เทคโนโลยีดานการเงิน อุปกรณเชื่อมตอออนไลนโดยไมตองใชคน
เทคโนโลยีการศึกษา อีมารเก็ตเพลส อีคอมเมิรซ เปนตน
5. กลุมอุตสาหกรรมสรางสรรค วัฒนธรรม และบริการทีม่ ีมลู คาสูง เชนเทคโนโลยีการออกแบบ ธุรกิจ
ไลฟสไตล เทคโนโลยีการทองเที่ยว การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ เปนตน
ไทยแลนด ๔.๐ จะพัฒนาอยางไร
การพัฒนาประเทศภายใตโมเดล “ประเทศไทย ๔.๐” จะสําเร็จ ใชแนวทาง “สานพลังประชารัฐ” เปน
ตัวการขับเคลื่อน โดยมุงเนนการมีสวนรวมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร ภาคประชาชน ภาค
สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตางๆ รวมกันระดมความคิด ผนึกกําลังกันขับเคลื่อนผาน
โครงการ บันทึกความรวมมือ กิจกรรมหรืองานวิจัยตางๆ โดยการดําเนินงานของ “ประชารัฐ” กลุมตางๆ อัน
ไดแก
กลุมที่ ๑ การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑการปรับแกกฎหมายและกลไกภาครัฐพัฒนาคลัสเตอร
ภาคอุตสาหกรรมแหงอนาคต และการดึงดูดการลงทุนและการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน

๑๗
กลุมที่ ๒ การพัฒนาการเกษตรสมัยใหมและการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ
กลุมที่ ๓ การสงเสริมการทองเที่ยวและไมล การสรางรายได และการกระตุนการใชจายภาครัฐ
กลุมที่ ๔ การศึกษาพื้นฐานและพัฒนาผูนํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทัง้ การยกระดับคุณภาพวิชาชีพ
กลุมที่ ๕ การสงเสริมการสงออกและการลงทุนในตางประเทศ รวมทั้งการสงเสริมกลุม SME และ
ผูประกอบการใหม (Start Up)
๑.๓ แผนยุทธศาสตรกลุมจังหวัด “รอยแกนสารสินธุ” (รอยเอ็ด/ขอนแกน/มหาสารคาม/กาฬสินธุ)
วิสัยทัศนกลุมจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง
“ศูนยกลางอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร เชื่อมโยงการบริการ การทองเที่ยว และโลจิสติกสสูอนุ
ภูมิภาคลุมน้ําโขง”

๑๘
ประเด็นยุทธศาสตร “รอยแกนสารสินธุ”
๑. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและอุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตรที่เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
๒. การพัฒนาขีดความสามารถทางการแขงขันดานการคา การบริการและโลจิสติกส
๓. การเพิม่ ศักยภาพการทองเที่ยวอยางครบวงจร
ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔
วิสัยทัศน
“เปนจังหวัดที่มีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม บนพืน้ ฐานแหลงผลิตและสรางมูลคาเพิม่ ขาวหอม
มะลิคุณภาพสูง เอื้อตอการลงทุนของภาคเอกชน และเปนเมืองนาเที่ยว นาอยู”
พันธกิจ
๒.๑ สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวหอมมะลิเพือ่ สรางมูลคาเพิ่มดวยนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการ
บริหารทรัพยากรและสินคาการเกษตรใหเปนเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และเปน
แหลงผลิตอาหารปลอดภัย
๒.๒ พัฒนาใหจังหวัดเปนศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุน เชื่องโยงการบริการ สินคา
ผลิตภัณฑชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรม คานิยม และประเพณีทดี่ ีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมสมัยใหมไดอยางกลมกลืน
๒.๓ พัฒนาคนใหมีคุณภาพ สรางโอกาส สรางอาชีพ รายไดใหภาคประชาสังคม และสงเสริมใหมีการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยกระดับคุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เพื่อสราง
ภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
เปาประสงครวม
๓.๑ ผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) เติมโตเพิม่ ขึ้นรอยละ ๕ ตอป
๓.๒ ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามเกณฑมาตรฐาน
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิและสินคาการเกษตร สูมาตรฐานเกษตร
อินทรีย และอาหารปลอดภัย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา การผลิต และการลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีคุณภาพและยั่งยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : รักษาความมั่นคงภายในและการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงคประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ ตัวชี้วัด คาเปาหมาย
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ : เพิ่มศักยภาพการผลิตขาวหอมมะลิและสินคาการเกษตร สูมาตรฐานเกษตร
อินทรีย และอาหารปลอดภัย
เปาประสงค

๑๙
๑. เพื่อสรางมูลคาเพิ่มขาวหอมมะลิและสินคาเกษตร
๒. เพิ่มมูลคาผลิตภัณฑมวลรวมภาคการเกษตรของจังหวัดเติมโตเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
๑. ผลผลิตขาวหอมมะลิเฉลีย่ ตอไรเพิ่มขึ้น (๑๐ กิโลกรัมตอป)
๒. รอยละของจํานวนแปลงฟารมเปาหมายทีป่ ลูกขาวหอมมะลิและสินคาเกษตรไดรบั มาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย/เกษตรอินทรีย (รอยละ ๘๐)
๓. มูลคาการจําหนวยสินคาเกษตรเพิ่มขึ้น (รอยละ ๕ ตอป)
๔. รอยละของหมูบานมีตลาดสินคาเกษตรชุมชนในป ๒๕๖๔ (รอยละ ๗๐ ของหมูบานทั้งจังหวัด)
กลยุทธ
๑. พัฒนาพื้นที่ทงุ กุลารองใหและพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพของจังหวัดเปนเขตเศรษฐกิจขาวหอมมะลิคุณภาพสูง
๒. พัฒนากระบวนการผลิต การแปรรูปขาวหอมมะลิ และสินคาเกษตรดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ใหอยูภายใตมาตรฐานเกษตรปลอดภัยและอินทรียทุกขั้นตอน
๓. สนับสนุน สงเสริมเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ใหเขมแข็งพึ่งตนเองไดตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
๔. สงเสริมตลาดสินคาเกษตรในทองถิ่น และตลาดอิเล็กทรอนิกสอยางทั่วถึง
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ : สงเสริมและพัฒนาการทองเที่ยว การบริการ การคา การผลิต และการลงทุน
เปาประสงค
๑. เปนศูนยกลางการทองเที่ยว การคา การลงทุน
๒. เศรษฐกิจดี และมีมลู คาผลิตภัณฑมวลรวมของภาคนอกการเกษตรของจังหวัดเพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด
๑. รายไดจากการทองเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น (รอยละ ๕ ตอป)
๒. ระดับความสําเร็จของการสงเสริมและพัฒนาดานการทองเที่ยวของจังหวัด (ระดับ)
๓. มูลคาการลงทุนของภาคการคา การอุตสาหกรรม การทองเที่ยว และการบริการของจังหวัดเพิ่มขึ้น
(รอยละ ๕ ตอป)
๔. ผลิตภัณฑมวลรวมภาคนอกการเกษตรเพิม่ ขึ้น (รอยละ ๕)
๕. มูลคาการจําหนายผลิตภัณฑชุมชนและ OTOP เพิ่มขึ้น (รอยละ ๕)
กลยุทธ
๑. สงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยวหลักสามเหลี่ยมสาเกตนคร และพื้นทีท่ ี่มีศักยภาพรวมทั้งกิจกรรม
ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงาม
๒. พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง และระบบโลจิสติกสใหไดมาตรฐาน
๓. สงเสริมอุตสาหกรรมขนาดยอมผลิตสินคาอุปโภคบริโภค เพื่อการคาและสงออกโดยมุงเนนอุตสา
กรรมสีเขียว

๒๐
๔. สงเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรม การคาและการ
ลงทุน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ : ยกระดับคุณภาพชีวิต และเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชนและ
สังคม
เปาประสงค
๑. เพื่อใหคนไดรบั การพัฒนาเหมาสมตามวัย มีคุณภาพ เปนคนดีคนเกง มีอาชีพมีรายได
๒. เปนเมืองที่นาอยู บนพื้นฐานเศรษฐกิจดี สังคมปลอดภัย สภาพแวดลอมดี
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของเด็กและเยาวชนไดรับการเรียนรู พัฒนาทักษะชีวิตตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้น
พื้นฐาน (รอยละ ๑๐๐)
๒. รอยละของผูป วยดวยโรคมะเร็ง เบาหวาน และความดันโลหิตสูงรายใหมลดลง (รอยละ ๑๕ ตอป)
๓. รอยละของผูส ูงอายุเขาสูร ะบบการเตรียมความพรอมเขาสูสงั คมผูส ูงอายุ (รอยละ ๙๕)
๔. รอยละของผูอ ยูในระบบประกันสังคมตอกําลังแรงงาน (รอยละ ๘๐)
๕. รอยละของครัวเรือนยากจนเปาหมายที่มรี ายไดต่ํากวาเกณฑ จปฐ. ลดลง (รอยละ ๘๐)
กลยุทธ
๑. พัฒนาคนทุกชวงวัย และเสริมสรางสังคมแหงการเรียนรูร องรับการเปลี่ยนแปลง
๒. พัฒนาระบบสุขภาพเชิงปองกัน ดวยเทคโนโลยีสุขภาพ สปา และเทคโนโลยีการแพทย
๓. พัฒนาระบบการดูแลผูส ูงอายุรองรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูสงั คมผูส ูงอายุ และการจัดการสวัสดิการ
สังคมใหมีคุณภาพ
๔. สรางและพัฒนาแรงงานไปสูแรงงานทีม่ ีความรู ความเชี่ยวชาญ และทักษะสูง รวมทั้งนําเขาสูร ะบบ
ประกันสังคม
๕. สรางอาชีพ สรางรายได ใหหลุดพนจากความยากจน
๖. พัฒนาเมืองศูนยกลางของจังหวัดเปนเมืองนาอยูส ําหรับคนทุกกลุม ในสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ : สรางความสมดุลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม ใหมีคุณภาพและยั่งยืน
เปาประสงค
๑. เกษตรกรมีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งป
๒. คืนความอุดมสมบูรณ สรางความสมดุลแกระบบนิเวศน เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
ภูมิอากาศ
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของหมูบานมีน้ําใชเพื่อการเกษตรเพียงพอตลอดทั้งป (รอยละ ๑๐๐ ตอป)
๒. จํานวนพื้นที่ปาไดรบั การฟนฟูและปลูกปาเพิ่มขึ้น (จํานวน ๔,๐๐๐ ไร/ป)
๓. รอยละของปริมาณขยะมูลฝอยตกคาง ไดรับการจัดการอยางถูกตองตามหลักวิชาการ (รอยละ ๘๕
ในป ๒๕๖๔)

๒๑
๔. จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมไดรับการพัฒนาเขาสูร ะบบการกําจัดกากอุตสาหกรรม (รอยละ ๑๐๐)
กลยุทธ
๑. พัฒนาแหลงน้ํา และเพิ่มประสิทธิภาพบริหารจัดการน้ําทัง้ ระบบ
๒. ฟนฟูทรัพยากรปาไมใหคงความอุดมสมบูรณในพื้นที่ตนน้ํา ปาเสื่อมโทรมและปาชุมชน
๓. บริหารจัดการลดปริมาณขยะมูลฝอยและการกําจัดใหถูกตองตามหลักวิชาการ รวมทั้งปญหา
สิ่งแวดลอมอื่น
๔. สงเสริมการผลิตพลังงานทดแทนในชุมชนและทองถิ่น
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ : รักษาความมั่นคงภายใน และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
เปาประสงค
ประชาชนมีความมั่งคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ไดรับบริการดวยความเสมอภาคและเปนธรรม
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของจํานวนคดีอาชญากรรมในคดี ๕ กลุม จับกุมผูกระทําผิด (รอยละ ๘๕)
๒. รอยละของจํานวนเรื่องรองเรียน รองทุกข ของศูนยดํารงธรรมจังหวัดไดรับการแกไข (รอยละ ๙๕)
๓. รอยละของระดับความพึงพอใจของผูร ับบริการตอหนวยงานภาครัฐ (รอยละ ๙๐)
๔. รอยละการเบิกจายงบประมาณในภาพรวมของจังหวัด (รอยละ ๙๖)
๕. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแนวทางปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ระดับ ๕)
กลยุทธ
๑. เพิ่มศักยภาพการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอยภายในจังหวัด
๒. ลดปญหาอาชญากรรม ปญหายาเสพติด เพื่อสรางความปลอดภัยใหสังคม
๓. เพิ่มศักยภาพการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหมีประสิทธิภพ
๔. สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
๑.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตจังหวัดรอยเอ็ด
วิสัยทัศน
“เปนทองถิ่นทีม่ ีความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ผานกลไกประชารัฐ”
พันธกิจ
๑. สงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน ใหมีคุณภาพ เพื่อสรางโอกาส สรางอาชีพ รายได ยกระดับ
คุณภาพชีวิตใหมีความมั่นคง
๒. สงเสริมการสรางภูมิคุมกันใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ประสานพลังทุกภาคสวนในการขับเคลื่อนจากภายในจังหวัด
เปาประสงครวม
๑. ทองถิ่นมีความมั่นคง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
๒. มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืน

๒๒
ประเด็นยุทธศาสตร
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพื้นฐาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ สรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๓ พัฒนาทีส่ มดุลและยัง่ ยืน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๔ สรางเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายโครงสรางพื้นฐาน
เปาประสงค
๑. เปนทองถิ่นนาอยู มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไดมาตรฐานเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนโครงสรางพื้นฐานที่ไดมาตรฐานเพิม่ ขึ้น (จํานวน ๒๐ แหง/ป)
กลยุทธ
๑. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่เปนระบบและไดมาตรฐาน
๒. บริหารจัดการน้ํา พัฒนาชลประทานและเขตไฟฟาเพื่อการเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๓. พัฒนาดานผังเมือง การควบคุมอาคาร กําจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกลู น้ําเสีย การปองกันและบรรเทา
สาธารณภัย
๔. บํารุงรักษาปาและน้ําอยางยัง่ ยืน การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่ แวดลอม เพื่อใหมี
ระบบนิเวศนที่เหมาะสม โดยมีการบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
๒. ยุทธศาสตรสรางความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน และสังคม
เปาประสงค
๑. เพื่อพัฒนาใหพลเมืองมีคุณภาพ ประชาชนมีงานทํา มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีพ
๒. เพื่อพัฒนาชุมชนในทองถิ่นเปนสังคมทีเ่ ขมแข็ง สมานฉันท เกื้อกูล เอื้ออาทรตอกัน
ตัวชี้วัด
๑. รอยละของเด็กไดรับการพัฒนาตามเกณฑมาตรฐานศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็ก (รอยละ ๑๐๐)
๒. รอยละของประชาชนนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาดํารงชีวิต (รอยละ ๘๕)
๓. รอยละของแรงงานไดพฒ
ั นาสูแรงงานมีฝม ือ (รอยละ ๕๐)
๔. รอยละของประชาชนเขาถึงสวัสดิการดานสาธารณสุขของรัฐ (รอยละ ๘๐)
กลยุทธ
๑. พัฒนาคนทุกชวงวัย สรางสังคมแหงการเรียนรู ดานการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบ สืบทอด
องคความรู ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถิ่น
๒. พัฒนาประชาชนในจังหวัดใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข ใชชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง การนําภูมิปญ
 ญาทองถิ่นในการดํารงชีวิต การประกอบอาชีพ เพื่อสรางมูลคาเพิม่ ลดตนทุนใหกับสินคา
และบริการ

๒๓
๓. พัฒนาศักยภาพแรงงานทั้งแรงงานในระบบ และแรงงานนอกระบบ แรงงานวิสาหกิจชุมชน ไปสู
แรงงานทีม่ ีความรู มีฝม ือ ความเชี่ยวชาญ
๔. พัฒนาสวัสดิการสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและสภาพแวดลอม การ
ปองกันและระงับการระบาดของโรคติดตอ สงเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน และการเขาถึงการรักษาของ
ผูดอยโอกาสทางสังคมและประชาชนทั่วไป
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาที่สมดุลและยังยืน
เปาประสงค
๑. เพื่อแกไขปญหาความยากจน
๒. เพื่อเพิม่ มูลคาสินคาการเกษตรของจังหวัด
ตัวชี้วัด
๑. มูลคาผลิตภัณฑชุมชนของกลุม อาชีพตางๆ เพิ่มขึ้น (รอยละ ๕ ตอป)
๒. แหลงทองเที่ยวใหมที่สรางขึ้น และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติเพิ่มขึ้น (จํานวน ๒๐ แหง/ป)
๓. มูลคาผลผลิตทางการเกษตร การบริการ การผลิต การคาเพิ่มขึ้น (รอยละ ๕ ตอป)
๔. จํานวนนวัตกรรมทางการเกษตรทีเ่ พิ่มขึ้น (จํานวน ๕ โครงการ/ป)
กลยุทธ
๑. สงเสริมการลงทุน สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกคนในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลคาของ
ผลิตภัณฑชุมชน และมุง เนนใหเกิดการพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๒. พัฒนาการทองเที่ยวของจังหวัดใหเปนพื้นทีเ่ ปาหมายทางการทองเที่ยว การสรางแหลงทองเที่ยวใหม
แหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ สงเสริมกลุมอาชีพ การบริการ การผลิต การคา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและ
การบริการของจังหวัด
๓. สรางมูลคาเพิ่มใหกีบผลิตผลทางการเกษตรผลิตผลของกลุมอาชีพตางๆ การใชปุยชีวภาพ การลดตุน
ทุนการผลิต และการใชพลังงานทดแทน
๔. พัฒนากระบวนการผลิตสินคาการเกษตรดวยนวัตกรรม ใหเปนเกษตรปลอดภัย สูมาตรฐานสากล
เกษตรอินทรีย เปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
๔. ยุทธศาสตรสรางเสริมสมรรถนะประชาชนและพลังทางสังคม
เปาประสงค
๑. เพื่อสรางความรวมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๒. สงเสริมการพัฒนาทองถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
ตัวชี้วัด
๑. จํานวนประชาชนมีความสํานึกพลเมืองเพิม่ ขึ้น (จํานวน ๑๒,๐๐๐ คน/ป)
๒. รอยละการมีสวนรวมของพลเมืองในโครงการพัฒนาตางๆ (รอยละ ๑๐๐)
๓. รอยละของความขัดแยงทางอุดมการณและความคิดในสังคมลดลง (รอยละ ๑๐๐)
กลยุทธ

๒๔
๑. สงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผูนํา
ชุมชน คํานึงถึงหลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบ ความคุมคา การมีสวนรวม และมีคุณธรรมจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. การเสริมสรางการมีสวนรวมทุกกระบวนการของประชาชนทุกคน เพื่อแกไชปญหา การปฏิรูป และ
การพัฒนาทองถิ่นในทุกๆ ดานอยางตอเนื่อง
๓. การบริหารแบบบูรณาการ และแบบประชารัฐ
๔. การสรางความสงบ ความผาสุก ความมั่นคงในชีวิต การลดความเหลื่อมลําในสังคม การสรางโอกาส
ในการเขาถึงหรือไดรับสิทธิและสวัสดิการของรัฐอยางเทาเทียมและเปนธรรม
๒. ยุทธศาสตรขององคการบริการสวนตําบลดูนอย
๒.๑ วิสัยทัศน
“มุงพัฒนาคุณภาพชีวิตสูการเปนตําบลนาอยู ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สืบสานศิลปวัฒนธรรมและ
ภูมิปญญาทองถิ่น ภายใตหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ”ี
๒.๒ ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรที่การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. ยุทธศาสตรที่การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓. ยุทธศาสตรที่การพัฒนาดานจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย
๔. ยุทธศาสตรที่การพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว
๕. ยุทธศาสตรที่การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
๖. ยุทธศาสตรที่การพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญ
 ญาทองถิ่น
๗. ยุทธศาสตรที่การพัฒนาดานการเมืองการบริหาร
๒.๓ เปาประสงค
๑. เพื่อพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๒. เพื่อพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๓.เพื่อพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
๔. เพื่อพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๕. เพื่อพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
๖. เพื่อพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น
๗. เพื่อพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
๒.๔ ตัวชี้วัด
๑. กรณีโครงการโครงสรางพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการทีค่ ณะกรรมการตรวจรับงานจางตรวจรับ
งานโดยจะตองไดคุณภาพงานที่ดี ไมมีปญหาและขอทวงติง
๒. กรณีโครงการดานอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงคทกี่ าํ หนดไวในโครงการทุกประการ
๒.๕ คาเปาหมาย

๒๕
ยุทธศาสตร
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต

เปาหมาย
การกอสราง ปรับปรุง บํารุงรักษาโครงสรางพื้นฐาน
ตางๆในพื้นที่ เชน ถนน สะพาน รางระบายน้ําทอลอด
เหลี่ยม ทอ คสล. หอกระจายขาว ระบบน้ําอุปโภค
บริโภค อาคารตางๆ สิง่ กอสรางในฌาปนสถาน ปาย
จราจร กระจกโคงปองกันอุบัติเหตุ ไฟกระพริบ ฯลฯ
โครงการพัฒนาสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิตตางๆ
เชน การชวยเหลือผูส ูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส ผู
ยากไร ผูดอยโอกาส โครงการพัฒนาหมูบานในดาน
สงเสริมคุณภาพชีวิต สงเสริมการสหกรณ สงเสริม
เยาวชน สตรี อุดหนุน อปท.อื่น สวนราชการหรือหนวย
อื่นของรัฐ องคกรประชาชน องคกรการกุศล องคกรที่
จัดตัง้ ตามกฎหมาย เพื่อดําเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาดานสงเสริมสาธารณสุขตางๆ เชน การ

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน
สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

จัดการแขงขันกีฬา การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
ดําเนินการหรืออุดหนุนหนวยงานที่ดําเนินการแกไข
ปญหายาเสพติดเพิ่มศักยภาพการปฏิบตั งิ านใหแก อป

พร. ฝกอบรมประชาชนในหมูบานใหมคี วามรู
ปลูกจิตสํานึกใหราษฎรมีความสามัคคี ปรองดอง
สมานฉันท การปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและลด
อุบัติเหตุบนทองถนน ฯลฯ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริม พัฒนา วางแผน สงเสริมการลงทุนและการพาณิชย กรรม
การทองเทีย่ วในพื้นทีต่ ําบลดูนอย
การลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและ
การอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม

การบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดลอม เชน ปลูกตนไมในปาชุมชนปาตนน้ํา ปา

สาธารณะ ปลูกหญาแฝก อนุรักษฟนฟูแหลงน้ํา สรางและ
ซอมแซมฝายชะลอน้ํา ตามพระราชดําริฯเปนตน
๖. ยุท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด านการศึ ก ษา ศิ ล ปะ พัฒนา สงเสริม สนับสนุน การศึกษาทั้งในระบบและนอก
ระบบ อนุรักษและจรรโลงไวซึ่งการศาสนาและวัฒนธรรม
วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
เชน
-โครงการประเพณีวันออกพรรษา
-โครงการรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ เปนตน

๗. ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาด า นการเมื อ งและการ เพื่อพัฒนาระบบการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
บริหาร
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และเพือ่ ใหการ

๒๖
บริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๒.๖ กลยุทธ
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ งานดานการคมนาคมและขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
๑.๒ งานดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพื่อ
ปองกันน้ําทวม ในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง
๑.๓ งานดานผังเมือง การควบคุมอาคาร นําผังเมือง/ผังชุมชนมาเปนขอมูลประกอบการ
วางแผน
๑.๔ การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรแหลงลุมน้ําอยางเปนระบบ
๑.๕ การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาในมุมมือ และไฟฟาเพือ่ การเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๑.๖ กอสรางสถานที่ออกกําลังกายและกอสรางอาคาร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ งานดานสวัสดิการสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดลอม ผูส ูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส สตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาส
๒.๒ งานดานการสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพพลานามัย การปองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตอ การจัดตัง้ ศูนยสง เสริมสุขภาพชุมชน ลานกีฬา
๒.๓ การแกไขและปองกันปญหายาเสพติด และปองกันกลุม เสี่ยง และประชาชนทั่วไปไมให
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวน
๒.๔ งานดานการสงเสริม อาชีพ การพัฒ นาฝมือแรงงาน วิสาหกิจ ชุม ชนใหความสําคัญ กับ
แรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๑ งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน การสื่อสารใน
ชุมชน ตลอดจนการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค เสรีภาพ
๓.๒ งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมความรู ความเขาใจในการจัดการสา
ธารณภัย บูรณาการรวมกันเมือ่ เกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
๓.๓ งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย ใหสํารวจจุดที่มกั เกิดเหตุราย ภัยอันตรายจากกลุม
มิจฉาชีพสรางเครือขายสือ่ สารการแจงเหตุ และหามาตรการปองกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุรายขึ้น
๓.๔ งานดานการสรางความเขมแข็งชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดตั้งกลุมพลัง
ประชาชนใชรูปแบบชุมชนเขมแข็ง สรางจิตสํานึกของชุมชนปลูกฝงอุดมการณ คุณธรรมพลเรือนทุกระดับ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๔.๑ งานดานการสงเสริมการลงทุน สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกคนใน
ชุมชน เพื่อเพิม่ มูลคาของผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๒๗
๔.๒ งานดานการพาณิชยกรรม สํารวจหาสถานที่ที่ยงั ไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่และเหมาะ
กับการคาขายและเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามป เพื่อสรางรายไดที่มั่นคงใหแกกลุมผูคาขาย
๔.๓ งานดานการทองเที่ยว สงเสริมใหมกี ารพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมในทองถิ่น กลุมอาชีพ
สถานที่พัฒนาอาหารและเสนทางคมนาคม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๕.๑ งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และบํารุงรักษาปาและน้ําอยางยั่งยืน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยมีการบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
๕.๒ การขุด ขุดลอกพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะ การทําฝายชะลอน้ําในแหลงน้ําสําคัญๆ ของ
ชุมชน
๕.๓ การปลูกปาเพื่อเก็บรักษาน้ําใตดิน
๕.๔ การบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะบาดาลระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๕.๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย

๒๘
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๑ งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
๖.๒ งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมปิ ญญาทองถิ่น สรางเปนองคความรูเผยแพรใหแกคนใน
ทองถิ่น สนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิด แปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑของทองถิ่น
๖.๓ สงเสริมสืบทอดองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นสูศูนยกลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุม
ประชาคมอาเชียน
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนประเพณีทอ งถิ่นแบบยังยืน
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
๗.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๗.๒ จัดฝกอบรมใหความรูคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา อบต.
รวมถึงคณะกรรมการหมูบาน เยาวชน และประชาชนภายในตําบล
๗.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการในสํานักงาน
๗.๔ สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๒.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลดูนอย
การกําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร (Positioning) ขององคการบริหารสวนตําบลดูนอย กําหนดการ
พัฒนาที่ครอบคลุม กิจกรรมตางๆ ขององคก ารบริหารสวนตําบลดูนอยที่เกี่ยวของกับยุท ธศาสตรการพัฒนา
จํานวน ๗ ยุทธศาสตร และ ๓๐ กลยุทธ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑.๑ งานดานการคมนาคมและขนสงทั้งทางบกและทางน้ํา
๑.๒ งานดานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การบริหารจัดการน้ําแบบบูรณาการ เพื่อ
ปองกันน้ําทวม ในฤดูน้ําหลาก และการขาดน้ําสําหรับอุปโภค - บริโภคในฤดูแลง
๑.๓ งานดานผังเมือง การควบคุมอาคาร นําผังเมือง/ผังชุมชนมาเปนขอมูลประกอบการ
วางแผน
๑.๔ การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรแหลงลุมน้ําอยางเปนระบบ
๑.๕ การขยายเขตไฟฟาแรงต่ํา ไฟฟาในมุมมือ และไฟฟาเพือ่ การเกษตรใหครอบคลุมทุกพื้นที่
๑.๖ กอสรางสถานที่ออกกําลังกายและกอสรางอาคาร
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
๒.๑ งานดานสวัสดิการสังคม การสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขอนามัยและ
สภาพแวดลอม ผูส ูงอายุ ผูพิการ ผูปวยเอดส สตรี เด็ก เยาวชนและผูดอยโอกาส
๒.๒ งานดานการสาธารณสุข สงเสริมสุขภาพพลานามัย การปองกันและระงับการระบาดของ
โรคติดตอ การจัดตัง้ ศูนยสง เสริมสุขภาพชุมชน ลานกีฬา

๒๙
๒.๓ การแกไขและปองกันปญหายาเสพติด และปองกันกลุม เสี่ยง และประชาชนทั่วไปไมให
เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ดวยการรวมพลังทุกภาคสวน
๒.๔ งานดานการสงเสริม อาชีพ การพัฒ นาฝมือแรงงาน วิ สาหกิจ ชุม ชนใหความสําคัญ กับ
แรงงานทั้งในระบบ นอกระบบ

๓๐
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย
๓.๑ งานดานการสงเสริมประชาธิปไตย สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การ
พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน สนับสนุนการจัดระบบขอมูลสารสนเทศ ขาวสารเพื่อการพัฒนาชุมชน การสื่อสารใน
ชุมชน ตลอดจนการสรางเครือขายเพื่อการพัฒนาชุมชน ความเสมอภาค เสรีภาพ
๓.๒ งานดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สงเสริมความรู ความเขาใจในการจัดการสา
ธารณภัย บูรณาการรวมกันเมือ่ เกิดสาธารณภัยขึ้นในพื้นที่
๓.๓ งานดานการรักษาความสงบเรียบรอย ใหสํารวจจุดที่มกั เกิดเหตุราย ภัยอันตรายจากกลุม
มิจฉาชีพสรางเครือขายสือ่ สารการแจงเหตุ และหามาตรการปองกันเพื่อลดจํานวนการเกิดเหตุรายขึ้น
๓.๔ งานดานการสรางความเขมแข็งชุมชน การจัดระเบียบชุมชน การจัดตั้งกลุมพลัง
ประชาชนใชรูปแบบชุมชนเขมแข็ง สรางจิตสํานึกของชุมชนปลูกฝงอุดมการณ คุณธรรมพลเรือนทุกระดับ
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
๔.๑ งานดานการสงเสริมการลงทุน สงเสริมแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรคใหเกิดขึ้นแกคนใน
ชุมชน เพื่อเพิม่ มูลคาของผลิตภัณฑชุมชน และมุงเนนใหเกิดการพึง่ พาตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
๔.๒ งานดานการพาณิชยกรรม สํารวจหาสถานที่ที่ยงั ไมไดใชประโยชนอยางเต็มที่และเหมาะ
กับการคาขายและเตรียมมาตรการรองรับในแผนพัฒนาสามป เพื่อสรางรายไดที่มั่นคงใหแกกลุมผูคาขาย
๔.๓ งานดานการทองเที่ยว สงเสริมใหมกี ารพัฒนาแหลงทองเที่ยวใหมในทองถิ่น กลุมอาชีพ
สถานที่พัฒนาอาหารและเสนทางคมนาคม
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
๕.๑ งานดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และบํารุงรักษาปาและน้ําอยางยั่งยืน การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมโดยมีการบูรณาการของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ
๕.๒ การขุด ขุดลอกพัฒนาแหลงน้ําสาธารณะ การทําฝายชะลอน้ําในแหลงน้ําสําคัญๆ ของ
ชุมชน
๕.๓ การปลูกปาเพื่อเก็บรักษาน้ําใตดิน
๕.๔ การบูรณาการในการจัดหาเครื่องจักรเพื่อการขุดเจาะบาดาลระหวางองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
๕.๕ การบริหารจัดการขยะมูลฝอย
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
๖.๑ งานดานการศึกษา ใหความสําคัญกับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม
อัธยาศัย
๖.๒ งานดานสงเสริมการสืบทอดภูมปิ ญญาทองถิ่น สรางเปนองคความรูเผยแพรใหแกคนใน
ทองถิ่น สนับสนุนใหมีการตอยอดขยายความคิด แปลงเปนจุดเดนใหแกผลิตภัณฑของทองถิ่น
๖.๓ สงเสริมสืบทอดองคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นสูศูนยกลางการศึกษาวัฒนธรรมในกลุม
ประชาคมอาเชียน

๓๑
๖.๔ สงเสริมและสนับสนุนประเพณีทอ งถิ่นแบบยังยืน
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
๗.๑ สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน
๗.๒ จัดฝกอบรมใหความรูคณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง สมาชิกสภา อบต.
รวมถึงคณะกรรมการหมูบาน เยาวชน และประชาชนภายในตําบล
๗.๓ การพัฒนาการบริหารจัดการในสํานักงาน
๗.๔ สงเสริมประชาชนใหมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น
๒.๘ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม
ในภาพรวมแลวยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลดูนอย มุงพัฒนา ๗ ดาน ไดแก การ
พัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต การพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและ
การรักษาความสงบเรียบรอย การพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
การพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาดานการศึกษา
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น และการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
๓. การวิเคราะหเพื่อพัฒนาทองถิ่น
๓.๑ การวิเคราะหกรอบการจัดทํายุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๑. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบุคลากรและทรัพยากรบุคคลในพื้นที่ (Man)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
๑. อัตรากําลังคนทํางานในองคกรมีจํานวนมากเมื่อ
๑. ปญหาดานทรัพยากรบุคคลที่มมี ากเกินงาน เชน
เปรียบเทียบกับองคกรที่มีรายไดเทียบเทากัน
เกิดการอูงานไดในบางครั้ง
๒. มีทรัพยากรบุคคลที่มีความรูความสามารถ
๒. มีความเสี่ยงที่จะเกิดปญหาโรคติดตอ
หลากหลายในตําบล
๓. มีความเสี่ยงในปญหายาเสพติด
๓. ประชากรมีประมาณหกพันกวาคนถือเปนจํานวนที่
เหมาะสมไมมากไมนอยเกินไปทําใหสามารถใหบริการ
สาธารณะไดอยางทั่วถึง
๔. มีการรวมกลุม ทีเ่ ขมแข็งในพื้นทีห่ ลายกลุม
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. กรมสงเสริมจัดสรรเงินคาตอบแทนครูผูดูแลเด็กไม
ครบตามเงินเดือนที่แทจริง ให อบต.จายสวนเพิม่
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
๑. จํานวนบุคลากรมากทําใหไดเปรียบองคกรอื่นในการ ๑. จะมีวิธีการลดจํานวนบุคลากรเพื่อประหยัด
จัดทําโครงการ กิจกรรมตางๆ
งบประมาณอยางไร
๒. การลดจํานวนบุคลากรลงแตเสริมประสิทธิภาพการ

๓๒
ปฏิบัติงานใหมากขึ้นไดอยางไร
๒. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการเงิน (Money)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
๑. ปจจุบันมีเจาหนาที่ทมี่ ีความเชี่ยวชาญระบบ e-laas ๑. มีการตั้งงบประมาณแบบขาดดุลมาโดยตลอด ทํา
หลายคน
ใหการบริหารงบประมาณขาดประสิทธิภาพและมี
ปญหา
๒. ปญหาดานระบบบัญชี การเงิน คดีความตางๆใน
อดีตมีจํานวนมาก จนทําใหหนวยตรวจสอบ เชน สตง.
มองวาเปนองคกรที่มีความเสี่ยงดานการเงิน
๓. วัฒนธรรมการจัดสรรงบประมาณแบบเอาหมูบาน
เปนเกณฑ ไมไดนําเอาปญหาและความตองการเปน
เกณฑ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. ไดรับสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงการพัฒนา ๑. รัฐจัดสรรงบประมาณใหทองถิ่นคอนขางนอยเมื่อ
สังคมและความมั่นคงของมนุษยในการเปน อบต.
เทียบกับภารกิจ และสวนใหญเปนเงินผาน เชน งบ
ตนแบบ ดานสวัสดิการสังคม
อาหารกลางวัน เบี้ยผูส ูงอายุ ผูพิการ เอดส งบ
สาธารณสุขมูลฐาน
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
๑. การดําเนินงานดานสังคม สวัสดิการ และสังคม
๑. จะมีวิธีการใดทีจ่ ะสามารถปรับงบประมาณสูร ะบบ
สงเคราะหไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหลาย
งบประมาณสมดุล
หนวยงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
๒. จะมีวิธีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการจัดสรร
มั่นคงของมนุษย ทําใหประหยัดงบประมาณในดานนี้ งบประมาณเพื่อแกไขปญหาดานงบประมาณได
สามารถนํางบประมาณไปเสริมในดานอื่นๆที่ยงั เปน
อยางไร
จุดออน
๓. วิเคราะห SWOT ในมิติดานทรัพยสิน วัสดุ ครุภัณฑ เครื่องมือเครื่องใช (Material)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
๑. มีรถกูชีพไวคอยชวยเหลือประชาชน
๑. ที่ทํางานคับแคบ ไมมที ี่จอดรถพนักงานและผูมา
ติดตอราชการ
๒. การเรียกใชรถกูชีพไดงายทําใหบางครั้งนําไป
ดําเนินการในสิ่งที่ไมจําเปนเรงดวนทําใหเกิดการ
สิ้นเปลืองโดยใชเหตุ
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)

๓๓
๑. สามารถประสานยืมครุภัณฑยานพาหนะทีม่ ีราคา
๑. ครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีอยูเ ริม่ ชํารุดและลาสมัย
แพงจาก อปท.ขางเคียง เชน รถบรรทุกน้ําของเทศบาล
ตําบลที่อยูใกลเคียงได
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
๑. การมีรถกูชีพทําใหลดความสูญเสียตอรางกายและ ๑. จะมีวิธีการปรับปรุงทีท่ ําการใหทัดเทียมกับ อปท.
ชีวิต
อื่นๆ ไดอยางไรภายใตงบประมาณที่จํากัด
๔. วิเคราะห SWOT ในมิติดานการบริหารจัดการ (Management)
จุดแข็ง (Strengths)
จุดออน (Weaknesses)
๑. มีสวนราชการหลายสวนบริหารงานทีม่ ีประสิทธิภาพ ๑. การถายโอนโรงเรียนทําใหมีภาระในการบริหารงาน
รวมเร็วมากขึ้น
และการปฏิบัตงิ านมากกวาองคกรที่ไมถายโอน
โรงเรียน
โอกาส (Opportunities)
อุปสรรค (Threats)
๑. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีเว็บไซตรวม
๑. ปญหาในระเบียบขอกฎหมายที่ยงั ไมครอบคลุม
หนังสือสัง่ การตางๆ รวมระเบียบกฎหมาย รวมระบบ ความตองการของประชาชน เชน ไฟไหมบานหลัง
สารสนเทศตางๆ
เดียว รัฐใหการชวยเหลือไมได เปนตน
๒. ปญหาขอระเบียบกฎหมายที่ไมชัดเจนของ
สวนกลางในดานการบริหารการศึกษา เชน เด็ก
ปฐมวัยที่ไรสัญชาติจะมีสทิ ธิไดรับสวัสดิการอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมนมหรือไม เปนตน
๓. สํานักงานตรวจเงินแผนดินตรวจสอบ อปท. อยาง
เขมขน บางครัง้ ปญหาไมไดเกิดที่ อปท. แตเปนปญหา
ระเบียบกฎหมายทีส่ วนกลางกําหนดมามีปญหาในทาง
ปฏิบัติ เชน ปญหาฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบาไดหรือไม
ฯลฯ
ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
๑. มีองคความรูดานการบริหารจัดการทุกสวนงาน
๑. จะทําใหบุคลากรมีความรูเรื่องระเบียบกฎหมายให
มากกวา อปท.อื่นๆ
ถองแทเพือ่ การปรับใชในพื้นที่ใหไดอยางมี
ประสิทธิภาพไดอยางไร
๕. วิเคราะห SWOT ในมิติดานบริบทของพื้นที่ ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
จุดแข็ง(Strengths)
จุดออน(Weaknesses)
๑. มีพื้นที่ถือครองทําการเกษตร ๑๕,๕๖๒ ไร หรือ ๑. มีขนาดพื้นที่ประมาณ ๔๙ ตารางกิโลเมตร ใหญ
คิดเปนรอยละ ๕๐.๑๗ ของพื้นที่ทงั้ ตําบล ซึ่งพื้นที่สวน เกินไป ทําใหการบริการสาธารณะเปนไปอยางทั่วถึง

๓๔
ใหญเหมาะสําหรับการปลูกขาว โดยเฉพาะขาวหอม
มะลิ ซึง่ ผลิตขาวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี
๒. มีหมูบ านเศรษฐกิจพอเพียงดีเดน คือ บานหนองตอ
หมูที่ ๑๑

โอกาส(Opportunities)
๑. การเขาสู AEC จะทําใหมีนกั ทองเที่ยวมาเที่ยวใน
พื้นที่มากขึ้น สรางรายไดใหแกราษฎรในพื้นที่

ความไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร
๑. ทําเลที่ตั้งของตําบลมีถนนลาดยางสายหลักตัดผาน

๒. มักประสบปญหาภัยธรรมชาติ โดยจะมีทงั้ ปญหา
ภัยแลงและน้ําทวม
๓. ไมมีระบบชลประทาน ลําน้ําไหลผานแตกกั เก็บน้ํา
ไมไดจึงทําใหผลผลิตทางการเกษตรต่ํา
๔. มีปญหายาเสพติด เด็กไมเขาศึกษาในสถานศึกษา
ปญหาที่อยูอาศัยที่ไมมีเอกสารสิทธิ
อุปสรรค (Threats)
๑. มีถนนหลายสายในพื้นที่ทเี่ ปนทรัพยสินของ
หนวยงานอื่น เชน กรมทางหลวงชนบท องคการ
บริหารสวนจังหวัด ซึ่งเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับถนน
ไดรับการแกไขที่ลาชา
๒. ราชการสวนกลางถายโอนภารกิจมากมายให
ทองถิ่นแตไมถายโอนงบประมาณใหทองถิ่นเพื่อเปนคา
บริหารจัดการ เชน การถายโอนถนนมาใหทอ งถิ่นแต
ไมถายโอนงบประมาณเพื่อบํารุงรักษาซอมแซม
ความทาทายเชิงยุทธศาสตร
๑. การทําอยางไรเพือ่ บริหารจัดการกับปญหาคนไร
สถานะทางทะเบียน ยาเสพติด เด็กไมเขาศึกษาใน
สถานศึกษา ปญหาทีอ่ ยูอาศัยที่ไมมเี อกสารสิทธิ
๒. วางนโยบายไมรบั ถายโอนภารกิจที่ไมพรอมจะ
ดําเนินการ

๓๕
๓.๒ การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของ
๓.๒.๑ การเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะสงผลกระทบตอ อบต.
- รัฐธรรมนูญฉบับใหมจะสงผลตอองคกรปกครองสวนทองถิน่ อยางไร
- แนวโนมการยกฐานะจาก อบต. เปนเทศบาลทั่วประเทศ
- แนวโนมการควบรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีพื้นที่ในตําบลเดียวกันใหมีองคกรเดียว
- การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการจัดสรรเงินงบประมาณให อปท.
๓.๒.๒ การเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาคที่จะสงผลกระทบตอ อบต.
AEC หรือ Asean Economics Community คือการรวมตัวของชาติในอาเซียน ๑๐ ประเทศ โดยมี
ไทย พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย สิงคโปร อินโดนีเซีย ฟลิปปนส กัมพูชาและบรูไน เพื่อที่จะใหมีผลประโยชน
ทางเศรษฐกิจรวมกัน จะมีรูปแบบคลายๆ กลุม Euro Zone นั่นเอง จะทําใหมีผลประโยชนอํานาจตอรองตางๆ
กับคูคาไดมากขึ้น และการนําเขา สงออกของชาติในอาเซียนก็จะเสรี ยกเวนสินคาบางชนิดที่แตล ะประเทศ
อาจจะขอไวไมลดภาษีนําเขา (เรียกวาสินคาออนไหว)
Asean จะรวมตัวเปน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีผลเปนรูปธรรม ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
ณ วันนั้นจะทําใหภูมิภาคนี้เปลี่ยนไปอยางมากโดย AEC Blueprint (แบบพิมพเขียว) หรือแนวทางที่จะให
AEC เปนไปคือ
๑. การเปนตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน
๒. การเปนภูมิภาคที่มีขีดความสามารถในการแขงขันสูง
๓. การเปนภูมิภาคที่มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เทาเทียมกัน
๔. การเปนภูมิภาคที่มีการบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก
จากการที่องคการบริหารสวนตําบลดูนอยไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา ไวจํานวน ๗ ยุทธศาสตร
ดังนั้น จึงวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค หรือ การเขาสู AEC ที่จะสงผลกระทบตอองคการบริหาร
สวนตําบลดูนอย ในยุทธศาสตรตางๆ ดังนี้
๑. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลดูนอย ตองใหความสําคัญกับการพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเพื่อรองรับการหลัง่ ไหลเขา
มาของประชากรประเทศเพื่อนบานไมวาจะเขามาในฐานะนักทองเที่ยว คนทํางาน หรือการอื่นใด การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ เชน ถนน ปายจราจรที่มีภาษาอังกฤษและภาษาตางประเทศที่จําเปน เปนตน
๒. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต
ปญหาสังคมจะรุนแรงถาไมไดรับการวางแผนที่ดี เนื่องจากจะมีขยะจํานวนมากมากขึ้นปญหาการแบง
ชนชั้น ถาคนไทยทํางานกับคนตางชาติที่ดอยกวา อาจมีการแบงชนชั้นกันไดจะมีชุมชนสลัมเกิดขึ้น และอาจมี
พมาทาวนลาวทาวนกัมพูชาทาวนปญหาอาชญากรรมจะรุนแรง สถิติการกออาชญากรรมจะเพิ่มขึ้นอยางมากจาก
ชนนั้นที่มีปญหาคนจะทําผิดกฎหมายมากขึ้นเนื่องจากไมรูกฎหมาย
๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชนสังคมและการรักษาความสงบเรียบรอย

๓๖
การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของไทย ทําใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งองคการบริหารสวนตําบลดูนอยตองใหความสําคัญกับการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบรอยมาก
ขึ้น เนื่องจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแตละชนชาติอาจมีความแตกตางกัน ดังนั้น อาจมีการฝาฝนกฎหมาย
จากชาวตางประเทศในไทยมากขึ้นทั้งโดยตั้งใจและความไมรูกฎหมาย อีกทั้ง อาจเกิดปญหาอาชญากรรม ยาเสพ
ติด เพิ่มมากขึ้นจากการหลั่งไหลของแรงงานตางดาวที่เขามาทํางานในไทยมากขึน้

๓๗
๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการทองเที่ยว
องคการบริหารสวนตําบลดูนอย ตองเรงบูรณาการรวมกับแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ ไมวาจะเปนหมูบาน
เศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งรวมบูรณาการการทํางานกับโรงแรม รีสอรท ที่พักในพื้นที่ เพื่อพัฒนาไปสูความยั่งยืน
ของแหลงทองเที่ยวดังกลาว
๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การบุกรุกพื้นที่ปาอาจมีมากขึ้น ดวยสาเหตุทั้งที่เกิดจากคนในทองถิ่นและตางถิ่น สาเหตุที่เกิดจากคน
ไทย คือการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรทําใหที่ทํากินไมเพียงพอตอความตองการ หรือการขายที่ดินใหนายทุน
แลวไมมีที่ทํากินจึงตองไปเปดปาใหม การตัดไมเพื่อผลประโยชนทางเศรษฐกิจ
๖. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น
ตําบลดูนอยเปนตําบลที่มีความสงบเรียบรอยและประชาชนสามารถอนุรักษและรักษาขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามไวเปนอยางดี มีความเปนอยูที่เรียบงาย รักษาความสงบและมีความสามัคคีเอื้อเฟอพึ่งพาอาศัย
ซึ่งกันและกัน ประกอบกับภาครัฐไดมีการสงเสริมใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในกระบวนการบริหารและพัฒนา
ตางๆ มากขึ้น
๗. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเมืองและการบริหาร
ดานการเมือง ตําบลดูนอยมีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลดูนอย จํานวน ๒๘ คน ซึ่งมี ๑๔
หมูบาน มีสมาชิกสภาทองถิ่นได หมูบานละ ๒ คน

